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Salvamontistul de pe DE 70
In dimineaţa zilei de 26.10.2008 in dealul Balota un şofer întâmplat tragicul accident, fapt ce a dus si la salvarea vieţii
polonez s-a răsturnat cu autotrenul pe care-l conducea.
şoferului de tir.
A condus imprudent si nu a apreciat bine încadrarea in curba,
“Datorita urcuşului susţinut pe dealul Balota, am oprit să mă
fapt ce a dus la producerea accidentului, relatează poliţiştii.
odihnesc si sa mănânc un mar intr-o pădure aflata la marginea
drumului, aşteptându-l pe prietenul meu Teodor Abagiu sa vina
din urma… când in câteva secunde am observat un tir care se
răstoarnă pe sosea, venind pana in locul unde mă odihneam eu.
Am ajutat şoferul de tir sa iasă din cabina după care nu am
stat deloc pe gânduri si am trecut la acordarea primului ajutor,
având trusa de prim ajutor la mine. I-am oprit hemoragia
puternica de la mana stânga - pe care o avea zdrobita, l-am
învelit in folia de supravieţuire pentru ca intrase in hipotermie,
după care i-am pansat rănile la cap, vorbind cu el in engleza si
spunându-i sa stea liniştit pentru ca o sa ajungă salvarea.
Petrea
Norocul a fost cu cunostiitele acumulate laIrina
Stagiile
de pregatire
medicala facute in cadrul Salvamontului Caras-Severin anual,
unde am invatat sa salvez vieţi omeneşti.” a relatat Cătălin Sutoi
La sosirea ambulantei medicii nu au mai avut altceva de
făcut, decât sa preia de la salvamontist victima si sa o transporte
la spital. “Şoferul polonez era rănit grav, pierduse peste un litru
de sânge.
Cătălin Sutoi - salvamontist in cadrul Serviciului Salvamont
Daca tanarul aflat in trafic (Cătălin Sutoi) nu-i punea garoul,
Caras Severin se afla in zona la o plimbare cu bicicleta, când s-a murea sigur.”relatează Claudiu Bebec, Politia Rutiera Mehedinţi.

Judeţ multicultural
Marţi, 28 octombrie, Consiliului Judeţean Caraş-Severin a organizat o dezbatere cu titlul „Caraş-Severinul multicultural trecut şi viitor european”. Manifestarea este una dintre cele 230 de acţiuni de
acest gen organizate în 32 de ţări dintre
care nouă au loc în România, pe parcursul lunii octombrie, în prelungirea Open
Days 2008, şi anume, în Caraş-Severin,
Gorj, Tulcea, Vrancea, Bacău, Maramureş şi zona Metropolitană Oradea.
La eveniment au participat preşedintele CJCS, Sorin Frunzăverde, vicepreşedintele CJCS Ionesie Ghiorghioni, dar
şi reprezentanţi ai minorităţilor etnice din
Banatul montan: minoritatea sârbă,croată, germană, maghiară, cehă şi romă.
Scopul acestui eveniment a fost
acela de a reuni cadre didactice, studenţi
şi elevi, reprezentanţi ai societăţii civile şi
pe cei ai minorităţilor care locuiesc în
regiune pentru a discuta pe marginea

moştenirii multiculturale a Caraş-Severinului şi a tradiţiilor europene ale regiunii.
Astfel au fost prezentate de către participanţii la eveniment materiale cu temele:
activităţi, evenimente, festivaluri, realizări, tradiţii ale diferitelor minorităţi din
regiune: trecut-prezent-viitor; programa
şcolară în instituţiile educaţionale; activităţi studenţeşti, tabere şi evenimente un mod de a sărbătorii Europa noastră
locală; tradiţii regionale şi cultură o
şansă pentru viitorul regiunii.
La începutul acestei luni, o delegaţie
a Consiliului Judeţean Caraş-Severin a
participat la Săptămâna europeană a
regiunilor şi oraşelor Open Days 2008
organizată la Bruxelles, Belgia. CaraşSeverinul a fost unul dintre cele şase
judeţe româneşti reprezentate astfel la
cel mai mare eveniment al regiunilor şi
oraşelor din Europa.
Lavinia Predescu

Ziua Armatei sărbătorită la Reşiţa
Ziua Armatei, încă de la instituirea ei, a devenit un simbol al tuturor bătăliilor şi
eroilor neamului românesc, fiind întipărită în sufletele românilor ca ziua în care ţara
îşi sărbătoreşte Armata şi pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. Armata rămâne o
instituţie cu o mare credibilitate în rândul românilor şi o instituţie pe care administraţia publică se poate baza în situaţii de criză, deoarece, oricând şi la orice oră, s-a
aflat aproape de ei. Oficialităţile au rostit alocuţiuni referitoare la Ziua Armatei
României, fiind subliniată importanţa acestei zile.
Totodată, fostul ministru al Apărării Sorin Frunzăverde a precizat că Armata a
fost şi înainte de 1989 şi după
acest an cel mai bun ambasador al României. După constituirea formaţiei Gărzii de
Onoare şi introducerea Drapelului de Luptă în formaţie, la
Reşiţa a fost intonat Imnul de
Stat şi cel al Uniunii Europene.
Au urmat oficierea serviciului
religios şi ceremonialul militar
de depunere a coroanelor şi
jerbelor de flori. Ceremonialul
militar dedicat sărbătoririi Zilei
Armatei României s-a încheiat
cu defilarea gărzii de onoare.

Ziua European@
a Justi]iei Civile
Cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei Civile,
din data de 25 octombrie, şi împlinirea a 40 de
ani de la înfiinţarea tribunalelor, luni, 27
octombrie, Tribunalul Caraş-Severin şi
instanţele din raza de activitate a acestuia au
organizat Ziua Porţilor Deschise,
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Lavinia Predescu
Deşi această zi este sărbătorită de câţiva
ani la noi in ţară, de abia anul acesta România
a trecut pentru prima dată în rândul statelor
care o celebrează în mod oficial, fiind trecută
şi pe site-ul Parlamentului European. Cu ocazia acestei zile, la sediul Tribunalului CaraşSeverin au avut loc evenimente tematice precum vernisajul expoziţiei de desene „Judecătorul văzut prin ochi de copii”, realizată de
elevii Liceului „C.D. Loga” din Caransebeş şi
ai Şcolii cu Clasele I-VIII nr.7 Reşiţa care au
realizat şi o scenetă. De asemenea, s-au organizat vizite ale sediilor Judecătoriei Reşiţa
şi Tribunalului Caraş-Severin pe traseul
„Circuitul cererii de chemare în judecată”, dar
şi o dezbatere cu elevii clasei a VIII-a de la
Colegiul Economic al Banatului Montan şi
studenţii Universităţii Eftimie Murgu, pe tema
„Libertatea de axprimare”.
Totodată, în holul principal al instanţei au
fost expuse împreună cu fotografii tematice
primul registru informativ, primul registru general de dosare, prima mapă de hotărâri civile şi
prima mapă de hotărâri penale,toate din 1968.
La aceeaşi dată, au avut loc manifestări
asemănătoare la sediile judecătoriilor ce
funcţionează în raza de competenţă a Tribunalului Caraş-Severin, în localităţile Caransebeş, Oraviţa, Moldova-Nouă şi Bozovici.
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Aeroportul din Caransebeş va fi redeschis circulaţiei
aeriene, atât pentru zborurile comerciale cât şi pentru cele
de pasageri. Decizia vine în urma schimbării acţionariatului SC Aeroportul Caransebeş, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin precizând că cel târziu
în 2010 cursele vor fi reluate.

Oficiul Poştal nr. 4 din municipiul
Reşiţa, situat în cartierul Lunca
Bârzavei îşi va schimba de luni, 3
noiembrie, sediul. Noua adresă a
oficiului va fi de luni, pe Bulevardul
Republicii, nr. 18.

