
...pag. 8

Meteo Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

SportSport

Handbal

Tenis

Formula 1

Fotbal Atletism

Handbal

Tenis

Formula 1

Fotbal Atletism

perioada
30 . - 9 Nov.Oct 2008

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Anul XI I Nr.I 316 - 12 Noiembrie 2008 Preţ 80 8bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 3

...pag. 7

...pag. 6

Agenţii imobiliare

Agenţii imobiliare

Agen e matrimonialţi ă

...pag. 4

Plan de redresare
economică UE

SUA - Alegeri
prezidenţiale

Reglementări în
domeniul sanitar

Ş
şi

edin a ordinar a
C Local Re

ţ
onsiliului ţa

ă

Uzinele din Re ţaşi

Circulaţia pe drumurile
publice

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

www.prisma-online.ro
E-mail: prisma@cs.ro
Tel. 0255-221134

“PRISMA”

Anunţuri,
publicitate

Irina Petrea

1.
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14.

15.

16.

GROSARU MIRCEA, Asociaţia
Italienilor din România- RO.AS.IT.
ZISOPOL DRAGO

Ţ OVIDIU-VICTOR, Forumul
Democrat al Germanilor din România
FIRCZAK GHEORGHE, Uniunea
Cultural

ţilor din
România
MANOLESCU OANA, Asociaţia Liga
Albanezilor din România
DUMITRESCU LIANA, Asociaţia
Macedonenilor din România
AMET ALEDIN, Uniunea Democrat

ţia
Comunit ţilor Evreie

Ş- GABRIEL,
Uniunea Elen

ŞTEFAN, Uniunea
Ucrainenilor din România

P

ŞAN, Uniunea Sârbilor din
România
IBRAM IUSEIN, Uniunea Democrat

şi Cehilor din
România
LONGHER GHERVAZEN, Uniunea
Polonezilor din România
IGNAT MIRON, Comunitatea Ruşilor
Lipoveni din România

RADAN MIHAI, Uniunea Croa

şti din România
PAMBUCCIAN VARUJAN, Uniunea
Armenilor din România

ă din România
MIRCOVICI NICULAE, Uniunea
Bulgară din Banat - România
GAN

ă a Rutenilor din România
BUCIUTA

ĂUN NICOLAE, Partida Romilor
„Pro-Europa”
POPOV DU

ă
Turcă din România
MERKA ADRIAN-MIROSLAV, Uniunea
Democratică a Slovacilor

ă a
Tătarilor Turco-Musulmani din
România
VAINER AUREL, Federa

ă

3.

4.

6.

8.

10.

17.

7.

9.

11.

12.

13.

18.

PARTIDUL DEMOCRAT-LIBERAL
Colegiu Candidat
1. D R

ŞAN IOSIF

ĂDOI OVIDIU
2. D HOGEA GHEORGHE
3. D ION IOAN
4. D RUSU VALENTIN
5. D ANCULIA ROMICĂ PAVEL
1. S

Ă
ŢUNEA OCTAVIAN GHE

2. S SEC
.

PARTIDUL NOUA GENERA
ŞTIN DEMOCRAT

ŢIA
CRE
Colegiu Candidat
1. D MARINESCU AUREL
2. D CRISTESCU ILIE
3. D STOICHESCU GHEORGHE
4. D BREŞNENI EREMIA
5. D ION PETRU ILIE
1. S VELA ION
2. S BUDA DORIN-SIMION

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
Colegiu Candidat
1. D IRIMIA HORIA-ION
2. D STREJARIU FILIP-PETRU
3. D TABUGAN ION
4. D GEORGEVICI IULIAN
5. D VATZULIK BORIS
1. S OLARU STEJ

ŞNEAC VALENTIN-SAMUEL
ĂREL-NICOLAE

2. S BO

PARTIDUL
ROMÂNIA MARE
Colegiu Candidat
1. D IRIZA MARIUS
2. D PEIA ION
3. D BORCHESCU IOSIF
4. D LUCIC VALERIA
5. D DĂNILĂ TRAIAN
1. S PÂRVULESCU DUMITRU TILICĂ
2. S MURGOI PETRU ILIE

ALIANŢA POLITICĂ PSD+PC
Colegiu Candidat
1. D CHISĂLI Ă IOAN NARCIS
2. D DAMIAN ROMULUS MARIUS
3. D MUSTĂCILĂ ILIE
4. D

Ă ION
1. S BĂLAN GHEORGHE PAVEL
2. S LUPU MATEI

Ţ

ŢUNDREA IOAN
5. D MOCIOALC

UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ
DIN ROMÂNIA
Colegiu Candidat
1. D RACZ VIRAG VILMA
2. D MAKAY BOTOND COROL
3. D

ĂSALĂ F ALEX
5. D VIGH IRINA
1. S BEKE VASILIE
2. S PÉNZES TÜNDE

ŞEREŞ ADELIA
4. D VEREŞ COV . .

1. Reşi a

2. Caransebeş

3. B

şa O şu

,

,

,

ţ

,

,

4. Anina Oraviţa,

ţelul Ro ,

(79.511 aleg )

53 680

48.070

49.583

54.489

ători

ţa, Buchin,
Buco ţa, Constantin Daicoviciu, Cornereva,
Doma

ţ,
Eftimie Murgu, Gârnic, Iablaniţa, L

ţa, Mehadia, Mehadica,
Prigor, Sicheviţa, ţ

Berli
ţa,

Dognecea, Forotic, Goruia, Gr

ţar, Berzovia, Brebu,
Cop

ţu Mare

Armeniş, Bolvaşni
şni
şnea, Obreja, P ş, Slatina-Timiş, Teregova,

Turnu Ruieni

şe
şnicel,

L şnicu Mare, Luncavi
Şopotu Nou, Tople

şte, Bozovici, Brebu Nou,
Caraşova, Ciclova Român

ş,
Pojejena, R şdia, Sasca Montan

B
ş, Fârliug, Glimboca, Marga,

M
ş, Z

ăltini

Bănia,
Berzasca, Cărbunari, Cornea, Coronini, Dalbo

ăpu
ăpu

ă, Ciuchici, Ciudanovi
ădinari, Lupac, Naidă

ăcă ă, Socol, Ticvaniu
Mare, Văliug, Vărădia, Vrani

ău
ăcele, Doclin, Ezeri

ăureni, Ocna de Fier, Ramna, Rusca Montană,
Sacu, Târnova, Verme ăvoi, Zorlen

( . aleg )

(
aleg )

( aleg )

(
aleg )

ători

ători

ători

ători

ăile Herculane Moldova Nouă

5. Boc

Candidaturile depuse de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
pentru funcţia de deputat în toate colegiile uninominale pentru camera deputaţilor

delimitate la nivel naţional pentru alegerile parlamentare din anul 2008

Colegiile }i candida]ii pentru alegerile
parlamentare din 30 noiembrie 2008

Armeniş

Vermeş

Ramna

Fârliug

Măureni

Berzovia

Doclin

Ezeriş
Brebu Păltiniş

Buchin

Turnu
Ruieni

Zăvoi

Bolvaşniţa

Băuţar
Marga

Rusca
Montană

Sacu
Constantin
Daicoviciu

Glimboca
Obreja

Târnova

Lupac
DogneceaForotic

Ticvaniu
Mare

Goruia
Caraşova Văliug

Brebu
Nou

Slatina-Timiş

Bucoşniţa

Teregova

Domaşnea Cornereva

Cornea
Mehadica

Luncaviţa

Lăpuşnicel

Iablaniţa

Mehadia

Topleţ

Prigor

Eftimie
Murgu

Bănia

Berzasca
Sicheviţa

Ciudanoviţa

Bozovici

Lăpuşnicu
Mare

Socol

Berlişte
Răcăşdia Ciclova

Română

Cărbunari

Sasca
Montană

Naidăş

Zorlenţu
Mare

DalboşeţŞopotu
Nou

Gârnic
Pojejena

Coronini

Vrani
Vărădia

Grădinari

Ocna
de Fier

Ciuchici

Copăcele

Reşiţa

Băile
Herculane

Caransebeş

Mold va
Nouă

o

Oţelu
Roşu

Anina
Oraviţa

Bocşa

1

2

3

4

5

1. Colegiul I
2. Colegiul II

Senat este alc ţi
Senat este alc ţi

ătuit din Colegiul I
ătuit din Colegiile II, III,

şi IV de deputa
şi V de deputa

(129.094 alegători)
(156.239 aleg )ători

ALIANŢA ELECTORALĂ -
PARTIDUL VERDE ECOLOGIST
Colegiu Candidat
2. D PLE

ĂR DOINA

ŞA TRAIAN ADRIAN
5. D RODINA AUGUSTIN
2. S LAZ

La alegerile generale din 30 noiembrie 45 de
candida

,
ţi î ţi

ţului Cara
şi disput şi

2 ş-Severin
ă cele 5 colegii de deputa

de senatori ale jude
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Comisia Europeană a aprobat cofinanţarea a 4
proiecte propuse de România pentru programul Life+, în
valoare de 2,05 milioane euro. Pentru Life+ Natură şi
biodiversitate au fost aprobate două proiecte vizând con-
servarea speciilor în parcul naţional

respectiv de-a lungul fluviului Dunărea.
Semenic - Cheile

Caraşului,

Vineri, 7 noiembrie, ora 11, în sala de edinţe a pri-
m riei, de Consiliu local.Articol
unic: proiect de hot râre privind transferul unor bunuri
imobile din domeniul public al C.L. al Mun. Re iţa în
domeniul public al Statului, în administrarea Companiei
Naţionale deAutostr zi i Drumuri Naţionale.

ş

ş

ş

ă
ă

ă

sedinţa extraordinară

� n perioada 7-9 noiembrie 2008, se va de f sura la Re i a, n organizarea CCD Cara -Severin, Stagiile de formare adresate
cadrelor didactice din nv m ntul preuniversitar, n cadrul Programului "Calculatorul i proiectele interdisciplinare" acreditat de
CNFP 7 noiembrie Direcţia pentru Sport a Judeţului Caraş-Severin organizează la Reşiţa un cros olimpic de la ora 13,30 8-9
noiembrie Rotaract Streetball Chalenge la Sala de Sport a Liceului deArtă

Î ţ î
î ţ â î

ş ş ş
ş

ă
ă ă

� �

�

Consiliul Judeţean Caraş-Severin a semnat o scrisoare de susţinere privind primirea regiunii Voivodina în Programul
Eurodyssee Monopostul lui Alonso la Reşiţa Fără panouri publicitare în spaţiile verzi la Reşiţa Bugetul judeţului Caraş
Severin a fost rectificat Noi zone turistice în Caraş Severin Premiu pentru Spitalul de Urgenţă din Reşiţa 40.000 de persoane
din Caraş Severin nu şi-au făcut analizele Val de viroze respiratorii în Caraş Severin Datorii de aproape 700 de miliarde de lei
vechi la Primăria Reşiţa Greva în învăţământ la Reşiţa

�

� � �

� � �

� �

� �

-
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Prim ria Reşiţa a reuşit repararea str
:

ă ăzilor
din cartierele mărgina

ă,
acestea ne fiind cuprinse în programul ISPA.