{edin]a ordinar@ a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin,pe anul 2008
2. Proiect de hotărâre de modificare a unor anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 21/12.02.2008
privind adoptarea bugetelor de venituri
şi cheltuieli, pe anul 2008, a instituţiilor
şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean sau finanţate de
către acesta, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Proiect de hotărâre referitor la
modificarea şi completarea Hotărârii
nr. 172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în cuantum de
62.100.000 RON pentru finalizarea
unor obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu
modificările şi completările ulterioare.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 25/2006 privind darea în administrare, închiriere, concesiune sau
folosinţă gratuită a unor imobile din
domeniul public şi privat al judeţului
Caraş-Severin, modificată şi completată ulterior.
Proiectul a fost retras de pe
ordinea de zi.
5. Proiect de hotărâre privind
însuşirea de către Consiliul Judeţean
Caraş-Severin a iniţiativei de concesionare a unei părţi (teren) din imobilul
situat în Reşiţa, str. Făgăraşului, Nr.
18, Staţionar 1 - Spitalul Judeţean,
aflat în domeniul public al judeţului şi
administrarea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru
concesionarea unei părţi (teren şi construcţii) din imobilul cazarmă nr. 1003,
fosta U.M. 01886, situată în Municipiul
Caransebeş - hangare nr. 3 şi nr. 4.
Proiectul a fost retras de pe
ordinea de zi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de documente
produse şi/sau gestionate de aparatul

de specialitate al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, a documentelor de
interes public, precum şi a documentelor exceptate de la liberul acces al
cetăţenilor.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean
Caraş-Severin nr. 167/2004 privind
înfiinţarea Direcţiei de Evidenţă a
Persoanelor a Judeţului CaraşSeverin, cu modificările şi completările
ulterioare.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean CaraşSeverin, al Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin, al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a judeţului Caraş-Severin şi al Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat al judeţului
Caraş-Severin, pentru anul 2009.
10. Proiect de hotărâre privind
reglementarea activităţii de transport
public judeţean în jud. Caraş-Severin.
11. Raport cu privire la starea învăţământului preuniversitar din judeţ, în
anul şcolar 2007-2008.
12. Informare privind stabilirea
limitei maxime a sumei reprezentând
contribuţia financiară a Consiliului
judeţean, ca solicitant principal al
proiectului „Telemunca: Oportunitate
de revalorizare a zonelor rurale”.
13. Informare privind participarea
unei delegaţii a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin la Săptămâna Europeană a regiunilor şi oraşelor - OPEN
DAYS 2008.
14. Întrebări. Interpelări.
Au fost introduse două proiecte de
hotărâri în regim de urgenţă
15. Hotărâre în regim de urgenţă
privind adoptarea Sistemului de Gestionare integrată a deşeurilor în judeţul
Caraş-Severin
16. Hotărâre în regim de urgenţă
privind rectificarea unor fonduri din
Buget.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus,
miercuri, începerea urmăririi penale împotriva a 80 de
hackeri, ce fac parte din două grupări ce acţionau pe raza
judeţelor Vâlcea, Vaslui, Oradea, Timişoara, Satu-Mare,
Caraş-Severin, Craiova şi Bucureşti.

Întâlnirea cu oamenii de afaceri
din Azerbaidjan }i Turcia d@
roade
O delegaţie de oameni de afaceri din
Azerbaidjan şi Turcia a fost prezentă în zilele
de 16 şi 17 octombrie în judeţul CaraşSeverin. Primele roade încep să apară:
primarul Mihai Stepanescu a declarat că în
urma întâlnirilor a reuşit să evidenţieze o
soluţie pentru cea mai mare problemă a
Reşiţei, haldina de gunoi, una dintre firmele
din Azerbaidjan propunând un parteneriat în
acest sens. Prolifică pare să fi fost întâlnirea
şi pentru grupul de firme UCM Reşiţa, care
se pare că la rându-i şi-a găsit un partener
pentru turbinele hidro. „Suntem extrem de
mulţumiţi de răspunsurile pe care le-am
primit astăzi şi sunt sigur că acţiunea nu va
rămâne fără un feed-bak, rezultatele
concrete urând să fie vizibile în scurt timp,
fapt pentru care mulţumesc celor care şi-au
făcut timp pentru a discuta cu noi“ spune
Seyran Mirzazade - Secretarul Ambasadei
Azerbaidjanului in Romania.

Colegiul Prefectural
Instituţia Prefectului - Judeţull Caraş-Severin organizează joi, 30 octombrie, cu începere de la ora 12,00 în sala de şedinţe de la
etajul I a Palatului Administrativ, Şedinţa
Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
urmatoărea tematică:
1. Raport privind activitatea desfăşurată
în perioada 01.01. - 30.09.2008 de către Registrul Auto Român Reprezentanţa CS.
2. Raport privind activitatea desfăşurată
în perioada 01.01. - 30.09.2008 de către
Autoritatea Rutieră Română, Agenţia CS.
3. Propuneri de lucrări pentru anul 2009
pe reţeaua de drumuri din judeţul CaraşSeverin. Prezentarea şi adoptarea Planurilor
operative de acţiune pe timpul iernii 2008
2009, pentru reţelele de drumuri naţionale
administrate de Secţia ,,Drumuri Naţionale”
Orşova şi Secţia ,,Drumuri Naţionale”
Caransebeş.
4. Informare privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Inspectoratului Social
Regional Vest şi prezentarea situaţiei
referitoare la inspecţiile efectuate în judeţul
Caraş-Severin în perioada 01 . 02 30.09.2008.
5. Diverse.

EURODYSSEE
În perioada 22-29 octombrie se
desfăşoară a 23-a ediţie a proiectului
internaţional Eurodyssee. Şcoala
coordonatoare, Liceul Teroetic "
Traian Lalescu" Reşiţa, are ca
partener Institutul Saint-Joseph din
Ciney, Belgia, reprezentat la Reşiţa în
cadrul Săptămânii Eurosourire (Suras
European) de o delegaţie formată din
13 elevi şi 2 profesori, Laurence Daffe
şi Marie-Cecile Viroux.
Profesoara Camelia Maria Radovan, coordonatoarea proiectului şi
Comitetul EURODYSSEE din cadrul
Lic. Teoretic "Traian Lalescu, Reşiţa
au derulat, împreună cu elevii belgieni
şi francezi, o serie de activităţi culturaleducative care se vor finaliza prin
Expoziţia Itinerantă "EUROSOURIRE
2008", al cărei vernisaj va avea loc în
data de 29 octombrie, ora 10, în Sala
de Conferinţe a Hotelului Semenic din
Reşiţa.
„Atelierele de teatru în limba franceză în compania Trupei de teatru Bodri, coordonat de profesorul Camelia
Maria Radovan, participarea elevilor
şi profesorilor belgieni la cursuri, descoperirea trecutului industrial al zonei,
vizite-atelier la Oraviţa, Gărâna, Caransebeş şi Poiana Mărului, podgoriile
Recaş, prezentarea oraşului Timişoara şi a practicilor religioase ortodoxe
cu sprijinul Mitropoliei Banatului, sunt
tot atatea momente în care spiritul
unei Europe unite s-a regăsit în spiritul
EURODYSSEE. Expoziţia EUROSOURIRE va fi prezentata în 2009 la
Ciney, Belgia şi la Caen, Franta, în
cadrul EURODYSSEE 2009“ ne-a mai
spus prof. Camelia Maria Radovan de
la Lic.Teoretic "Traian Lalescu" Reşiţa

l Sistem nou de acordare a reducerilor la transportul în comun l Sorin Frunzăverde, nemulţumit de banii primiţi în judeţ l Primele
Brevete de pilot de planor pentru tineri l Dezbatere publică pe tema strategiei de dezvoltare durabilă l Parc eolian în Clisura Dunării
l Premiu pentru Spitalul de Urgenţă l Seminar pentru stomatologi în Caraş Severin l Inspectoratul Şcolar va primi încă o serie de
microbuze şcolare l Şase incendii în ultima săptămână l De Crăciun Reşiţa va avea două parcuri pentru copii l
l Conferinţa Internaţională cu tema: Economia României post-aderare Reşiţa - Crivaia 21-22 noiembrie 2008 l Simpozionului
Internaţional „Banatul trecut istoric şi cultural” şi care este programat a se desfăşura la Novi Sad, Republica Serbia în perioada 31
octombrie - 2 noiembrie l 31 octombrie începe campania electorală l Vineri, 31 octombrie, începând cu ora 14.00, Sala de şedinţe a
Consiliului Judeţean va găzdui şedinţa ordinară a Consiliului Local Reşiţa l Slujba de resfinţire a bisericii ortodoxe din localitatea
Mâtnicu-Mare, judeţul Caraş-Severin va avea loc duminică 2 Noiembrie l