şe
. De asemenea pentru

aceste cartiere s-a demarat realizarea unui stu-
diu de fezabilitate privind alimentarea cu ap

Poiana Golului, Cup-
toare, Secu şi Doman

Pagin Cristian ţă realizată de Fran
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25.

26.

27.

28.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

46.

.

10.

1.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al municipiului Re

ărâre privind aprobarea Regulamen
tului de organizare

ărâre privind stabilirea unor măsuri
necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Re

ărâre privind modificarea H.C.L. nr.
156/20.05.2008 privind stabilirea impozitelor

ărâre privind modificarea Anexei nr. 5
(punctul 1)

ărâre privind modificarea Anexei nr. 5
(punctul 1) la H.C.L. nr. 157/20.05.2008 privind stabilirea
taxelor speciale, pentru anul fiscal 2009.

ărâre privind modificarea anexei nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. 170/20.05.2008 privind
aprobarea completării anexei nr. 1 la H.C.L. nr.
163/26.06.2007

ărâre privind aprobarea organigramei

ărâre privind aprobarea nivelului de
salarizare al directorului general al S.C. CET
ENERGOTERM RE

Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de
atestare a administratorilor de imobile

ărâre privind constituirea Comisiei
Comunitare Consultative pentru protec

ărâre privind constituirea comisiei
pentru punerea în aplicare a Legii 15/2003 - republicată -
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuin ă.

ărâre privind aprobarea prelungirii
termenului cu un an de zile pentru începerea lucrărilor de
construc

ă.
ărâre pentru aprobarea „Programu

lui municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea
unei locuin ă“.

ărâre privind împuternicirea dom
nului viceprimar Cristian Panfil ca în numele Consiliului
Local al Municipiului Re ă-

ă caz, a bunurilor date
în administrare de Inspectoratul

ătre ter
ărâre privind condi

ării energiei termice în siste
mul centralizat de alimentare cu energie termică al
municipiului Re

ărâre privind stabilirea nivelului
minim al aloca ă pentru consumurile
colective din cre

ărâre privind desemnarea reprezen
tantului Consiliului Local al municipiului Re

ă a asocia
ărâre privind acceptarea dona

ă
ărâre privind aprobarea Studiului de

fezabilitate pentru obiectivul de investi
ă existent la Colegiul

Economic al Banatului Montan“.
ărâre privind aprobarea contractării

unui credit de către S.C. PRESCOM S.A. Re
ărâre privind scoaterea din domeniul

public
ă de 1370 mp în vederea

transmiterii în folosin ă gratuită Agen

ărâre privind îndeplinirea măsurilor
necesare modificării organigramei

ărâre privind instituirea unor măsuri
referitoare la gestionarea fondurilor publice.

ărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Re

ă totală de 1098 mp

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ăgăra
ării pentru extinderea construc

ătre domnul MUNTEAN PETRU-IOAN

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ăgăra
ării

pentru extinderea construc ătre domnul
FETESCU LAZĂR

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ării pentru extinderea construc
ătre domnul DORNIANU MIHAI

ărâre privind aprobarea strămutării
construc

ă de 25 mp, în vederea închirierii către SC PUIU
CENDAS.R.L.

ărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulată de S.C. „GROUP ECOTERM“ S.R.L.,
prin domnul Tarbuzan Constantin

ădurean Tiberiu, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
263/2008.

ărâre privind reînfiin

ărâre privind aprobarea contractului
de închiriere teren, încheiat între S.C. URBAN RE

ărâre privind desemnarea reprezen
tantului Consiliului Local al municipiului Re

ă a asocia
ărâre privind aprobarea tarifelor pro

puse de către S.C. PIE

ării unui patinoar în Municipiul
Re

ării Comisiilor de
analiză ă

ălile de sport la unită ă ământ preuniversitar de
pe raza Municipiului Re

ărare pentru terenurile ce
se vor vinde prin licita ă în baza unei Hotărâri a
Consiliului Local al municipiului Re

ăsurilor
cuprinse în „PLAN DE AC ĂTIREA
ACTIVITĂ

ăgăra
ării Planului de

circula

ări ări adresate executivului.
Diverse - Zonele din municipiul Re ăzile arondate
consilierilor locali.

Proiect de hotărâre privind reînfin

şi

şi func
şi

şi

şi taxelor
locale pe anul 2009.

şi completarea Anexei nr. 11 la H.C.L. nr.
316/14.12.2007 privind stabilirea taxelor speciale pentru
anul fiscal 2008.

şi a statului de func ŞI

şi

ŞI

şi aprobarea
regulamentului de func

şi promovarea
drepturilor copilului pentru perioada 2008 - 2012.

şi şi exprime acordul referitor
la închirierea / subînchirierea, dup

Şcolar Jude ş-
Severin c

şi

şele apar
şe“ din municipiul Reşi

şi

ŞI

şi Reabilitare Corp de şcoal

şi

şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşi

şi statului de func
şi şi S.C. CET ENERGOTERM

Reşi

şi
şi aprobarea

unui schimb de terenuri între Consiliul Local al
Municipiului Reşi şi S.C. BANAT REALESTATE S.R.L.

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi şului nr. 25, scara D, ap. 2, în vederea
concesion

şi so

şi trecerea în domeniul privat al munici
piului Reşi
şului nr. 3, bloc 3, scara 2, ap. 1, în vederea concesion

şi so

şi trecerea în domeniul privat al munici
piului Reşi şi

şului nr. 15, scara 2, ap. 4, în vederea
concesion

şi so

Proiect de hot

şi
şi

şi de domnul Viceprimar
P

şi Repararea Patri
moniului Consiliului Local“ şi dizolvarea S.C. „URBAN
REŞI

ŞI
şi S.C. PIE ŞI

şi
ŞI

ŞI

şi

şi control la nivelul celor 4 societ
şi

şi

şi

şi neamenajate din intravilanul Municipiului Reşi

ŞEURI MUNICIPALDIN REŞI

şului.
Informare cu privire la stadiul realiz

şi şi a studiului seismologic.
Referat cu privire la adresa nr. 15.082/06.08.2008

pentru repartizarea locuin
şi interpel

şi

şi repararea patrimoniului C.L.

ţa pe anul 2008.
Proiect de hot

ţionare al Consiliului Local al
Municipiului Re ţa.

Proiect de hot
ţa.

Proiect de hot

Proiect de hot

Proiect de hot

Proiect de hot

Proiect de hot
ţii al S.C. PIEŢE RE ŢA S.R.L.,

respectiv aprobarea Regulamentului de funcţionare al
PieţeiAuto Re ţa

Proiect de hot

ŢAS.A.

ţionare a comisiei.
Proiect de hot

ţia

Proiect de hot

ţe proprietate personal
Proiect de hot

ţii beneficiarilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personal

Proiect de hot

ţe proprietate personal
Proiect de hot

ţa s

ţean Cara
ţe persoane.

Proiect de hot ţiile începerii,
respectiv a întreruperii furniz

ţa.
Proiect de hot

ţiei zilnice de hran
ţinând de Serviciul Public -

Direcţia „Centrul Cre ţa.
Proiect de hot

ţa în aduna

rea general ţilor a S.C. „PIEŢE RE ŢA“ S.R.L.
Proiect de hot ţiei

unui tronson de canalizare pe Str. Butov ţ.
Proiect de hot

ţie „Extindere Spaţii
de studiu

Proiect de hot
ţa.

Proiect de hot
ţa

a unor terenuri în suprafaţ
ţ ţiei Naţionale pentru

Locuinţe a terenurilor destinate construirii de locuinţe
pentru tineri.

Proiect de hot
ţii ale

S.C. PRESCOM S.A. Re ţa
ţa S.A.

Proiect de hot

Proiect de hot
ţa a

terenurilor în suprafaţ

ţa
Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de 3 mp teren, situat în
Re ţa, str. F

ţiei existente
c ţia
MUNTEAN NADIA-FLOAREA.

Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de 8,16 mp teren, str. F

ţiei existente c
ţia, FETESCU SOFIA.

Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de 3 mp teren situat în Re ţa,
Calea Caransebe

ţiei existente
c ţia DORNIANU
ELENA.

ţiei provizorii de pe amplasamentul actual situat
în municipiului Re ţa, B-dul Republicii, bloc 4, pe terenul
situat în municipiul Re ţa, B-dul Republicii - zona Intim, în
suprafaţ

Proiect de hot

Proiect de hot ţarea Serviciului
Public - „Direcţia pentru Întreţinerea

ŢA“ S.R.L.

Proiect de hot
ŢA

S.R.L. ŢE RE ŢAS.R.L.
Proiect de hot

ţa în aduna
rea general ţilor a S.C. „URBAN RE ŢA“ S.R.L.

Proiect de hot
ŢE RE ŢAS.R.L. pentru utilizarea

PieţeiAuto.
Informare domnului Viceprimar Cristian Panfil

privind posibilitatea realiz
ţ

Informarea domnului consilier local Sorin Daniel
Simescu pentru propunerea înfiinţ

ţi comerciale la
care Consiliul Local al Municipiului Re ţa este acţionar
unic sau acţionar majoritar.

Informare privind prelungirea termenului de reali
zare a auditului la S.C. FOTBALCLUB MUNICIPALS.A.

Informare privind contractele de închiriere pentru
s ţile de înv ţ

ţa, la data de 20 octombrie 2008.
Informare privind Situaţia contractelor de conce

siune încheiate în perioada 01.01.2008 - 18.09.2008
aprobate prin H.C.L.

Informare referitor la caietele de sarcini, respectiv
la contractele de vânzare-cump

ţie public
ţa.

Informare privind identificarea spaţiilor verzi ame
najate ţa

Informare privind stadiul de realizare a m
ŢIUNE PENTRU PREG

ŢILOR DE ÎNCHIDERE A DEPOZITULUI DE
DE ŢA“.

Informare cu privire la circulaţia autobuzelor pe
strada F

ţie al Municipiului Re ţa

ţelor de stat.
Întreb

ţa - str

ţarea Direcţiei
pentru întreţinerea

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

a.

(proiect retras)

(proiect retras)

(proiect
retras)

(proiect retras)

(proiect retras)

(proiect retras)

29.

44.

45.

-

-

-

Au fost instroduse opt proiecte de hot
ţ

ărâri în
regim de urgen ă:

2. Proiect de hotărâre privind revocarea unui drept de
uzufruct

Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului
social al SC Urban Res

Proiect de hotărâre privind amenajarea unei săli de
sport la Liceul Traian Vuia din Re

Proiect de hotărâre pentru interzicerea amplasării
de panouri publicitare pe trotuare, scuaruri, spa

Proiect de hotărâre privind denum,irea unei străzi
Aleea Dorado

Proiect de hotărâre privind achizi

Proiect de hotărâre privind cedarea terenului pentru
construirea Sălii de Sport a Liceului Traian Vuia cătreANS

3.