Construcţii noi în Reşiţa

Săptămâna politică locală

Denumire: construire grup
garaje şi sală de comemorări
Deputatul cărăşean Marius Iriza l-a
Şase formaţiuni politice au depus
Locaţie: aleea cimitirului nr. 8 dat în judecată pe Băsescu
liste complete
Beneficiar: Căpraru Gheorghe
Marius Iriza, deputat PRM de CaraşŞase partide au depus liste complete
Proiectant: SC Arcos SRL
Severin şi membru al Comisiei de Apă- de candidaţi în judeţul Caraş-Severin la
Constructor: regie proprie
rare a Camerei Deputaţilor l-a acţionat în care se adaugă alianţa formată din

Foto Lavinia P.
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instanţă pe preşedintele Traian Băsescu
în cosolidar cu Administraţia Prezidenţială. Iriza susţine că a cerut în repetate
rânduri informaţii cu privire la Tezaurul
României de la Moscova şi cu acţiunile
Statului Român întreprinse pentru
recuperarea lui. Iriza susţine că Traian
Băsescu a evitat în repetate rânduri să-i
răspundă deputatului aşa că, singura
soluţie a rămas instanţa, care-l poate
obliga pe Băsescu să dea un răspuns.
Iriza mai spune că Federaţia Rusă ar
fi dispusă să restituie României Tezaurul
şi că Dumitru Prunariu ar fi început chiar
discuţii pe această temă, moment în
care de la Bucureşti i s-a dat ordin să
abandoneze subiectul, apoi a fost
rechemat în ţară.

Partidul Verde şi cel Ecologist, dar care
nu are candidaţi în fiecare colegiu. În
Caraş-Severin au fost delimitate cinci
colegii pentru Camera Deputaţilor şi
două colegii pentru Senat, 45 de
candidaţi concurând pentru a reprezenta
judeţul în Parlament. Nici un candidat
independent nu şi-a depus candidatura
în judeţ pentru alegerile parlamentare
din această toamnă.
Pe 31 octombrie va începe campania
electorală, iar cel mai târziu la 1
noiembrie va avea loc tragerea la sorţi
pentru stabilirea ordinii pe buletinele de
vot a numelui candidaţilor.
Pagină realizată de Cristian Franţ
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

Telefon 0722787817 sau
0767323957
Vând IMS M461 cabrio fara
motor si cutie viteze, pret 15 mil
a m a n u n t e s i f o t o w w w.
caravaneti.8m.com Telefon
0722787817 sau 0767323957

Oferte-Cereri
de Serviciu

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând acvariu 65l cu plante
naturale, pompă interior şi 3
generatii de ancistusi 40 buc.
Tel. 0723-661981.
Vând miere de albine polifloră. Preţ 14 lei/kg. Informaţii pe
www.miere-de-albine.com sau
la tel. 0721-500239.
Vând convenabil congelator
Arctic cu 4 sertare şi frigider
Arctic mare ambele în stare de
funcţionare. Tel. 0763-601083.
Vând colţar. Tel. 0721825875.
Vând foarte avantajos
centrală termică ICI Caldaie
fabricată în Italia. Preţ 750 lei
neg. Tel. 0745-065935.
Vând urgent convector şi
instant pentru apartament,
canapea extensibilă 2 persoane
şi tv color, preţuri accesibile. Tel.
0749-486188.
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.
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.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacie 1410 în stare de
funcţionare, eventual piese
schimb. Tel. 0355-809615.
Vând Iveco Daily 35C14 din
2006, 71.000 km prevăzută cu
prelată şi piston de basculare,
impecabil, 19.500 €. Tel. 0748051170.
Vând jenţi al. 16, aripi faţă
Golf 3 noi. Tel. 0721-825875.
Vând Audi B4 93 euro 2,
diferenţial 4x4, geamuri electrice, cârlig, climă. Tel. 0721825875.
Vând Golf 2 GTI 1.8 16v 129
cp sport full piele 1988 neg. Tel.
0741-461836.
Vând Dacia Sport urgent,
300 €, maşină în stare de funcţionare, eventual pentru piese
schimb. Tel. 0355-809615.
Vând Dacia 1310L, 1997,
72.000 km, multiple dot ă ri
exterioare şi interioare, Preţ
1.700 € neg. Tel. 0730-508187.
Vând Fiat Punto a.f. 1995, 3
uşi, nerulat în ţară. Preţ 1.500 €

neg. Tel. 0723-440163.
Vând Fiat Brava a.f. 1997,
închidere centralizată, geamuri
electrice, 150.000 km, nerulat în
ţară. Preţ 2.200 € neg. Tel.
0723-440163.
Vând bloc + baie ulei pentru
motor D115 (leut) Pret 20
milioane amănunte si foto www.
caravaneti.8m.com Telefon
0722787817 sau 0767323957
Vând motor D115 (leut) cu
anexe cu tot, se pune direct pe
tractor. Pret 40 milioane.Telefon
0722787817 sau 0767323957
Vând tractor viticol V445, cu
cabina originala, greutati roti
spate, motor d115, arata si
funcţionează ca unul nou, preţ
160 milioane neg. amanunte si
foto www.caravaneti.8m.com
Tel. 0722787817, 0767323957
Vând tractor universal U445
cu cabina originala, motor
D115, arata si functioneaza ca
unul nou nout. Pret 16.000 lei
neg. Tel. 0722787817.
Vând tractor U650M an
fabricatie 1996 decembrie, 340
ore functionare dupa set motor,
model deosebit, inscris in
circulatie, carte de identitate
numere noi, pret 220 mil. Tel.
0722787817, 0767323957
Vând CSU (combina de siloz
universala) cu cos, arata si
functioneaza ca unul nou nout.
Pret 85 milioane amanunte si
foto www.caravaneti.8m.com
Telefon 0722787817 sau
0767323957
Vând remorca auto 5 tone,
stare perfecta de functionare,
basculabila lateral stanga
dreapta, detin factura +
certificat autenticitate fabrica,
Pret 40 mil. Tel. 0722787817,
0767323957
V ând MIC ingrasaminte
Vogel Noot , nou nout, purtat pe
tiranti, 600 kg, arunca intre 121 6 m , P r e t 4 0 m i l . Te l .
0722787817, 0767323957
Vând plug cu 3 trupite, Vogel
Noot an fabricatie 2002. putere
tractor 60-150cp, ara la o trecere intre 75-150cm.Pret 60 mil.
Tel. 0722787817, 0767323957
Vând combina Claas Dominator heder paioase 4m, carut
transport heder, tocator resturi
vegetale, pret 450 milioane. Tel.
0722787817, 0767323957
Vând tocator resturi vegetale Claas, se pune pe spate la
combina, pret 50 mil amanunte
si foto www.caravaneti.8m.com
Telefon 0722787817 sau
0767323957
Vând căruţ transport heder
Claas, pret 100 mil amanunte si
foto www.caravaneti.8m.com

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

Angajez conducător auto
taxi. Tel. 0745-571052, 0355405268.
Caut absolvent al liceului
economic anii 2007-2008
pentru angajare. Tel. 0034977721485.
Duc şi aduc persoană în
Ungaria pentru
marfă. Tel.
0745-628294.
Caut să lucrez ca maseuare
în Reşiţa. Tel. 0721-809951.
Programează-ţi nunta
pentru 2009! Te aşteptăm cu
decoraţiunile de care ai nevoie
pentru evenimentul tău! Tel.
0745-942044.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
Caut bătrân sau bătrână pt.
întreţinere cu contract. Tel.
0729-357909.
Caut femeie serioasă pentru
îngrijirea unui nou născut în
Italia. Inf. carpeamihai@libero.it
Tel. 0355-809920.
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.
Caut loc de munc ă în
comerţ. Tel. 0764-964496.
Transport cu camion nisip,
lemne, etc. preţ neg. Reşiţa. Tel.
0751-845768.

Imobiliare
Închiriez casă în zona Triaj,
mobilată, toate utilităţile (apă,
gaz, curent, cablu). Tel. 0745571052, 0355-405268.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, 54,38 mp
lângă facultatea Eftimie Murgu,
preţ negociabil. Tel. 0355414253, 0720-223240.
Vând în Gătaia casă în
centru, cu grădină. Tel. 0747832171 sau 0256-410590.
Vând în Gătaia grădină, loc
pentru casă. Tel. 0747-832171
sau 0256-410590.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Ofer spre închiriere apartament cu o cameră, nemobilat,
Micro 3, Govândari, preţ 100
€/lună. Tel. 0355-418906.
Caut apartament 2-3 camere în Caransebeş, zona centrală. Tel. 00497071257656.
Vând pământ la 3 km de
Reşiţa, acces auto, suprafaţă
5.570 mp, preţ 5 €/mp. Tel.
0765-219441.
Î nchiriez apartament 3
camere decomandat zona
Govândari. Tel. 0730-013274.
Exclus agenţii imobiliare.
Vând casă în Dognecea sau
schimb cu garsonieră în Reşiţa,
centru. Tel. 0355-411682, 0729357909.
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, curte, fântână
betonată şi grădină, cablu tv şi
telefon . Tel. 0355-411682,
0729-357909.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere conf. 1 decomandat, mobilat sau nemobilat.
Tel. 0770-600627, 0722365471.
Primesc fete în gazdă. Tel.
0770-600627, 0722-365471.
Vând apartament 2 camere
cu îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Tel. 0748-119443.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri. Tel. 0748-119443.
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 avantajos cameră de
cămin cu baie, în blocul funcţionarilor. Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră în Mociur.
Tel. 0726-125935.
Vând apartament 2 camere
în Moroasa, parter, posibilităţi
vad comercial. Tel. 0726125935.
Vând teren în centru, lângă
BCR, 430 mp. Tel. 0726125935.
Vând în Băile Herculane,
l âng ă pia ţ ă, apartament 2
camere decomandat, utilat. Tel.
0726-125935.
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.
Închiriez în Moroasa apartament 2 camere decomandat,
mobilat, utilat, lângă Fluturelul,
parter, posibilitate vad comercial. Tel. 0726-125935.
Vând terenuri în B ăile
Herculane, diferite poziţii şi
mărimi. Tel. 0726-125935.
Vând teren la km 7, 3.200
mp stradal 35 € neg. Tel. 0741460985.

Prenume

Matrimoniale
Tânăr 30 ani, licenţiat în
drept, apartament şi maşină,
caut parteneră prietenie sau
căsătorie. Tel. 0729-357909.
Tânăr doresc să cunosc
doamnă discretă cu timp liber
dimineaţa. Tel. 0731-492123.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- octombrie

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

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - octombrie

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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Comisia Naţională de
Prognoză a revizuit în scădere cu jumătate de procent,
la 6 la sută, estimarea de
creştere a Produsului Intern Brut pentru anul 2009.

Guvernul a decis, printr-o ordonanţă de urgenţă, ca
termenul de aplicare a legii privind majorarea cu 50% a
salariilor profesorilor să fie amânat pana în aprilie 2009.
Premierul Tariceanu a sustinut ca majorarea trebuie efectuata gradual, avand in vedere ca o alta crestere a salariilor
din invatamant, cu 9%, de la 1 octombrie, va intra in plata.

Resursele turistice, eviden]iate în
planurile de amenajare teritorial@
Guvernul a aprobat printr-o Ordonanţă de
Urgenţă, Planul de Amenajare a Teritoriului
Naţional-Secţiunea a VIII-a Zone cu Resurse
Turistice.
Actul normativ identifică la nivel naţional
unităţile administrativ-teritoriale, pe teritoriul
cărora există resurse turistice de interes
naţional, care pot genera dezvoltarea uneia
sau mai multor tipuri de activităţi turistice. În
aceste zone, turismul este considerat
activitate economică prioritară, iar investiţiile
pentru dezvoltarea acestei activităţi vor fi
orientate cu precădere spre aceste zone.
Actul normativ îşi propune să coordoneze
politici de amenajare a teritoriului cu cele specifice activităţilor de turism, precum şi să stimuleze dezvoltarea zonelor cu probleme economice-sociale, care beneficiază de resurse
turistice cu concentrare mare şi foarte mare.
Zonele cu resurse turistice sunt unităţile
administrativ-teritoriale, pe teritoriul cărora
există o concentrare mare şi foarte mare a
resurselor naturale şi antropice, ce pot genera
dezvoltarea uneia sau mai multor forme de
turism.
Consiliile locale ale unităţilor administrativteritoriale în cauză vor elabora/actualiza, după
caz şi aproba, conform reglementărilor, în
termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a
prezentului act normativ, Planurile Urbanistice
Generale şi Regulamentele locale de
urbanism aferente acestora. În cadrul acestor
planuri de amenajare teritorială şi de urbanism

vor fi evidenţiate zonele cu resurse turistice,
precum şi măsurile necesare punerii în valoare
şi îmbunătăţirii accesibilităţii acestora.
Pentru arealele considerate zone protejate, autorităţile administraţiei publice locale vor
institui măsuri specifice de protecţie a acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Pe măsură ce se identifică noi resurse
turistice şi modificări intervenite asupra
infrastructurii specific turistice sau tehnice,
prezenta lege se reactualizează periodic prin
intermediul anexelor, în conformitate cu
normele în vigoare.
Informaţii de background:
În conformitate cu prevederile art. 18 din
Legea nr. 350/2001 cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor este organul
specializat al Guvernului în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, având în
această calitate atribuţia de „elaborare a
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional”.
Pentru a stabili în mod corect potenţialul
turistic, fiecare unitate administrativ-teritorială
a fost evaluată cu aceeaşi metodă, porninduse de la studiile specialiştilor în diverse domenii. Această evaluare a cuprins următoarele
componente:
l Resurse turistice naturale
l Resurse turistice antropice
l Infrastructură specific turistică
l Infrastructură tehnică
Guvernul Romaniei - 28.10.2008

Extrasul cererii de acordare sau
redobândire a cetăţeniei române nu
va mai necesita publicarea în Monitorul Oficial, conform unui proiect de
ordonanţă de urgenţă elaborat
recent de Ministerul Justiţiei.

Ştiri ONG
Cancelaria PrimuluiMinistru sprijină Fundaia
pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile în actiunea de a face
cunoscut, atât în rândul
organizaţiilor
neguvernamentale cât şi a
administraţiei publice, proiectul
privind portalul
www.stiriong.ro. În cadrul
proiectului, Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile
reeditează Catalogul Societăţi
Civile, sub forma unei baze de
date care va fi accesibilă
gratuit online şi invită
organizaţile neguvernamentale
să acceseze portalul
www.stiriong.ro şi să se
înscrie. Totodată, portalul oferă
şi alte facilităţi, respectiv,
crearea unui profit uşor de
accesat de parteneri,
posibilitatea de a posta
anunţuri, de a-şi promova
activitatea, accesul la ultimele
ştiri legate de finanţări,
conferinţe, cursuri din sectorul
neguvemamental precum şi
resurse, cum ar fi legislaţia,
formulare utile, studii şi
cercetări.