7.

şi

şi

ţa Sa

ţa

ţii verzi

ţionarea unui caiet
de sarcini pentru elaborarea unui studiu de circulaţie

4.

5.

6.

8.

Producătorul de ţevi TMK Artrom Slatina, deţinut
de grupul rus cu acelaşi nume, îşi va reduce
producţia în următoarea perioadă ca urmare a
scăderii comenzilor, în special pe piaţa de oţel
pentru construcţii şi, cum mare parte din producţia
TMK Reşiţa mergea ca materie primă la Slatina şi
Reşiţa va reduce producţia iar salariaţii vor intra în
concediu, primind doar 75% din salariu.

„Din cauza crizei internaţionale TMK Reşiţa are
pierderi importante. Lunar, jumătate din producţia
TMK Reşiţa mergea la Slatina“ spune Iancu Muhu,
liderul Sindicatului „Vatra“ din TMK Reşiţa. Asta în
condiţiile în care TMK Reşiţa producea lunar 32-
34.000 tone de oţel. „S-a făcut un program pentru
luna noiembrie şi se va lucra 17 zile cu o producţie
totală de 13.500-14.000 tone de oţel. În decembrie
nu ştim ce va fi, ce am primit de la conducerea

Combinatului este că din 17 noiembrie suntem în 75
la sută“ spune Iancu Muhu. „Acum o lună tona de fier
vechi era 600 USD, acum a scăzut la 200 USD şi se
va duce şi mai jos“ spune Muhu.

La Reşiţa din 17 noiembrie angajaţii TMK vor
intra în concediu plătit cu 75% până cel puţin la finele
lunii. Liderul Sindicatului “Vatra” din TMK Reşiţa,
Iancu Muhu, afirmă că sunt deja combinate
metalurgice în ţară care şi-au închis porţile până la
începutul anului 2009, dar el se arată optimist că la
Reşiţa producţia se va relua în decembrie. În TMK
Reşiţa lucrează astăzi 1350 de metalurgişti iar cifra
va rămâne neschimbată în acest an. În decembrie
se va negocia contractul colectiv de muncă pe
unitate şi se vor stabili eventuale restructurări „dar
deocamdată nu-şi va pierde nimeni postul“
subliniază liderul Vatra.

Reducerea produc]iei de c@tre Artrom Slatina afecteaz@
}i produc]ia TMK Re}i]a

Societatea brand a Reşiţei nu este încă afectată de criza
internaţională, pentru că majoritatea contractelor încheiate
se adresează mediului de afaceri intern. Adrian Chebuţiu,

UCM Grup se teme însă de creşterea nejusti
ficată a salariilor din sistemul bugetar, fapt care este văzut
ca o adevărată criză şi a cărei evitare o doreşte în mod real.

„În condiţiile în care 83% din contractele semnate de
către UCM Reşiţa în cursul acestui an se adresează pieţei
interne, criza financiară ar putea afecta major UCM Reşiţa
în măsura în care acest fenomen se va răsfrânge
determinant asupra României. În mod clar, creşterea
nesusţinută economic a salariilor din sectorul bugetar, va
exercita o presiune asupra sectorului privat. Vom asista la o
tendinţă de migraţie în masă a forţei de muncă spre
instituţiile Statului. “ a spus Adrian Chebuţiu, pre
UCM Reşiţa

pre edinte -ş

şedinte

Ordinea de zi a {edin]ei de Consiliu Local al Municipiului Re}i]a din 31 octombrie 2008

UCM Re}i]a nu este înc@ afectat@
de criz@



el , adus în 2008 Pre

ăr o j antă de aluminiu
de BMW 520, pe 19 , cu 15 spi

ă

ă

ă

ănunte 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
func ă ca unul nou, pre

ectrice . ţ
8.500 €. Tel. 0745-032640.

Cump e
” ţe

- .
â

- .
Vând pompe electrice de

benzin orice tip,capuri distribu-
itoare, pompe electrice alimen-
tare diesel. Tel. 0744-852658.

Vâ D S ,
ţ , î
ţ

. .
Vând Dacia 1992, 400 €,

stare bun . Tel. 0743-154798.

ţioneaz ţ
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

şi preşuri cauciuc auto second.
Tel. 0745 032640

V nd Dacia 1310 anul 1999
şi Opel Astra 1996 sport recent
adus. Tel. 0741 132826

nd acie port urgent
pre avantajos n stare de
func ionare, verificare expirat .
Tel 0355-809615

Vând bloc + baie ulei pentru
motor D115 (leut) Pret 20
milioane am

.

Vând teren intravilan pe
Calea Caransebe

Vând urgent apartament 3
camere, semidecomandat,
confort I, 80 mp, 43.000 €
negociabil. Tel. 0727-168678.

Cump r garsonier sau
apartament 2 camere, conf. 3.
Tel. 0740-018256.

Vând urgent apartament 3
camere, Micro 2, zugr

ţ neg.
Tel. 0748-627299.

Vând/schimb cas
ţa. Cump -

ţa. Tel. 0745-032640.

şului, peste
drum de Peco, 35 €/mp. Tel.
0355-802219.

ş

şi
şi

ă ă

ăvit,
termopane, u ă metalică,
încălzire pe orizontală, pre

ă în Dr. Tr.
Severin, cu Re ăr ca
să în Re

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

Echip serioas din Re iţa
presteaz servicii de cur ţenie
în case, apartamente, vile, biro-
uri, etc. Aparatele i materialele
folosite sunt profesionale. Tel.
0742-498534, 0745-205275.

Aplic unghii false i gel la
preţuri excelente. Modele
deosebite. Tel. 0723-025337.

ţ

Înfiinţ

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

Caut b
ţinere cu contract prin

notariat
Angajez conduc

, 0355-
405268

Duc i aduc persoan în
Ungaria pentru marf . Tel.
0745-628294.

Caut s lucrez ca maseuare
în Re iţa. Tel. 0721-809951.

ă

ă ă
ă ă

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

ă

ă

ătrân sau bătrână pt.
între

. Tel. 0729-357909.
ător auto

ă
ă

ă

ş

ş

ş

ş

taxi. Tel. 0745-571052
.

ş

ş

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada - noie
şi

mbrie

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

- noie

şi

mbrie

Matrimoniale
Tâ

ţ . T - .
ţiat în

drept, apartament

năr doresc să cunosc
doamnă discretă cu timp liber
diminea a el. 0731 492123

Tânăr 30 ani, licen
ă,

caut parteneră prietenie sau
căsătorie. Tel. 0729-357909.

şi maşin

Persoan fizic ,cump r gar-
sonier în bloc de apartamente,
exclus Mociur i C. Caranse-
be ului. Ofer maxim 18.500 €.
Tel. 0740-014117.

Cump ţa,
pân €

T - .

. mp
ţ

ţ 30.000 €. Tel. 0745-
904251

Vând apartament 2 camere,
54 mp, str. Retezat, lâng fa-
cultatea Eftimie Murgu, ocu-
pabil imediat, preţ neg. Tel.
0355-414253, 0720-223240.

Vând apartament dou
camere conf. 1, semidecoman-
dat, zona Dacia, 4/10. Preţ
37.900 €, u or negociabil. Tel.
0727-369661.

Cump r urgent garsonier
neîmbun t ţit , cu utilit ţi. Tel.
0722-267834.

Vând garsonier camer ,
buc t rie, hol, baie, zona
c minelor, îmbun t ţiri, parter,
negociabil. Tel. 0355-809780.

Închiriez apartament 3
camere decomandat în zona
Govândari. Tel. 0730-013274
dup ora 18.

2 camere, buc

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

Persoan

ţ negociabil. Tel. 0255-
219947.

Persoan

ţiri, preţ u

ţiri, ocupabil

ţiri. Tel.
0748-119443.

Vând cas -

, cablu tv
telefon Tel. 0355-411682,
0729-357909.

ă ă ă
ă

ăr casă în Re
ă în 70.000 , sau teren

central. el. 0745 032640
Vând urgent casă în Gătaia,

zonă centrală, 1 600 , pomi
fructiferi, vi ă de vie, fântână în
curte. Pre

ă

ă

ă ă
ă ă ă ă

ă ă
ă ă

ă ă ă

ă
Vând în Gătaia, în centru,

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

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

ă fizică, vând urgent
apartament 2 camere deco-
mandat, centrală, termopane,
superamenajat, bloc de cărămi-
dă, pre

ă fizică, vând urgent
apartament 2 camere conf. 2,
zona Micro 3, curat, cu îmbună-
tă

ă cu îmbu-
nătă ă imediat. Tel.
0748-119443.

Vând apartament cu 2
camere, cu îmbunătă

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

.

ş
ş

şi

ş

ş

şi

şor negociabil. Tel.
0745-396037.

Vând garsonier

şi gr şi

Ofer spre adopţie c ţei
maidanezi iubitorilor de ani-
male. Tel. 0741-996869.

Vând subwoofer 400 W, 2
difuzoare de 15", 25 Hz garantat
+ 2 boxe 200 W dif. de 10",
tweetere pe magneţi + staţie
Vermona de rack 2x100W.
Toate în stare impecabil , 1.200
lei. Vând i separat. Tel. 0722-
619119.

Vând GPS Navigator Sony
NV-U93T, diagonal ecran
mare 4,8 ţoli 122,5 mm, 300 €,
nou. Tel. 0723-610400.

Vând acvariu 65l cu plante
naturale, pomp interior i 3
generatii de ancistusi 40 buc.
Tel. 0723-661981.

Vând miere de albine poli
flor . Preţ 14 lei/kg. Informaţii pe
www.miere-de-albine.com sau
la tel. 0721-500239.

Vând convenabil congelator
Arctic cu 4 sertare i frigider
Arctic mare ambele în stare de
funcţionare. Tel. 0763-601083.

Vând colţar. Tel. 0721-
825875.

Vând foarte avantajos
central

ţ 750 lei
neg. Tel. 0745-065935.

ă

ă

ă

ă

ă

ă termică ICI Caldaie
fabricată în Italia. Pre

ş

ş

ş

-

3

Oferte-Cereri

de Serviciu

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări-

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Vând biciclet pentru copii
de 10-15 ani, aspect foarte
pl cut, nou , nefolosit i
c rucior de copii. Tel. 0723-
894929.

Vând VW Golf IV, 2003, 1,9
TDI, 150.000 km,ABS, ESP, aer
condiţionat, geamuri, oglinzi
electrice, volan reglabil,
servodirecţie, cd player, alb.
6.000 €. Tel. 0745-032640.