În prima sâmbătă din luna
noiembrie MMDD va organiza o noua ediţie a campaniei
de colectare a deşeurilor de
echipamente electrice şi
electronice de la populaţie.

Rolul CNSAS
Senatorii au adoptat, cu
amendamente, proiectul de lege
de aprobare a ordonanţei de
urgenţă privind accesul la propriul
dosar şi deconspirarea securităţii.
Rolul CNSAS în noua lege este de
a constata calitatea de lucrător al
securităţii sau de colaborator al
acesteia fără a da verdict de
poliţie politică. Actul de constatare
emis de Consiliu este supus controlului instanţei de judecată sub
toate aspectele. Prin două amendamente admise, foştii secretari
de judeţ ai PCR nu mai fac obiectul verificărilor CNSAS. Totodată,
preoţii pot fi verificaţi de Consiliu
doar la cererea cultului din care
fac parte. Categoriile de demnitari
ce sunt verificate din oficiu îi
vizează, între alţii, pe preşedintele
statului, parlamentari, prefecţi şi
până la persoane cu funcţii de
conducere din direcţiile judeţene
de sănătate, regiile autonome sau
din societăţile şi companiile
naţionale. Senatul este camera
decizională în acest caz.

l Statul finanţează cu 90% sistemele de încălzire ecologice pentru locuinţe l O noua profesie: Auditorul de siguranţă rutieră l
Vârstnicii vor beneficia de asistenţă juridică gratuită în contractele de vânzare-cumpărare şi donaţie l Veniturile din convenţii civile
sau contracte de colaborare, scutite de la plata CAS l Senatorul PSD Ilie Sârbu este noul preşedinte al Senatului l Fondul de
Garantare a pensiilor private va fi infiinţat prin lege specială, în 2009 l Preţurile pentru majoritatea medicamentelor rămân neschimbate l 5.000 de autorizaţii de muncă noi pentru străini l Guvernul a modificat şi completat O.u.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 605/579 al ministrului internelor şi
reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale pentru aprobarea Dispoziţiilor
generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul
utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie
uscată şi resturi vegetale (M.O. nr. 661/22.09.2008)
l Ordinul nr. 1.575 al ministrului sănătăţii publice
privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea
la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în
medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9
noiembrie 2008 (M.O. nr. 661/22.09.2008)
l Ordinul nr. 2.692 al ministrului economiei şi finanţelor pentru modificarea anexei la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor titlului I - "Transparenţa informaţiilor
referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 551/2003
(M.O. nr. 662/23.09.2008)
l Ordinul nr. 1.137 al ministrului pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale privind
implementarea programelor de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii din fonduri de la bugetul de stat
(M.O. nr. 663/23.09.2008)
l Ordinul nr. 1.147 al ministrului pentru întreprinderi
mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale privind
modificarea anexei nr. 11 la Procedura de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a
activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor
de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii
liberale nr. 724/2008, şi înscrierea la programele
pentru susţinerea finanţării întreprinderilor mici şi
mijlocii (M.O. nr. 663/23.09.2008)
l Ordinul nr. 590 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse pentru aprobarea Procedurii privind
modul de întocmire şi eliberare a adeverinţelor prin
care se atestă activitatea desfăşurată în locuri de
muncă încadrate în grupele I şi/sau a II-a de muncă,
potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
necesare stabilirii şi/sau modificării drepturilor de
pensie în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare (M.O. nr. 665/24.09.2008)
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l H.G. nr. 1.099 privind susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi
pentru reproducţie (M.O. nr. 666/25.09.2008)
l Ordinul nr. 175 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei
apelor minerale naturale recunoscute în România
(M.O. nr. 666/25.09.2008)
l H.G. nr. 1.132 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori (M.O. nr.
667/25.09.2008)
l Decizia nr. 178 a Oficiului Român pentru Drepturile
de Autor pentru constituirea Comisiei de negociere a
Metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin
reproducere şi/sau comunicare publică, prin punere la
dispoziţia publicului prin internet sau alte reţele de
comunicaţii de date, cu fir sau fără fir, şi remuneraţiile
cuvenite în mod corespunzător titularilor de drepturi de
autor (M.O. nr. 667/25.09.2008)
l Ordinul nr. M.91 al ministrului apărării pentru aprobarea Regulamentului proprietăţii imobiliare în
Ministerul Apărării (M.O. nr. 668/26.09.2008)
l Hotărârea nr. 10 a Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII
(M.O. nr. 669/26.09.2008)
l Ordinul nr. 2.355/C al ministrului justiţiei pentru
aprobarea Procedurii privind supravegherea executării
obligaţiei persoanei condamnate sau minorului de a
presta o activitate neremunerată într-o instituţie de
interes public impusă de către instanţa de judecată
(M.O. nr. 669/26.09.2008)
l O.u.G. nr. 113 pt. modificarea O.u.G. nr. 156/2007
privind despăgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni C.E.C S.A. în vederea achiziţionării de
autoturisme (M.O. nr. 670/29.09.2008)
l Ordinul nr. 600 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru
aprobarea Regulamentului privind autorizarea,
organizarea şi practicarea vânătorii (M.O. nr.
671/29.09.2008)
l Circulara nr. 29 a Băncii Naţionale a României
privind realizarea şi lansarea în circuitul numismatic a
setului de monetărie cu anul de emisiune 2008 (M.O.
nr. 671/29.09.2008)
l H.G. nr. 1.182 privind premierea anuală a colective-

lor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate
deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei (M.O. nr.
672/30.09.2008)
l H.G. nr. 1.029 privind condiţiile introducerii pe piaţă
a maşinilor (M.O. nr. 674/30.09.2008)
l Ordinul nr. 1.657 al ministrului sănătăţii publice
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
sănătăţii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea
Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor
care se acordă bolnavilor în cadrul programelor
naţionale de sănătate nominalizate prin H.G. nr.
357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de
sănătate în anul 2008 (M.O. nr. 675/01.10.2008)
l Ordinul nr. 2.450/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 675/01.10.2008)
l Ordinul nr. 5.166 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind aprobarea metodologiei de organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în
învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul
şcolar 2009-2010 (M.O. nr. 676/01.10.2008)
l H.G. nr. 1.173 privind modificarea şi completarea
H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind
organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici (M.O. nr. 677/02.10.2008)
l Ordinul nr. 2.451/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 678/02.10.2008)
l Ordinul nr. 2.454/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 678/02.10.2008)
l Ordinul nr. 2.456/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 678/02.10.2008)
l Ordinul nr. 605 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale privind aprobarea Listei cu rasele de lapte, carne
sau pielicele, din speciile ovine şi caprine, care se pot
achiziţiona în baza H.G. nr. 1.099/2008 privind
susţinerea din fonduri bugetare, în anul 2008, a
achiziţiei de berbeci şi/sau ţapi pentru reproducţie
(M.O.nr. 679/02.10.2008)
l H.G. nr. 1.225 pentru modificarea Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anul 2008, aprobat prin H.G. nr. 324/2008 (M.O.
nr. 680/03.10.2008)

La 7 noiembrie, şefii de stat şi de guvern din ţările
membre ale UE se vor întâlni la Bruxelles pentru a
pregăti summitul G20 din 15 noiembrie de la
Washington. Sarkozy şi-a anunţat intenţia de a cere
la această reuniune creşterea fondului de intervenţie
al EU în situaţii de criză, de la 12 la 20 miliarde euro.

În perioada 24-25 octombrie 2008 a avut loc la
Beijing al şaptelea Summit ASEM (Reuniunea
Asia-Europa). ASEM este un proces informal de
dialog între cele 27 de state membre UE, Comisia
Europeană, 16 state din Asia şi Secretariatul
ASEAN (Asociaţia Naţiunilor Sud-Est Asiatice).

În prima zi de marţi, după
ziua de 3, a lunii noiembrie au
loc, o dată la patru ani, alegeri
prezidenţiale în SUA.
Statele Unite sunt un stat
cu regim prezidenţial. Spre
deosebire de statele cu regim
parlamentar, în SUA, preşedintele este ales separat de
puterea legislativă, în baza
propriei popularităţi şi a ideilor
şi programului prezentat în
calitate de candidat. În Statele
Unite, preşedintele este atât
liderul guvernului cât şi conducătorul statului. Odată ales,
preşedintele obţine puterea de
a acţiona conform propriului
program prin acţiunile ramurii
executive. Constituţia SUA
oferă, de asemenea, multe împuterniciri puterii legislative. Din
moment ce reprezentanţii legislativului sunt aleşi separat de
preşedinte, au fost situaţii în care Preşedintele nu reprezenta
partidul, care deţinea majoritatea în legislativ. Cele două partide
principale angrenate în lupta pentru preşedinţie şi locuri în
legislativ sunt Partidul Republican şi Partidul Democrat. Aceste
două partide au dominat politica electorală americană din anii
1860.
În ziua alegerilor, americanii, de fapt, nu-şi aleg preşedintele
în mod direct. Deşi numele candidaţilor apare pe buletinul de
vot, teoretic, populaţia nu votează preşedintele. În schimb ei
votează pentru “electorii” prezidenţiali din partea statului lor.
Candidatul prezidenţial cu cel mai mare număr de voturi
acumulate în fiecare stat, câştigă toate “voturile electorale” al
acelui stat. Fiecărui stat i se alocă un anumit număr de electori,

La solicitarea guvernului japonez, miniştrii de finanţe şi
preşedinţii băncilor centrale din cele şapte principale ţări
occidentale (SUA, Japonia, Marea Britanie, Germania,
Franţa, Italia şi Canada) au prezentat luni o declaraţie de
urgenţă, exprimându-şi îngrijorarea comună în legătură
cu aprecierea accentuată a yenului din ultima perioadă.

proporţional cu numărul
membrilor statului respectiv în
Congresului SUA (reprezentanţi plus senatori). De exemplu, statul California are 55 de
electori prezidenţiali, iar
HAWAII - 4. Electorii celor 50
de state şi a regiunii Columbia,
în număr de 538 de persoane,
alcătuiesc Colegiul Electoral.
Pentru a fi ales, candidatul
pentru preşedinte trebuie să
acumuleze cel puţin 270 de
voturi din 538 posibile. Sunt
situaţii în care candidatul care
nu primeşte cel mai mare număr de voturi pe ţară, strânge,
totuşi, suficiente voturi în cadrul Colegiului Electoral pentru
a câştiga alegerile, după cum
s-a întîmplat la alegerile din 2000 între George W. Bush şi Al
Gore. De fapt, este posibil ca, teoretic, un candidat să câştige
doar în 11 din cele 12 state - California, New York, Texas,
Florida, Pennsylvania, Illinois, Ohio, Michigan, New Jersey,
North Carolina, Georgia, Virginia - să nu primească nici un vot în
celelalte state dar să ajungă preşedinte. După întrunirea
Colegiul Electoral şi alegerea viitorului Preşedinte şi Vice
Preşedinte, pe 20 ianuarie 2009 învingătorul va depune
jurămîntul şi va deveni al 44-lea Preşedinte al SUA.
La alegerile din 4 noiembrie se vor alege şi 33 de locuri în
Senat şi reprezentanţii în Camera Reprezentanţilor în toate
statele. Pentru ambele partide miza este obţinerea de 60 de
locuri în senat.
Viitorul preşedinte se va alege dintre republicanul John
McCain şi demcratul Barack Obama

SUA - Alegeri preziden]iale
4 Noiembrie 2008

Programul candidaţilor
Barack Obama

John McCain

din partea Partidului Democrat

din partea Partidului Republican

Economie - Eliminarea reducerilor fiscale acordate de Bush familiilor
cu venituri peste 250,000 dolari pe
an. Reducerea impozitelor cu 80 de
miliarde de dolari în favoarea lucrătorilor, clasei de mijloc şi de pensionarilor. Eliminarea impozitării lucrătorilor
cu venituri mai mici de 50,000 de
dolari pe an. Creşterea taxelor pe
câştigurile de capital la 28%.
Imigrare - Stabilirea unei căi pentru legalizarea imigranţilor
ilegali, care trece prin învăţarea limbii engleze şi plata de amenzi; pedepse mai severe pentru cei care angajează imigranţi
ilegali; a votat pentru construirea unui zid la granita cu Mexic.
Ecologie - Sprijină un sistem de piaţă a gazelor cu efect de
seră (pe care este comercializat "dreptul de a polua").
Obiectivul lui: de a realiza până în 2050 reducerea ratei de
emisii de carbon cu 80% comparativ cu 1990.
Sănătate - Consideră obligatorie acoperirea serviciilor de
sănătate pentru copii. Finanţarea se va face prin eliminarea
reducerilor fiscale acordate de George Bush celor foarte bogaţi.
Ca obiectiv pe termen lung, are asigurarea universală a
serviciilor de sănătate.
Avort - Sprijină "Roe vs. Wade", o decizie a Curţii Supreme,
datând din 1973, care spune că legea Wade împotriva avortului
este contrară Constituţiei. A criticat Curtea Supremă pentru că a
sprijinit interdicţia privind avortul "târziu".
Irak - S-a opus de la început invaziei ţării. Nu a fost favorabil
trimiterii de trupe suplimentare. Va organiza retragerea a una
sau două brigăzi pe lună, cu intenţia unei retrageri totale în 16
luni.
Iran - Angajarea în diplomaţia directă; întărirea internaţională a sancţiunilor economice; recunoaşterea preşedintelui
iranian fără condiţii prealabile; nu exclude o intervenţie militară.

Economie - Limitarea cheltuielilor publice. Încercarea de a descuraja importurile de petrol. Păstrarea
reducerilor fiscale acordate de Bush
celor cu venituri mai mari de 250,000
de dolari pe an. Reducerea impozitelor pe moşteniri la 15%, şi eliminarea
lor dacă valoarea bunurilor nu
depăşeşte 10 milioane de dolari. Eliminarea "alternativei minimum tax"
(AMT). (Această taxă "alternativă", creată în 1970, se aplică la
o anumită categorie de familii bogate, care, în conformitate cu
impozitarea normală, au fost în mare măsură, sub-impozitate).
Imigrare - Stabilirea unei căi pentru legalizarea imigranţilor
ilegali, care trece prin învăţarea limbii engleze şi plata de amenzi; a votat pentru construirea unui zid la graniţa cu Mexicul.
Ecologie - Sprijină un sistem de piaţă a gazelor cu efect de
seră (pe care este comercializat "dreptul de a polua").
Sănătate - Partizan al unui sistem de sănătate bazat pe
economia de piaţă. Se angajează să facă accesibile
programele de asistenţă medicală, fără intervenţia guvernului.
Afirmă că accesul universal la sănătatea este posibil fără a
creşte impozitele.
Avort - Doreşte să anuleze "Roe vs.Wade", o decizie a Curţii Supreme, datând din 1973, care spune că legea Wade împotriva avortului este contrară Constituţiei. Un aplaudat când Curtea Supremă de Justiţie a susţinut interdicţia avortului "târziu".
Irak - A votat autorizarea de a invada ţara în 2002. Este în
favoarea trimiterii de trupe suplimentare. Se opune unui
calendar pentru retragerea trupelor.
Iran - Formarea unei alianţe cu ţările europene pentru a
pune presiune din punct de vedere economic şi diplomatic
asupra Iranului; nu diplomaţiei fără condiţii; nu exclude
opţiunea militară, dar ar consulta Congresul.