Vând/schimb Ford Mondeo
2.0 TDCI, limuzin

iculat,
onic

ă

ă ă ă
ă

ă, an 2003,
înmatr gri metalizat,
climatr , geamuri, oglinzi

ş

Vând remorca auto 5 tone,
stare perfecta de functionare,
basculabila lateral stanga
dreapta, det in factura +
certificat autenticitate fabrica,
Pret 40 mil. Tel. 0722787817,
0767323957
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ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1

Dec

Primăriei
Bocşa, tel. 0255-555903 int. 109.

embrie 1918, nr. 22, organizează licitaţie publică
deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

teren de construcţie, înscris în CF nr. 6043 a localităţii
Bocşa sub nr. top. 1004/1/102, în suprafaţă de 250 mp;

teren de construcţie, înscris în CF nr. 3329 a localităţii
Bocşa Română sub nr. top. 1004/1/59, în suprafaţă de
250 mp.

Licitaţia va avea loc în data de 03.12.2008 ora 10.00 la
sediul Primăriei Bocşa în sala de şedinţe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul

�

�

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1

Dec

Primăriei
Bocşa, tel. 0255-555903 int. 109.

embrie 1918, nr. 22, organizează licitaţie publică
deschisă pentru vânzarea bunului imobil-teren de
construcţie, înscris în CF nr. 6057 Tr. din CF 4102 BR sub
nr. top. (994/1/1/a-994/1/1/c)/1, nr. cad. 2747, în
suprafaţ

Licitaţia va avea loc în data de 28.11.2008 ora 10.00 la
sediul Primăriei Bocşa în sala de şedinţe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul

ă de 4490 mp.
�



Ministerul Muncii a elaborat un proiect de H G prin care
se stabile te amânarea, pân la 30 noiembrie 2009, a
termenului limit de predare a de c tre
persoanele fizice i juridice pentru activitatea de preluare a
datelor. Termenul de predare pentru activitatea de scanare a
carnetelor de munc va fi 30 noiembrie 2010.

. .
ş

ş

ă
ă ă

ă

carnetelor de muncă

Registrul Auto Român (RAR) a
propus introducerea unui test anual
suplimentar de verificare a nivelului
emisiilor poluante pentru autoturismele i
autovehiculele comerciale u oare a c ror
vechime este mai mare de apte ani.

ş
ş

ş
ă

�

�

�

�

O delegaţie comună a Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale vizitează în perioada 3 - 14 noiembrie România pentru a
evalua sistemul financiar Banca Naţională a României prognozează o cifră uşor în creştere în ceea ce priveşte inflaţia din acest an:
de la 6,6% la 6,7%. Şi pentru anul viitor prognoza a urcat de la 4,2% la 4,5% Termenul prevazut pentru inregistrarea audio-video a
sedintelor de judecata se amana pentru data de 1 ianuarie 2010
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Ordin 2.520/C al ministrului justi
ării la cetă ă unor

persoane
H 1.196 privind modificarea anexei la H G nr.

276/2008 pt aprobarea nivelului fondurilor publice care
se acordă în anul 2008 potrivit Legii creditului agricol
p ntru produc (M.O.nr.682/06.10.2008)

ănătă
ări de

Sănătate pentru modificarea

ării asisten
ări sociale de sănătate pentru anul

2008, aprobate prin Ordinul ministrului sănătă
ări de

Sănătate nr. 522/236/2008 (M.O. nr. 682/06.10.2008)
H 1.195 privind acordarea de sprijin financiar

în sectorul legume-fructe ă
(M.O. nr. 683/06.10.2008)

Ordin 2.452/C al ministrului justi
ă ătre unele

persoane (M.O. nr. 683/06.10.2008)
O u 123 pt modificarea

ă
ă (M.O. nr. 684/07.10.2008)

privind completarea art. 8 din H G nr.
996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la
provenien

(M.O. nr. 684/07.10.2008)

ă ătre unele
persoane (M.O. nr. 684/07.10.2008)

Ordin 4.931 al ministrului educa ării

ă ării dobândite de
elevii din învă ământul profesional

ătire practică (M.O. nr. 684/07.10.2008)
Ordin 589 al ministrului muncii, familiei

ă

(M.O. nr. 685/07.10.2008)

ă prin Ordinul
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat
în Construc (M.O. nr. 685/07.10.2008)

ăncii Na
privind nivelul ratei dobânzii de referin ă a Băncii
Na
(M.O. nr. 685/07.10.2008)

ul nr. ţiei privind
aprobarea renunţ ţenia român

(M.O. nr. 680/03.10.2008)
.G. nr. . .

.

e ţie nr.150/2003
Ordinul nr. 1.587/573 al ministrului s ţii publice

ţionale de Asigur

ţiile acord ţei medicale în cadrul
sistemului de asigur

ţii publi-
ce ţionale de Asigur

.G. nr.

ul nr. ţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

. .G. nr. . .G.
nr. 58/1998 privind organizarea -

ţii de turism în România
H.G. nr. 1.227 . .

ţa, circulaţia
ţiilor de depozitare a

materialelor lemnoase ţiilor de prelucrat
lemn rotund

Ordinul nr. 2.455/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

ul nr. ţiei, cercet
.

ţ
ţ

ul nr.
ţii de

ţionarea în anul 2009, de la bugetul de
staţ în baza Legii nr. 34/1998, a asociaţiilor -
ţiilor, precum

ţionare al Comisiei de evaluare
ţionare ţiilor
ţiilor

Ordinul nr. 1.487 al inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru
modificarea Procedurii de autorizare a personalului de
specialitate în construcţii, aprobat

ţii nr. 646/2007
Circulara nr. 30 a B ţionale a României

ţ
ţionale a României valabil în luna octombrie 2008

şi al preşedintelui Casei Na
şi completarea Normelor

metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind
condi

şi al preşedintelui Casei Na

şi din agricultura ecologic

şi completarea O
şi desf şurarea acti

vit

şi comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spa

şi al instala

şi
tineretului pt aprobarea Metodologiei privind transferul
şi recunoaşterea rezultatelor înv

şi tehnic prin stagiile

de preg
şi

egalit şanse privind aprobarea ca linii prioritare
pentru subven

şi funda
şi pentru aprobarea Regulamentului de

organizare şi func şi
selec şi a Grilei de evaluare a asocia şi
funda

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

Ministerul de Interne va furniza
date despre anumite

persoane doar la cerere, iar aceste date nu vor fi din
categoria celor rezultate din munca operativă a
structurilor subordonate. Cele două instituţii au
semnat un protocol de colaborare în acest sens.

Agenţiei
Naţionale de Integritate

| 6 - 12 Noiembrie |2008 PRISMA

Guvernul a adoptat ă privind exer
citarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei
de moa ă

ă exercitarea profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moa ă

ărilor
profesionale în legisla ă din sectorul de sănătate.

Actul normativ prevede domeniile de activitate pentru
cele trei profesii în concordan ă cu principiile europene. În
ceea ce prive

ă
ă caracterul

liberal al acestora prin asumarea responsabilită

ă
ă

stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate
ănătate, de

natură preventivă, curativă

ă ă
ănătate;

desfă ă
ănătate;

întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea
specifică desfă ă;

organizarea
ănătate comunitară;

pregătirea personalului sanitar auxiliar,
desfă ă ă

ământ pentru pregătirea viitorilor asisten

ări
ă;

diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii

normale, efectuarea examinărilor necesare pentru suprave
gherea evolu

ările
necesare celei mai timpurii diagnosticări posibile a sarcinilor
cu riscuri;

stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părin
ă

ătirii complete pentru na

ării fetusului, etc.;
examinarea ăscutului; îngrijirea

mamei, monitorizarea mamei în perioada post-natală

ăscutului în cele mai bune condi

ă
ă de Ministerul Educa

ă
ării profesiilor de asistent medical generalist, moa ă

ănătă

ărora se pot exercita
profesiile de asistent medical generalist, moa ă

ătre Ordinul Asisten

ă

ă
ărilor profesionale pe baza certifi

catului de membru emis de Ordinul Asisten

ătă
ării ării Ordinului Asisten

ă
ă ca organiza ă, cu personalitate

juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără
scop patrimonial, cu responsabilită

ării profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moa ă

ă publică autorizate.

Ordonanţa de Urgenţ

ţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali
Generali ţilor Medicali din România.

Actul normativ reglementeaz

ţiona
rea Ordinului Asistenţilor Medicali Generali

ţilor Medicali din România, transpunând prevederile
Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European

ţia naţional

ţ
ţiilor de exercitare

pentru profesiile de asistent medical generalist, moa
ţele UE, se stipuleaz

ţii actului
profesional îndeplinit, ca ţiu în regim
salarial sau independent.

De asemenea, se extinde aria persoanelor care pot
exercita profesia de asistent medical generalist, profesia de
moa

ţeni, precum cei ai unui stat al Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European si
cei asimilaţi acestora.

ţiilor
medicului;

elaborarea de programe ţi de
educaţie pentru s

ţilor de cercetare în domeniul
îngrijirilor generale de s

ţi de educaţie în instituţii de înv
ţ ţi medicali, etc.

asigurarea unei bune inform

ţiei sarcinii normale;
prescrierea sau consilierea privind examin

ţi
ţie, asigurarea

preg

ţii;
acordarea îngrijirilor prescrise de medic, etc.;
Titlurile oficiale de calificare pentru profesia de asistent

medical generalist, moa ţinute în
afara României se echivaleaz ţiei

ţiile legii.
Autorit ţile competente în controlul

ţii Publice
ţilor Medicali Generali

ţilor Medicali din România.
Certificatele de membru pe baza c

ţilor Medicali
Generali ţilor Medicali din România,
avizat anual.

În caz de stabilire pe teritoriul României a asistenţilor
medicali generali ţilor medicali,
cet ţeni ai unui stat membru al UE, ai unui alt stat aparţinând
Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţie
ne, accesul acestora la activit ţile profesionale se face în
urma recunoa

ţilor Medicali
Generali ţilor Medicali din România.

De asemenea, actul normativ mai prevede îmbun
ţirea organiz ţion ţilor Medicali
Generali ţilor Medicali din România,
prin completarea atribuţiilor acestuia.