Criteriu verde obligatoriu
pentru achizi]ionarea
vehiculelor de c@tre
autorit@]ile publice
Propunerea de directiva, adoptata în
prima lectura de Parlamentul European, se
refera la promovarea vehiculelor de
transport rutier nepoluante si eficiente din
punct de vedere energetic. Autoritatile
publice vor fi obligate sa ia în considerare
la achizitionarea vehiculelor nu numai costul acestora, ci si impactul asupra mediului.
Directiva nu se va aplica doar autorităţilor publice, ci se referă şi la vehiculele
de transport rutier achiziţionate de entităţi
contractante indiferent dacă acestea sunt
publice sau private. În plus, directiva se
aplică şi la achiziţionarea de vehicule
utilizate pentru transportul public, lăsând
insă statelor membre UE libertatea de a
exclude achiziţii minore în vederea evitării
unei poveri administrative excesive.
Având în vedere că numărul total anual
de vehicule achiziţionate de autorităţile publice din UE este de 110 000 autoturisme,
110 000 vehicule comerciale uşoare, 35
000 camioane şi 17 000 autobuze, noua
directivă va creşte cererea pentru automobile eficiente din punct de vedere
energetic, obligând astfel industria să
investească în vehicule nepoluante.
Cel mai important rezultat al compromisului obţinut cu Consiliul este faptul că
prezenta directivă este obligatorie, însă
oferă o anumită flexibilitate statelor
membre UE pentru a transpune prevederile directivei în legislaţia naţională. Statele
membre au posibilitatea de a exonera
vehiculele cu destinaţie specială (de
exemplu cele din porturi, şantiere de
construcţii, aeroporturi, sectorul militar,
pompieri sau cele utilizate pentru
menţinerea ordini publice etc.)
Intrarea în vigoare şi transpunerea în
legislaţia naţională
După intrarea în vigoare - 20 de zile de
la publicarea sa în Jurnalul Oficial - statele
membre au 18 luni la dispoziţie pentru
transpunerea directivei în legislaţie
naţională.
Date de background
În iunie 2006, Comisia PE pentru mediu
a respins o propunere similară a Comisiei.
Noua propunere include insă o serie de
solicitări ale comisiei parlamentare,
precum obiectivul legislaţiei, neutralitatea
tehnologiei şi includerea emisiilor CO2.
Rezoluţia a fost adoptată cu 642 voturi
pentru, 37 împotrivă şi 24 de abţineri.

l Alegerile anticipate din Israel vor avea loc la 10 sau 17 februarie l Preşedintele rus Dmitri Medvedev a numit ambasadori în cele
două teritorii separatiste georgiene Abhazia şi Osetia de Sud l Preşedintele american George W. Bush a semnat protocoalele care
ratifică aderarea Albaniei şi Croaţiei la NATO l Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol va reduce producţia cu un milion şi
jumătate de barili pe zi începând cu 1 noiembrie l Premierul Chinei, Wen Jibao, a efectuat, la invitaţia premierului Vladimir Putin, o
vizită oficială de două zile în Rusia pentru a discuta perspectivele cooperării în domeniul energetic l

Satelitului european Goce

Lansarea satelitului european
de explorare a Pământului Goce,
prevăzută iniţial pentru data de 10
septembrie va avea loc în 2009.
Testele efectuate în 7 septembrie la
cosmodromul Plesetsk, nordul
Rusiei, au evidenţiat anumite probleme ale rachetei purtătoare de
fabricaţie rusească, Rockot, care
au dus ulterior la amănarea lansării, de la 10 septembrie la 5 octombrie şi apoi pentru 27 octombrie.
Cauzele anomaliilor înregistrate la sistemul de navigaţie şi ghidaj
au fost identificate de autorităţile
ruse responsabile pentru racheta
ce ar fi trebuit să plaseze pe orbită

satelitul european GOCE. Înlocuirea echipamentului va fi efectuată
de fabricant în cel puţin două luni.
Satelitul Goce va studia gravitaţia terestră şi circulaţia curenţilor
oceanici, parte dintr-un vast program al Agenţiei Spaţiale Europene
(ESA) de explorare a atmosferei,
biosferei, hidrosferei, criosferei şi a
interiorului Pământului.
În urma depistării anomaliilor,
"lansarea satelitului Goce nu poate
avea loc mai devreme de februarie
2009. Însă data exactă a lansării va
fi decisă ulterior," se precizează
într-un comunicat ESA.
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Agentii
, matrimoniale

Agentii
, imobiliare

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 29.10.2008
REŞIŢA (locuri disponibile/locuri pentru absolvenţi): Asistent manager: 0/1;
Agent comercial: 2/1; Agent de asigurare: 0/14; Agent vanzari: 0/3; Ajutor ospatar:
0/2; Asistent medical generalist: 5/1; Betonist: 2/0; Bucatar: 1/2; Confectionerasamblor articole din textile: 10/0; Consilier: 0/1; Consilier juridic: 1/0; Croitorconfectioner imbracaminte dupa comanda: 22/18; Director tehnic: 1/0; Dulgher: 2/8;
Electrician auto: 0/1; Electrician de intretinere si reparatii: 3/8; Electrician in
constructii: 0/3; Electromecanic: 0/1; Electromecanic auto: 0/1; Electronist
depanator utilaje calcul: 0/1; Fierar betonist: 5/10; 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 instalatii tehnico sanitare: 0/5; 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 in
industria confectiilor: 11/4; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor:
1/0; Operator calculator electronic si retele: 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: 0/1; Referent: 1/0; Secretara: 0/1; 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: 6/5; Tinichigiu
carosier: 0/2; Turnator formator: 2/1; Vanzator: 2/1; Vopsitor auto: 0/3; Zidar rosartencuitor: 10/20; Zugrav-vopsitor: 5/10;
MOLDOVA NOUĂ: Agent reclama publicitara: 10/0; Gestionar depozit: 1/0;
Vanzator: 5/0; Vopsitor industrial: 1/0; Sofer autoturisme: 1/0; Muncitor necalificat:
22/0; Manipulant marfuri: 1/0;
TOTAL GENERAL: 688
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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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PRISMA SPORT

LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa12-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

M
M
M
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

V
VV
9
9
9
6
6
6
5
6
5
4
5
4
3
3
3
2
2
0

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

GG
MM
GM
19
23
23
20
18
18
17
17
15
9
10
12
10
15
8
10
12
5

GP
GP
GP
9
10
12
10
13
13
9
14
11
5
12
18
19
26
20
16
23
21

PP
P
28p
27p
23p
22p
21p
21p
19p
19p
18p
18p
16p
14p
11p
11p
11p
8p
8p
2p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
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

PRISMA SPORT

TENIS - TURNEUL CAMPIOANELOR

Etapa urmatoare (13/34) 31.10-02.11.2008, vineri 31.10: Gloria
Bistrita - FC Arges, (ora 15:00); CFR Cluj - Unirea Urziceni, (ora
17:00); Poli Iasi - Pandurii Tg. Jiu, (ora 19:00); FC Vaslui - Gaz Metan
Medias, (ora 21:00); Sambata 01.11: Farul Constanta - FC Brasov,
(ora 17:00); U Craiova - CS Otopeni, (ora 19:00); Dinamo - Steaua,
(ora 21:00); Duminica 02.11: Otelul Galati - FC Timisoara, (ora
14:00); Rapid - Gloria Buzau, (ora 20:30). Toate meciurile sunt
transmise de posturile GSP TV si GSP TV 2.

Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa8-a:
Clasament
etapa
17-a:
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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

In perioada 4-9 noiembrie se va desfasura la Doha, Qatar,
Turneul Campioanelor la tenis feminin, ultimul turneu al anului la
care participa primele 8 tenismene din clasamentul mondial.
Iata si participantele in ordinea clasamentului general:
1 J. JANKOVIC;
2 D. SAFINA
3 S. WILLIAMS;
4 E. DEMENTIEVA
5 A. IVANOVIC;
6 V. ZVONAREVA
7 S. KUZNETSOVA;
8 V. WILLIAMS .
Ele vor fi impartite in doua grupe a cate 4 si se va juca fiecare cu
fiecare, apoi semifinale si finala. Premiile turneului sunt in valoare
totala de 4.450.000 dolari.
Castigatoarele anterioare sunt: 2007 - Justine Henin; 2006 Justine Henin; 2005 - Amelie Mauresmo; 2004 - Maria Sharapova.