Astfel, Ordinul Asistenţilor Medicali Generali
ţilor Medicali din România se organizeaz

ţioneaz ţie profesional

ţi delegate de autoritatea
de stat, având ca obiect de activitate controlul

-

-
-

-

-

-

-

-

-

ş şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi func

şti, Moaşelor şiAsisten

ş şi a profe
siei de asistent medical, precum şi organizarea şi func

şti, Moaşelor şi
Asisten

şi a
Consiliului din 07.09.2005 privitor la libertatea de stabilire,
libera prestare a serviciilor şi recunoaşterea calific

şte armonizarea condi
ş şi

asistent medical cu cerin

şi posibilitatea de exerci

ş şi profesia de asistent medical, în România, şi la alte
categorii de cet

şi
furnizarea serviciilor de îngrijiri generale de s

şi de recuperare;
administrarea tratamentului, conform prescrip

şi desf şurarea de activit

şurarea activit

şurat
şi furnizarea de servicii de îngrijiri de

s

şurarea de activit

şi consilierea în materie
de planificare familial

şi
consilierea lor în materie de igien şi alimenta

ştere;
îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi

monitorizarea st
şi îngrijirea nou-n

şi
acordarea tuturor sfaturilor utile privind creşterea nou-
n

ş şi asistent medical, ob
şi

tineretului în condi
şi supravegherea

exercit ş
şi asistent medical sunt Ministerul S şi
Ordinul Asisten şti, Moaşelor şi
Asisten

ş şi asistent
medical sunt eliberate de c

şti, Moaşelor şi Asisten

şti, moaşelor şi asisten

şterii calific

şti, Moaşelor şiAsisten

şi func
şti, Moaşelor şi Asisten

şti, Moaşe
lor şi Asisten şi
func

şi
supravegherea exercit

ş şi a profesiei de asistent
medical, ca profesii liberale de practic

Activit ţile exercitate cu titlu profesional de c

Profesia de moa
ţi

ă ătre
asistentul medical generalist sunt:

ă presupune exercitarea următoarelor
activită

Guvernul Romaniei Data: 30.10.2008
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Noi reglement@ri privind
circula]ia pe drumurile publice

Guvernul a modificat O G 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice
pentru a pune în acord prevederile art. 111
cu dispoziţiile Constituţiei României.

Articolul respectiv a fost declarat
neconstituţional, prin Decizia Curţii Consti
tuţionale nr. 742 din 24 iunie 2008, care a
reţinut că rolul autorităţilor implicate în
procedura prelungirii dreptului de circulaţie
(pe de o parte, procurorul sau instanţa de
judecată, iar, pe de altă parte, reprezen
tantul poliţiei) este în totală contradicţie cu
statutul constituţional al acestora, precum
şi cu principiul separaţiei şi echilibrului
puterilor în stat.

Potrivit noii reglementări, la cererea
titularului permisului de conducere reţinut,
procurorul care efectuează urmărirea pe
nală sau exercită supravegherea cercetării
penale ori, în faza de judecată, instanţa de
judecată investită cu soluţionarea cauzei
poate dispune prelungirea dreptului de
circulaţie, cu câte cel mult 30 de zile, până
la dispunerea neînceperii urmăririi penale,
scoaterii de sub urmărire penală ori înce
tării urmării penale sau, după caz, până la
rămânerea definitivă a hotărârii judecăto
reşti. Modul de soluţionare a cererii de
prelungire a dreptului de circulaţie se
comunică şi şefului poliţiei rutiere pe raza
căreia s-a comis fapta.

Totodată, se are în vedere ca regulile
instituite de art. 111 privind situaţiile în care
se reţine permisul de conducere, respectiv
se eliberează dovada cu sau fără drept de
circulaţie, să fie în acord cu gravitatea
faptei comise şi să ţină seama de condiţiile
reale de săvârşire a faptei. Astfel, în
cazurile în care suspendarea exercitării
dreptului de a conduce s-a dispus ca urma
re a conducerii vehiculului cu defecţiuni
grave la sistemul de frânare sau la meca
nismul de direcţie, dovada înlocuitoare va
fi eliberată cu drept de circulaţie pentru o
perioadă de 15 zile, ţinând cont şi de faptul
că în anumite cazuri conducătorul autove
hiculului nu este şi proprietarul acestuia.

.u. .

-

-

-

-

-

-

-

-

Guvernul Romaniei 04.11.2008-

Noi reglementări în domeniul sanitar

În şedinţa din 4 noiembrie Guvernului a
convenit asupra unui set de cinci măsuri pentru
reglementarea utilizării resurselor publice în
ultima parte a anului

1.

2.

3.

4.

5.

:
Reducerea cheltuielilor bugetare sub limitele

aprobate, printr-un management administrativ
eficient, fie prin suspendarea sau amânarea unor
acţiuni. Nu se pune problema neacordării drepturilor

salariale, pensiilor sau altor drepturi sociale.
O abordare prudentă a angajărilor de personal

şi a politicii de premiere a personalului, precum şi
diminuarea până la strictul necesar a cheltuielilor de
deplasări, protocol şi prezentare.

Interzicerea încheierii oricăror angajamente
legale începând cu luna noiembrie. Este vorba de
încheierea unor noi contracte.

Limitarea utilizării fondului de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului strict pentru destinaţiile
prevăzute de Legea privind finanţele publice, adică
cheltuieli urgente sau neprevăzute.

Interzicerea mutării fondurilor de la un capitol la
altul, în cadrul bugetului unui minister, fără acordul
membrilor Guvernului.
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Săptămâna europeană a tineretului are loc în perioada 2-9 noiembrie 2008 Reuniunile Parlamentului European se concentrează,
între 3 şi 7 noiembrie, asupra chestiunilor arabe Preşedinţii din Rusia, Armenia şi Azerbaidjan au semnat o declaraţie pentru
soluţionarea paşnică a conflictului din Karabah Rusia şi Japonia au căzut de acord să soluţioneze disputa privind cele patru
insule Kurile prin contacte la nivel înalt între cele două state Turcia s-a declarat decisă să continue drumul spre aderarea la UE
Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene se reunesc azi, 6 noimbrie, pentru a stabili nivelul dobânzilor în zona euro

Preşedintele Libiei, ,
s-a aflat în turneu în Belarus,
Rusia şi Ucraina în încercarea de
a reface relaţiile pe care ţara sa,
bogată în rezerve de energie, a
avut-o cu Uniunea Sovietică.

GadhafiMarţi, 4 noiembrie, deputaţii europeni de la Comisia pentru
Libertăţi civile au votat propunerea de pentru
imigranţii calificaţi. Ea conferă posesorului dreptul de şedere şi
de muncă legală pe teritoriul UE. Standardele procedurale vor fi
comune, însă fiecare stat membru îşi va putea limita numărul de
imigranţi cărora le oferă această carte.

„Carte albastră“
Recenta reuniune între prim-ministrul rus

şi omologul lui chinez, , a produs o ştire financiară
importantă. Wen a spus că cele două naţiuni ar putea rezista
crizei financiare globale, dacă îşi unesc forţele; Putin l-a
îndemnat să meargă mai departe în abordarea comună şi să
renunţe la dolari în relaţiile ruso-chineze.

Vladimir Putin
Wen Jiabao

PRISMA | 6 - 12 Noiembrie 2008 |

După o campanie elec
torală istorică pentru mulţi,
urmărită cu un interes special
în toată lumea, Barack Oba
ma, candidatul democrat, a
devenit primul preşedinte afro-
american al SUA. A câştigat
cel puţin (până la închiderea
ediţiei, două state nu au
declarat rezultatul) 349 de
voturi ale electorilor, 270 fiind
minimum necesar pentru
victorie. Votul popular a fost
masiv în favoarea demo
cratului, 52% faţă de 46%,
procentul celor care au votat

pentru McCain. Este pentru prima oară când un democrat
depăşeşte 50% din votul popular în alegeri naţionale de la
Jimmy Carter, care, în 1976 a câştigat 50.1%.

În Congres, democraţii păstreză majoritatea la
Cameră şi, mai important pentru ei, îşi asigură majoritatea
în Senat cu 56 de locuri, ratând însă ţinta de 60.

Prezenţa la vot a fost impresionantă raportat la
standardele anterioare. Recordul datează din 1908 când
s-au prezentat la vot 65.7% iar în 1960 lupta John F.
Kennedy - Richard Nixon a fost decisă de 63,8%.Acum se
estimează un procent cuprins între 64.1 şi 66, funcţie de
metoda de calcul folosită.

Nouăsprezece din cei 43 de preşedinţi din America au
fost republicani; 14 au fost Democraţi.

Primul preşedinte Republican a fostAbraham Lincoln,
care a fost ales în 1860 şi 1864. Andrew Jackson, ales în
1828 şi 1832, a fost primul care a candidat la preşedinţie
(şi a câştigat) ca Democrat.

Camera Reprezentanţilor a decis preşedintele de

două ori deoarece nici un candidat nu a primit o majoritate
în Colegiul Electoral (Thomas Jefferson în 1800 şi John
QuincyAdams în 1824).

Cele mai multe state câştigate vreodată de un candidat
la preşedinţie: 49. În 1972, Richard Nixon a câştigat
fiecare stat, cu excepţia Massachusetts; în 1984, Ronald
Reagan a câştigat fiecare stat, cu excepţia Minnesota.

Cele mai multe state câştigate de un candidat
Democrat la preşedinţie: 46. În 1936, Franklin Roosevelt a
câştigat 46 din 48 state, pierzând doar Maine şi Vermont.

Democraţii au controlat ambele camere din Congres
din 1955 până în 1981. Cei 26 de ani consecutivi
reprezintă cea mai lungă perioadă în care un partid a
controlat Congresul. Ultima dată când Democraţii au
câştigat Casa Albă menţinând în acelaşi timp controlul
Camerei Reprezentanţilor şi Senatului a fost în 1992.

-

-

-

Curiozităţi

Preocupările economice au dominat al 18-lea summit
Ibero-American, care s-a încheiat vineri, 31 octombrie, în
San Salvador.

Liderii din Spania, Portugalia şi America Latină au
cerut la finalul întâlnirii, organizarea unei reuniuni la nivel
mondial, sub egida Naţiunilor Unite, pentru găsirea de
soluţii de combatere a crizei financiare, pe fondul creşterii
temerilor privind o recesiune la nivel global. În comunicatul
final se spune: "ţările dezvoltate sunt responsabile de ce
se întâmplă în sistemului financiar şi am convenit că este
important pentru noi să fim implicaţi în răspunsul inter
naţional." "Criza actuală provine de la un proces accelerat
de dereglementare, în alte cuvinte, falsa premiză că
sistemele financiare se pot autoregla, fără prezenţa
statului", a spus preşedintele mexican Felipe Calderón,
unul dintre cei mai conservatori preşedinţi în regiune.

Argentina, Brazilia şi Mexic vor prezenta declaraţia
finală, la o reuniune a liderilor Grupului de Douăzeci (G20)
pe tema crizei financiare globale în 15 noiembrie, la
Washington.

Comisia Economică ONU pentru America Latină şi
Caraibe (ECLAC), a avertizat că aceasta regiune va suferi
în urma crizei economice mondiale printr-o scădere a
investiţiilor şi a cererii la export. Ea a revizuit în jos
estimările regionale de creştere de la patru la sută pentru a
nu mai mult de trei la sută.

Participanţii la summit au semnat de asemenea,
acorduri de combatere a sărăciei în rândul tinerilor, când
au abordat tema principală a reuniunii, "Tineret şi Dezvol
tare", aflată ca prioritate pe agendă, până la izbucnirea
crizei economice. Ei s-au angajat să îmbunătăţească
accesul la educaţie, sănătate, locuinţe şi să elaboreze un
plan coerent de încurajare a tinerilor în crearea de
întreprinderi mici, în special în industria turismului. "150 de
milioane de tineri vor beneficia de aceste politici", a spus
preşedinteleAntonio Saca din El Salvador.

Starul muzical columbian Shakira, care a înfiinţat o
organizaţie de ajutor regional în urmă cu doi ani, a
prezentat un proiect ce priveşte alimentaţia, sănătatea şi
educaţia pentru 22 de milioane de copii săraci, cu vârsta
sub şase ani, înAmerica Latină.

Summitul din acest an, "Tineret şi Dezvoltare", a fost
marcat de mai multe absenţe. Mai mulţi şefii de stat şi de
guvern au trimis oficiali de rang inferior să-i reprezinte, în
timp ce alte delegaţii au ajuns cu întârziere, fiind prezente
doar pentru câteva ore.

Reuniune la nivel înalt de anul viitor va avea loc în
Portugalia, cu tema "Inovare şi Tehnologie".

-

-

FOCUL a fost, probabil, cheia migrării
omului preistoric din Africa spre Europa,
cred cercetătorii de la Hebrew University
of Jerusalem's Institute ofArchaeology pe
baza constatărilor de la situl arheologic
Gesher Benot Ya'aqov din Israel. Săpături
anterioa re au arătat că locuitorii site-ului,
care au fost identificaţi ca fiind parte a
culturii Acheulian care a apărut în Africa,
cu aproximativ 1,6 milioane de ani în
urmă, au dezvoltat capacitatea de a face
foc cu 790,000 de ani în urmă, cu
jumătate de milion de ani mai devreme
decât s-a crezut până acum.

Folosirea focului a fost documentată
de mult timp fără a exista un răspuns la
întrebarea dacă a fost foc produs de
oameni. "Domesticirea" focului a
reprezentat un moment de cotitură în
evoluţia strămoşilor omului, acesta
păzindu-i de animale, oferind lumină şi
căldură precum şi încrederea care să le
permită să plece şi, în final, să se
stabilească în teritorii noi, nefamiliare.
Toate concluziile raportului au fost
publicate în cea mai recentă ediţie a
Quaternary Science Review.

-

Plan de redresare economic@,
în curs de preg@tire

Comisia elaborează planuri detaliate pentru
contracararea crizei financiare, în timp ce liderii
UE se pregătesc pentru summit-ul internaţional.

Principala prioritate constă în amortizarea
impactului crizei financiare asupra locurilor de
muncă, a puterii de cumpărare şi a prosperităţii
cetăţenilor. Aceasta a fost declaraţia făcută de
preşedintele Barroso, după reuniunea de urgenţă
a comisarilor având ca scop elaborarea unei
strategii.

Planul, care ar urma să fie finalizat la data de
26 noiembrie, va include măsuri pe termen scurt
menite să preîntâmpine o recesiune economică.
În acest sens, Comisia analizează posibilităţile de
a oferi noi finanţări şi de a găsi noi utilizări pentru
fondurile existente. De asemenea, planifică o
majorare a capitalului pus la dispoziţia Băncii
Europene de Investiţii, instituţia europeană care
acordă credite pe termen lung. Banca a pregătit
deja un pachet de împrumuturi în valoare de 30
de miliarde de euro, destinate micilor întreprinderi
care întâmpină dificultăţi în a obţine finanţări.

Confirmând faptul că guvernele naţionale
sunt cele care stabilesc politica fiscală, dl Barroso
a subliniat necesitatea unei coordonări a
acţiunilor la nivel european. „Trebuie să vâslim
împreună, dacă nu vrem să ne scufundăm cu
toţii”, a declarat preşedintele. Planul va încerca să
îmbunătăţească reglementarea şi monitorizarea
sectorului financiar european.

UE va acorda un credit de urgenţă în valoare
de 6,5 miliarde de euro Ungariei, ţară care a fost
puternic afectată de criza financiară. De aseme
nea, Comisia îşi va suplimenta fondul de criză, pt
a veni în ajutorul altor ţări aflate în dificultate.

Câteva din statele membre şi-au exprimat
îngrijorarea cu privire la costurile planului UE de a
reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%,
până în 2020 (faţă de nivelurile înregistrate în
1990), ţinând cont de contextul actual al crizei
financiare. Dl Barroso a afirmat că UE trebuie să
accelereze, nu să încetinească ritmul aplicării
măsurilor de combatere a schimbărilor climatice.
Dezvoltarea laturii ecologice a economiei va
furniza noi oportunităţi de creştere. În acest sens,
vor fi luate măsuri care ar putea include finanţarea
sectorului energetic, al transporturilor şi al
tehnologiei de vârf, precum şi reducerea taxelor
pentru produsele şi serviciile eficiente din punct
de vedere energetic, astfel încât să crească
cererea lor pe piaţă.

Liderii europeni se vor reuni în cursul
săptămânii următoare pentru a pregăti summit-ul
internaţional pe tema crizei financiare, care va
avea loc la data de 15 noiembrie, la Washington.
Summit-ul va încerca să amelioreze coordonarea
dintre acţiunile la nivel naţional şi va analiza
modalităţile prin care s-ar putea evita repetarea
crizei. Dl Barroso a reafirmat sprijinul pe care UE
îl acordă unei revizuiri radicale a sistemului
financiar internaţional, care să rezulte într-o
legislaţie mai strictă şi o viziune de ansamblu cu
caracter global.

-
.

Economie, finanţe şi impozite - Economie -
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Obama - al 44-lea preşedinte al SUA

Al 18-lea summit Ibero-American



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

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

ţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0724-302616

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

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

Vând cas ţa, zona Baia
Comunal

ţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

i utilat
ţ

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

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

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

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

ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

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

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

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

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

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

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

Caut s

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

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

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

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

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

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

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

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

t

Vând cas

Ofer spre nchiriere

ă zona
centru. Pre

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

ătă

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

ă în Re
ă, compusă din 6 camere, 2

băi, 2 terase, garaj. Pre

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

ă veche, front stradal 20 mp
+ curte

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

teren aferent.
ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ăliugului. Pre

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

ă
ă.

Pre

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

şi

ş

şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistri

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare

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

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

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

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

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

ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, lini tit, realizat pe toate
planurile, doresc s cunosc o d- oar ma-
xim 35 ani, serioas , delicat , cu care s
împ rt sesc sentimente reale i al turi de
care s formez o familie. Info prin agenţia
matrimonial ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.

ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, f r
copii, stabilit în Timi oara i cu afaceri la

Re iţa, stabil, rafinat, foarte manierat, pl -
cut, prezenţ foarte agreabil , doresc s
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modern , feminin , educat , cu intenţii se-
rioase de a forma un cuplu stabil i durabil.
Info prin agenţia matrimonial ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.

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

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

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

FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caut
s cunoasc o d- oar modest , chiar de la
sat, familist , care dore te s formeze o
familie. Info prin agenţia matrimonial
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723-
257.815.
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ITALIAN, 46 ani, 185/85, celibatar, me-
dic, poziţie socio-economic elevat , inteli-
gent, rafinat, modern estrovertit, dore te s
cunoasc d- oar maxim 35 ani, înalt , cu
valori morale i educaţie aleas , pt. c s -
torie. Info prin agenţia matrimonial ADRI-
ANA, la tel.0256-207279 sau 0723-257815
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Agentii imobiliare,Agentii matrimoniale,

RE IŢA

ANINA:

BOC A:
B ILE HERCULANE:

CARANSEBE :

Ş

Ş

Ş

: Agent comercial: 2/1; Agent de
asigurare: 0/14; Agent vanzari: 0/3; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent medical generalist: 5/1;
Bucatar: 1/2; Confectioner-asamblor articole din textile: 10/0; Consilier: 0/1; Consilier
juridic: 1/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 22/18; Director
economic: 1/0; Director societate comerciala: 1/0; Director tehnic: 1/0; Dulgher: 0/8;
Electrician auto: 0/1; Electrician de intretinere si reparatii: 1/8; Electrician in constructii:
0/3; Electromecanic: 0/1; Electromecanic auto: 0/1; Electronist depanator utilaje calcul:
0/1 + 1 persoane cu handicap; Fierar betonist: 0/10; Forjor manual: 0/2; Frezor universal:
3/5; Gipsar: 0/10; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 0/2; Inginer constructor
instalatii: 0/1; Inginer ecolog: 0/1; Inginer hidroenergetica: 1/1; Inginer industria
alimentara: 0/3; Inginer mecanic: 1/0; 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: 17/19; Lacatus
mecanic de intretinere si reparatii: 2/2; Lucrator comercial: 5/17; Lucrator sortator
deseuri: 0/5; Manager marketing: 1/0; Masinist pod rulant: 1/2; Mecanic auto: 0/4; Medic
veterinar: 0/1; Modelier lemn: 1/1; Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si
semisolide: 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: 17/15 + 2 persoane cu handicap; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 10/4; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1/0; Operator
fabricarea mezelurilor: 0/8; Ospatar: 3/11; Otelar: 1/1; Patiser: 1/0; Pregatitor materiale
de sarje: 1/0; Proiectant inginer electromecanic: 0/1; Secretara: 0/1; 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: 19/17; Sudor in mediu protector: 0/5; Sudor manual cu
arc electric: 9/10; Tehnician constructor: 0/2; Tehnician echipamente calcul retele: 1/0;
Tamplar universal: 0/5; Tinichigiu carosier: 0/2; Turnator formator: 2/1; Vanzator: 2/1;
Vopsitor auto: 0/3; Zidar rosar-tencuitor: 10/10; Zugrav-vopsitor: 5/5;

Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 1/0;

Asistent medical generalist: 1/0; Inginer mecanic: 1/0;
Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1/0;

Ambalator manual: 1/0; Casier: 1/0; Electrician de intretinere si reparatii: 1/0; Muncitor
necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 1/0; Muncitor necalificat la intretinere
drumuri, sosele, poduri, baraje: 3/0; Paznic: 1/0; Sofer autocamion/masina de mare
tonaj: 1/0; Tinichigiu de santier: 1/0;

Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1/0; Agent de
dezvoltare: 20/0; Ambalator manual: 9/0; Contabil: 1/0; Femeie de serviciu: 1/0; Lacatus
montator agregate energetice si de transport: 8/0; Masinist pod rulant: 1/0; Muncitor

( ţi)locuri disponibile/locuri pentru absolven

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.11.2008

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

de căsătorie în şi .FRANŢA ITALIA
Alegerea unei agenţii matrimoniale vă schimbă în mod radical viaţa.