NA[IONAL~ - HANDBAL MASCULIN
Nationala a inceput pregatirile pentru preliminariile CE
2010. Echipa de handbal masculin a României a jucat doua meciuri amicale ca pregatire pentru primele meciuri din preliminariile
CE 2010, programate în octombrie şi noiembrie 2008, în compania
Algeriei, la Buzău. Ambele meciuri au fost castigate de Romania
cu scorul de 43-25 si 39-29.
România este repartizată în Grupa 1 preliminară a CE 2010,
alături de Suedia, Muntenegru, Polonia şi Turcia. Din grupă mai
făcea parte şi Georgia, care s-a retras însă din competiţie. Primele
2 clasate după jocurile tur-retur din grupă se califică la turneul final
CE 2010. În această toamnă, România va juca în ordine cu Turcia
(Antalya, 30 octombrie), Polonia (Buzău, 2 noiembrie), Muntenegru (Niksic, 26 noiembrie) şi Suedia (Reşiţa, 30 noiembrie).
Meciurile retur sunt programate anul viitor.

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.

MOTOCICLISM

Stoner castiga ultima cursa a sezonului. Casey Stoner
reuseste sa incheie acest sezon de MotoGP la fel cum l-a inceput
Pugilistul roman Lucian Bute si-a pastrat titlul mondial la cate- in Qatar, cu o victorie alaturi de motocicleta sa Ducati Desmosedici
goria supermijlocie, versiunea IBF, dupa ce l-a invins pe mexicanul GP8. Australianul a reusit performanta de a se clasa pe locul doi in
Librado Andrarde, intr-un meci disputat, sambata dimineata, la clasamentul general de anul acesta, dupa italianul Valentino Rossi
Chiar daca aceasta cursa nu a fost una decisiva in lupta pentru
Montreal. Bute s-a impus la puncte, dupa un meci de 12 reprize.
titlul mondial, Stoner a reusit a reusit clasarea in pole position si
apoi victoria, in ciuda unei fracturi redeschise ce va necesita o
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
operatie imediat dupa testele de luni si marti, alaturi de cei de la
31 oct - 02 nov:
FORMULA 1 - MP al Braziliei, ultima etapa;
Ducati. Datorita ritmului pe care si l-a impus inca de la inceput,
02 nov:
ATLETISM -Maratonul de la New York;
04 - 09 nov:
TENIS - WTATour - Turneul Campioanelor, Doha; australianul, a reusit si un nou timp record pentru circuitul din
Valencia, mai bun cu 3.390 secunde.
05 - 06 nov:
SARITURI CU SCHIURILE - WC, Trondheim, M.
Clasament general final MotoGP:
DE VĂZUT LA TV:
1 Valentino ROSSI
ITA
Fiat Yamaha Team
373
2 Casey STONER
AUS Ducati Marlboro Team
280
HANDBAL MASC.: Preliminarii CE, Romania - Polonia
3
Dani
PEDROSA
SPA
Repsol
Honda
Team
249
Duminica Sport.ro ora 11:00
4 Jorge LORENZO
SPA Fiat Yamaha Team
190
ATLETISM: Maratonul de la New York
5 Andrea DOVIZIOSO ITA
JiR Team Scot MotoGP
174
Duminica Eurosport ora 16:00
6 Nicky HAYDEN
USA Repsol Honda Team
155
FORMULA 1: Marele Premiu al Braziliei, Interlagos
7 Colin EDWARDS
USA Tech 3 Yamaha
144
Duminica TVR 1 ora 18:55
8 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP
128
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim Rm. Valcea - Larvik
Robert Muresan a incheiat si el primul sau sezon complet in
Duminica Sport.ro ora 19:00
motomondialul de viteza, nereusind sa se claseze in nici o cursa in
FOTBAL: Grupe Liga Campionilor: CFR Cluj - Bordeaux
Marti ProTV ora 21:45
zona punctelor.
FOTBAL: Grupe Liga Campionilor: Olympique Lyon - Steaua
Sezonul 2009 al motomondialului de viteza va debuta pe 12
Miercuri ProTV ora 21:45
aprilie 2009 in Qatar pe circuitul de la Losail.

BOX

Joi/30 Octombrie

Vineri/31 Octombrie

Timişoara
+25ºC
+11ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 3 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+20ºC
+12ºC

+21ºC
+13ºC

Oraviţa +25ºC
+11ºC

Marţi, 4 Noiembrie

Caransebeş

+19ºC
+9ºC

Reşiţa

+18ºC
+11ºC

Miercuri, 5 Nov.

+23ºC
+10ºC

Interlagos gazduieste in
acest weekend Marele Premiu
al Braziliei, cursa ce va stabili
numele noului campion mondial. Avand un avans de 7 puncte
in clasament, Hamilton pleaca
cu prima sansa la titlul mondial
si poate termina chiar si pe locul
5 pentru a-si adjudeca titlul. De
cealalta parte, Massa este
obligat sa termine pe unul dintre
primele doua locuri si sa astepte
un pas gresit din partea lui
Hamilton. Clasamentul general
inainte de Brazilia:
PILOŢI:
1 Lewis Hamilton
94
2 Felipe Massa
87
3 Robert Kubica
75
4 Kimi Raikkonen
69
5 Nick Heidfeld
60
6 Fernando Alonso
53
7 Heikki Kovalainen
51
8 Sebastian Vettel
30
9 Jarno Trulli
30
10 Timo Glock
22
11 Mark Webber
21
12 Nelsinho Piquet
19
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
20 Adrian Sutil
0
CONSTRUCTORI:
1 Ferrari
156
2 McLaren Mercedes 145
3 BMW Sauber
135
4 Renault
72
5 Toyota
52
6 Toro Rosso Ferrari
34
7 Red Bull Renault
29
8 Williams Toyota
26
9 Honda
14
10 Force India Ferrari
0

CUPA ROMÂNIEI
Programul meciurilor din optimile Cupei României, stabilit,
luni, în urma tragerii la sorţi de la
Casa Fotbalului: Rapid Bucuresti - Internaţional Curtea de
Argeş;
Sportul Studenţesc - CFR Cluj;
Dunărea Galaţi - FC Timişoara;
FC Botoşani - Dinamo Bucureşti
Unirea Urziceni - Oţelul Galaţi;
Gloria Bistriţa - FC Braşov;
U. Craiova - Pandurii Târgu Jiu;
CS Otopeni - FC Vaslui sau
Poli Iaşi. (Meciul FC Vaslui - Poli
Iaşi se va juca in 4 noiembrie)
Jocurile se vor disputa într-o
singură manşă, eliminatorie, la
12 noiembrie şi 13 noiembrie,
pe teren neutru.

Duminic@/2 Noiembrie

Timişoara

Oraviţa +21ºC
+13ºC

+19ºC
+13ºC

Sâmb@t@/1 Noiembrie

FORMULA 1

Timişoara
Caransebeş

+21ºC
+11ºC

Reşiţa

Caransebeş

+21ºC
+8ºC

Reşiţa
Oraviţa +22ºC
+9ºC

Oraviţa +23ºC
+11ºC

+21ºC
+13ºC

Joi, 6 Noiembrie

Vineri, 7 Noiembrie

+20ºC
+9ºC

+19ºC
+12ºC

Sâmbătă, 8 Nov.

Duminică, 9 Nov.

Reşiţa

+21ºC/+11ºC

+19ºC/+6ºC

+17ºC/+4ºC

+17ºC/+3ºC

+16ºC/+3ºC

+14ºC/+7ºC

+16ºC/+8ºC

Timişoara

+21ºC/+9ºC

+19ºC/+4ºC

+18ºC/+2ºC

+17ºC/+2ºC

+17ºC/+3ºC

+14ºC/+6ºC

+16ºC/+8ºC
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