CE MAI AŞTEPŢI? VINO ŞI TU, UNDEVA, CINEVA TE AŞTEAPTĂ CA
SĂ-ŞI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ALĂTURI DE TINE !!!
Info: 0256-207.279, 0723-257.815

Ne deplasăm la Reşiţa pentru înscrieri.

| 6 - 12 Noiembrie |2008 PRISMA

Construc ii noiţ în Reşiţa
Denumire:
Locaţie:
Beneficiar:
Proiectant:
Constructor:

ţe pt. tineri în regim de închiriere
ţa

ţa
ţa

locuin
str. Domanului nr. 15, Re

A.N.L. Bucure
Abraxas S.R.L. Re

Consproiect S.R.L. Re

şi
şti

şi
şi

necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 7/0; Sofer de autoturisme si
camionete: 1/0; Spalator vehicule: 2/0;

Asistent medical: 1/0;Asistent in relatii publice si comunicare: 1/0;
Agent reclama publicitara: 10/0; Gestionar depozit: 1/0; Asistent

medical generalist: 1/0; Masinist la masini pentru terasamente: 1/0; Muncitor necalificat
in confectii: 10/0; Vanzator: 5/0; Vopsitor industrial: 1/0; Sofer autoturisme: 1/0; Muncitor
necalificat: 3/0; Manipulant marfuri: 1/0;

Consilier institutii publice: 1/0; Asistent personal al persoanei cu
handicap: 9/0; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 56/0; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 29/0;
Manipulant marfuri: 1/0;

Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 5/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 11/0;
Inginer de cercetare in calculatoare: 1/0;Agent securitate: 17/0;Asistent manager: 1/0;

BOZOVICI:
MOLDOVA NOU :

ORAVIŢA:

OŢELU RO U:

TOTAL GENERAL: 755

Ă

Ş

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


VÂNZARE GARSONIERE
Vând 2 camere de c

Vând apartament 2 camere, Intim,
confort I, semidecomandat, etaj 9/10,
utilit

Vând ap 3 cam , Republicii, et.10/10,
conf. I, semidecomandat, gresie, faian

Vând apartament 4 camere, Govân
dari, F

Vând cas 4 dormitoare, 3 b i, buc

ând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în stare
buna, zona buna pentru investi

ămin,Albăstrelelor,
etaj 1/4, baie cu vană, centrală, podele
laminate, u ă intrare lemn,
pre

ă
ă rece, apă caldă, podele laminate, ca

bină du

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

ă Timi
ă, 24 mp, pre

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

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

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

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

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

ă, Rev

ă ără alte îmbunătă

ă

ără îmbună
tă

ă ă

ă metalică la intrare, fără alte îm
bunătă

ătă

ă termică, îmbunătă

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

ă termică, fără alte îmbunătă

ără îmbunătă

ără îmbunătă

ă,
izolat, podele laminate, instant si 2 convec
tori, pre

ă, con
vector, podele, instant, pre

ără îmbună
tă

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

ă termică,
pre

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

ă, confort 1,
semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
u ă metalică, termopane, bloc de cărămi
dă, pre

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

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

ă pre

ă termică, gresie, faian ă, podele lami
nate, pre

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

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

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

ă metalică, u

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

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

ă, 2 băi, Zona Tribu
nalului, pre

ă ă ătă
rie, mansardă, garaj, birou, terasă, pivni ă,
sală de recreare, curte, suprafa

ă

ă ă
ă ă

ă, din piatra, garaj,
curte, posibilitate mansardare, baie, bucă
tărie, 2 holuri, apa rece, curent, canalizare,
boiler electric, renovate, pre

şi interior si uş

ş, gresie, pre

şoara, Lipovei,
gresie, faian

ş

ş

ş

ş

ş

ş

ş

şi

ş

ş
şi

utilat

ş

ş

şului, et. 3/4, 2 b

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

şorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 b

ţ 16.900 € negociabil, cod anunţ 00292.
Vând garsonier , Tineretului, etaj 5/9,

ap -
ţ 22.500 € negociabil,

cod anunţ 00295.
Vând gars.

ţ 17.500 € neg. cod anunţ 00020.
Vând garsonier

ţ ţ 30.000 €
negociabil, cod anunţ 00008.

Vând garsonier

ţ 20.000 € neg. cod anunţ 00151
Vând garsonier

ţ
21.000 € negociabil, cod anunţ 00166.

Vând garsonier

ţ ţ 7500 € neg. cod anunţ 00195.
Vând garsonier

ţit ţ
31.000 €, cod anunţ 00224.

Vând garsonier
ţit ţ 22.000

€, cod anunţ 00218
Vând garsonier bd. . din Decem-

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

ţi curente, f ţiri, preţ
30.000 € negociabil, cod anunţ 00298

Vând apartament 2 camere Govândari,
confort II, semidecomandat, et. 3/4, izolat
pe interior, utilit ţi curente, renovat, preţ
30.000 € negociabil, cod anunţ 00287.

Vând ap. 2 camere, Govândari, conf. I,
semidecomandat, etaj 4/9, f -

ţiri, preţ 35.000 € neg. cod anunţ 00293.
Vând ap. 2 camere, Govândari, conf. I,

semidecomandat, et. 3/4, central termic ,
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, u -

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

demisol, aproximativ 104 mp, zona Moroa-
sa, parter/4, confort 1, semidecomandat,
preţ 45.000 €, cod anunţ 00272.

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

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

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

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

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

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

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

. .
ţ

-
ţ 33.500 € neg. cod anunţ 00285.

Vând apartament 3 camere la casa,
Muncitoresc, etaj 1, gresie, faianţ -

ţ 36.000 €
negociabil, cod anunţ 00291.

Vând ap. 3 camere, Govândari, confort
1, semidecomandat, et. 4/4, f -

ţiri, preţ 44.000 € neg. cod anunţ 00284.
Vând apartament 3 camere, Lunc

-

ţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând ap.3 camere, Moroasa, confort 2,

semidecomandat, et. 3/4, central
ţ 40500 € negociabil, cod anunţ 00276.
Vând apartament 3 camere, Lunc
ort

ţ 100.000 €
negociabil, cod anunţ 00266.

Vând apart.3 camere, Lunc

-
ţ 60.000 € neg. cod anunţ 00257.

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

ţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00250.

Vând apart.3 camere, Govândari, conf.
1, semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, cen-
tral ţ

ţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând apart.3 camere, Govândari, conf.

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

ţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând apartament 3 camere, Republicii,

conf. 1, decomandat, et. 1/10, central -
ţ -

ţ 50.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Republicii,

zona Spar, confort 1, semidecomandat, 80
mp, et. 9, central ţ

ţ 48.000 € negociabil, cod anunţ 00016.

-

ţ 60.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.

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

-
ţ 85.000 € neg. cod anunţ 00052.

Vând apartament 4 camere, Calea
Timi -

-
ţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208

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

-
ţ 95.000 € neg. cod anunţ 00254.

Vând ap.4 cam., conf. 1, decomandat,
126mp, et. 3/4, central -

ţ 85.000 € neg.cod anunţ 00217

-
ţ

ţa utila cca.
400 mp, complet renovata, toate utilit ţile,
preţ 237.000 € neg. cod anunţ 00290.

Vând cas 3 camere, în Oraviţa, zon
central , pretabil sediu banc , spaţiu
comercial sau locuinţ

-

ţ 40.000 € fix,
cod anunţ 00297.

V

ţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

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

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

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

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

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

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
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VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

Î

V

ţit -

.
ţ 14500 €

neg. Tel. 0355-404462, 0771344840

-
ţ negociabil.

Tel. 0355-404462, 0771344840

-
ţ 22000 €. Tel.

0355-404462, 0771344840

ţiu mare 75 mp, buc

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Lunc

ţ 30000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând apartament 2 camere Moroasa,
bolc de c -

ţ 36000 €
negociabil Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând apartament 2 camere Micro 3,
etaj 3, confort 2, bloc 4 etaje, izolaţie
termic ţial mobilat, 29500 €. Tel. 0355-
404462, 0771344840

Vând apart. 2 camere, conf.1, Micro 1,
2 balcoane, central

Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, suprafaţ

ţii noi, 35000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840

Vând apartament 2 camere Micro 1,
etaj 4, preţ bun 32000 €. Tel. 0355-404462,
0771344840

Vând apartament 2 camere Centru,
suprafaţ

ţ 40000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840

Vând apart. 2 camere Lunc
ţ 41000

€ neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 2,

confort 1, semidecomandat, cental
ţ 33000 €. Tel. 0355-

404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 2,

bloc 4 etaje, Micro 4, etaj 1, preţ 32500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând ap. 2 camere, conf.3, et. 3, termo-
pane, imbun ţiri, modific

.
Vând apartament 2 camere, confort 2,

zon
.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, central -

.

Vând ap.2 camere, conf.1, zon
ţ tigl

.

Vând ieftin apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, bloc 4 etaje, 2
balcoane, Micro 2, preţ 31000 €. Tel. 0355-
404462, 0771344840

Vând apart. 2 camere confort 1 deco-
mandat, Calea Caransebe ţ

ţit, superb
amenajat. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând apart. 3 camere, conf.1 deco-
mandat, Micro 4, pozitie buna, etaj 3, bloc 4
etaje, centrala, termopane, pret 49500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344881

Vând apartament 3 camere, bloc 4
etaje, Micro 2, buc

Vând apartament 3 camere, Micro2,
etaj 2, central

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, podele
laminate, mobilat nou, renovat nou, preţ
430000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, confort 1, Centru, suprafaţ

-
ţ 55000 € negociabil. Tel.

0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Micro 2,

confort 1, semidecomandat, buc
ţ negociabil. Tel.

0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Lunc

Vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, Moroasa, multiple modific

ţie, mobilat, etaj
3 din 4, pret bun, 45500 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0771344881

Vând urgent apart. 3 camere, confort 1,
micro 3, central ţ 36000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând apartament 4 camere, Micro 2,
central ţionat,
mobilat si renovat nou, 58000 €. Tel. 0355-
404462, 0771344881

Vând ap. 4 camere, Micro 4, etaj 3,
55000 €. Tel. 0355-404463, 0771344840

Vând apart. 4 camere, Centru, deco-
mandat, 2 b

ţie exterioar ţie bun

. . . -
-
ţ

65000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând Vând cas

.

0

Ofer Ofer spre inchiriere apartament 2
camere, mobilat

Ofer spre închiriere garsoniera
mobilat

ând garsonier

Vând apartament 2 camere Centru,
decomandat, spa

ă micro2, etaj 3,
centrală, termopane, amenajată, u

Vând garsonieră Micro 4, modificată,
termopane, îmbunătă ă, 22500 € nego
ciabil Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând gars Micro 2, podele laminate,
mobilat, convector si instant pre

Vând garsoniera Micro 1, amenajată,
mobilată, climă, aragaz, frigider, 19000 €.
Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând apartament o cameră, bloc de
apartamente, zona Centru, etaj 3, centală,
termopane, amenajată, mobilată, u

Vând apartament cu o cameră, bloc de
apartamente Micro 4, bucătărie modifi
cată, podele laminate pre

ătărie
mare. Tel. 0355-404462, 0771344881

ă, etaj 1, centrală, podele laminatem
u ătăria mare, pre

ăramidă, confort 1, semideco
mandat, centrală, mobilat, pre

ă, par

ă, termpane, modificări,
35000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840

ă mare 80 mp,
termopane, instala

ă mare, centală, termopane,
podele laminate, boxă, pre

ă, confort 1,
decomandat, termopane, boxă, pre

ă, u ă
metalică, boxă, pre

ătă ări, pret 23500
neg Tel. 0355-404462, 0771344840

ă Luncă, etaj 3, podele laminate, 27000
€ neg Tel. 0355-404462, 0771344840

ă, ter
mopane, balcon modificat, pret 32000 neg
Tel. 0355-404462, 0771344840

ă Luncă,
bloc caramidă, acoperi ă, pret 30000
neg Tel. 0355-404462, 0771344840

ă
mare, termopane, îmbunătă

ătărie modificată, 40000
€. Tel. 0355-404462, 0771344881

ă, 39000 €. Tel. 0355-
404462, 0771344881

ă mare, bloc
4 etaje, etaj 3, podele laminate, termopa
ne, centrală, pre

ătărie
modificată, tavan fals, pre

ă,
confort 1, mobilat, bucătărie mare, utilat,
centrală, balcon închis, 42000 €. Tel. 0355-
404462, 0771344840

ări,
termopane, centrală, izola

ă, mobilat, pre

ă, termopane, aer condi

ăi, parter, amenajat, modificat,
izola ă, pozi ă, merita
vazut. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând ap 4 cam Luncă, conf 1, deco
mandat, etaj 1, 2 băi, 102 mp, centrală, po
dele laminate, u

ă mare, zona Centru,
stradă bună, parter si etaj, 4 camere, 2 băi,
2 bucătării, 200 mp locuibili, grădină 650
mp, terasă, garaj, centrală, 128000 €
neg Tel. 0355-404462, 0771344840,
0728625813

Vând casă Muncitoresc, 7 camere, 250
mp locuibili, 500 mp teren, 2 bucătării, 2
băi, 2 centrale, plan drept, lângă Bulevard,
79000 €. Tel. 0355-404462, 077134484

ă zonă bună. Tel. 0355-404462
0771344840

şi
schimbate, podele laminate, 14000. Tel.
0355-404462, 0771344840

şi înlo
cuite, totul nou, la cheie, pre

şi înlocuite, buc

ş

şului, suprafa

şi înlocuite, amenajat, pre

şi utilat, 130 €. Tel. 0355-
404462 0770344840

VÂNZARE CASĂ

NCHIRIERE

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

Tel. 0355-404462, 0788-021439

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec
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DE VĂZUT LA TV:
PATINAJ ARTISTIC: MP, China, Perechi liber

Vineri Sport.ro ora 16:30
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Lada Togliati - Oltchim

Vineri Sport.ro ora 16:30
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: Cimos Koper - Steaua

Sambata Sport.ro ora 18:45
TENIS: Turneul Campionilor - Shanghai, Ziua 1

Duminica Sport.ro ora 08:00
TENIS: Turneul Campioanelor - Doha, Finala

Duminica Eurosport ora 16:30
VOLEI FEM.: Cupa Challenge - Unic Piatra Neamt - AEL Larnaca

Marti Sport.ro ora 19:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
04 - 09 nov: TENIS - WTATour - Turneul Campioanelor, Doha;
07 - 08 nov: PATINAJARTISTIC - Grand Prix;
09 -16 nov: TENIS -ATPTour, Turneul Campionilor, Shanghai;
11 - 13 nov: FOTBAL- Cupa Romaniei - optimi de finala.

ATLETISM
Românca Lidia Şimon s-a clasat, duminic

şi 4 secunde, în timp ce pe primul loc a terminat Paula
Radcliffe, din Marea Britanie, care a scos timpul de 2:23:56,
informeaz

ă, pe locul 8 în cadrul
Maratonului de la New York, fiind cronometrată cu două ore 30 de
minute

ă site-ul oficial al competiţiei.

HANDBAL
Reprezentativa de handbal masculin a României

Oltchim

a învins,
duminic

a castigat primul meci din Liga cu acelasi rezultat ca al
handbalistilor de la nationala lui Omer, 33-29. Adina Meirosu si
Narcisa Lecuseanu au fost marcatoarele de baza ale echipei lui
Ivica Rimanic, iar Hutupan si Paslaru au contribuit decisiv la acesta
victorie. Cea mai buna jucatoare a lui Larvik a fost Riegeluth cu 12
goluri, dar eroina partidei a fost veterana de 40 de ani din poarta
norvegiencelor, Lene Rantala, care, dupa ce a incasat doua mingi
in plina figura, a continuat meciul.

Handbalistele de la Valcea sunt pe primul loc in Grupa C cu 2
puncte, la egalitate cu Lada, dar cu un golaveraj mai bun. In celalat
meci al grupei, campioana Rusiei, Lada, a invins cu 30-27 pe
croatele de la HC Podravka.

ă, la Buzău, cu scorul 33 - 29 (16-13), vicecampioana
mondială en-titre Polonia, reu ă în
grupa I a preliminariile Campionatului European din 2010. O
victorie istorică pentru tricolori, care au trecut nu doar de
vicecampioana mondială, ci

ă se va
califica la turneul final al CE din 2010, România va încheia 14 ani
de absen ă din campionatul continental, ultima participare fiind
cea din 1996, când a ocupat locul 9.

România va mai juca în preliminariile CE 2010, în ordine, cu
Muntenegru (Niksic, 26 noiembrie, ora 19.00)

ă clasate din faza grupelor ob

şind a doua victorie consecutiv

şi de ocupanta locului cinci la Jocurile
Olimpice de la Beijing.

În primul meci din grupa I, na

şi Suedia (Resita, 30
noiembrie, ora 11.00). Meciurile retur se vor disputa în 2009,
primele dou

ţionala României a învins, în
deplasare, reprezentativa Turciei, cu scorul de 35-29. Dac

ţ

ţinând calificarea la
turneul final al CE dinAustria.

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

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

Clasament etapa 13-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 13 9 2 2 20 10 29p
Unirea Urziceni 13 9 0 4 23 11 27
FC Timisoara* 13 9 3 1 25 14 24
Steaua Bucuresti 13 6 5 2 21 11 23
CFR Cluj 13 6 4 3 18 9 22

. U. Craiova 13 6 4 3 20 15 22
7. Rapid Bucuresti

FC Arges 13 6 3 4 18 15 21
9. Otelul Galati 13 5 4 4 17 13 19

. FC Brasov 13 4 7 2 10 6 19
11. FC Vaslui 13 5 2 6 11 13 17

Pandurii Tg. Jiu 13 4 3 6 13 19 15
13. Farul Constanta 13 3 3 7 11 20 12

Gaz Metan Medias 13 3 3 7 16 27 12
5. Politehnica Iasi 13 3 3 7 9 21 12p

16. Gloria Bistrita 13 3 2 8 12 16 11p
17. CS Otopeni 13 2 3 8 14 25 9p
18. Gloria Buzau 13 0 2 11 5 22 2p

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

13 7 1 5 18 14 22p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (14/34) 07.11 - 09.11.2008, vineri 07.11

Sambata 08.11

Duminica 09.11

: Gloria
Buzau - U Craiova, (ora 17:00); Unirea Urziceni - Otelul Galati, (ora
20:30); : Gaz Metan - Poli Iasi, (ora 14:00); Pandurii
Tg. Jiu - Gloria Bistrita, (ora 16:00); FC Timisoara - Dinamo, (ora
20:30); : FC Brasov - CFR Cluj, (ora 14:00); FC Arges
- Farul Constanta, (ora 17:00); CS Otopeni - FC Vaslui, (ora 19:00);
Rapid - Steaua, (ora 21:30).Toate meciurile sunt transmise de
posturile GSPTV si GSPTV 2.

LIGA 1

Etapa urmatoare (9/26), 08.11.2008

Pitesti - UCM Resita

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

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

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

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

.

1. HCM Constanta 8 7 0 1 232 183 14p
Stiinta Municipal Bacau 8 7 0 1 236 216 14

3. Dinamo Baumit Bucuresti 8 5 2 1 252 240 12p

HC Odorhei 8 4 1 3 220 221 9
. Univ. Bucovina Suceava 8 3 2 3 228 206 8

7. CSM Medgidia
Universitatea Cluj 8 3 1 4 239 254 7

9. Steaua MFA Bucuresti 7 2 2 3 194 191 6p
. Univ HCM Poli Timisoara 7 2 2 3 178 185 6

11. Energia Pandurii Tg. Jiu 8 1 3 4 195 203 5
HC Minaur Baia Mare 8 2 1 5 188 212 5

13. CSM D & C Oradea 8 2 0 6 198 234 4
CS H & V Pitesti 8 0 2 6 184 211 2

2. p

5. p
6 p

8 3 1 4 204 211 7p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

4. UCM Resita 8 5 1 2 222 203 11p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

FORMULA 1
Lewis Hamilton este noul campion al Formulei 1 dupa un final

de infarct la Interlagos. Principalul sau rival, brazilianul Felipe
Massa, a castigat ultima etapa din Marele Circ, lucru care nu i-a
fost insa suficient pentru a castiga cununa de lauri. Hamilton
devine cel mai tanar campion al lumii, la doar al doilea sau sezon in
F1, dupa ce termina pe locul cinci cursa de final a sezonului 2008.

Titlul mondial a fost decis in ultimele doua tururi, atunci cand
Hamilton a fost depasit de Vettel. Massa castiga Marele Premiu, in
sanul Scuderiei se sarbatorea victoria brazilianului, dar pe pista
Lewis il depaseste pe ultima suta de metri pe Timo Glock, pilot care
rula deosebit de incet din cauza faptul ca nu era echipat cu

TENIS
Turneul Campioanelor

-

Turneul Campionilor

.
Cele mai bune opt jucatoare ale
sezonului 2008 si-au dat intal
nire la Doha, in Qatar, pentru
finala anului, competitie cu
premii totale in valoare de 4.5
milioane de dolari.

Conform tragerii la sorti, in
Grupa Alba vor evolua Jelena
Jankov ic , Ana Ivanov ic ,
Svetlana Kuznetsova si Vera
Zvonareva, in timp ce in Grupa
Maro se vor intrece Dinara
Safina, Serena Williams, Elena
Dementieva si Venus Williams.

Detinatoarea titlului este
Justine Henin, jucatoare care s-
a retras in acest sezon din
activitatea competitionala, iar
Martina Navratilova detine
recordul de titluri, cu opt reusite.

Dintre toate cele opt partici-
pante Serena Williams este
singura jucatoare care a cunos-
cut in cariera gustul victoriei la
Turneu in 2001

La
care va debuta pe 9 noiembrie
vor participa primii opt jucatori ai
sezonului, de la eveniment
nelipsind Rafael Nadal, Roger
Federer, Novak Djokovic, Andy
Murray, Nikolay Davydenko,
Andy Roddick, Juan Martin Del
Potro si Jo-Wilfried Tsonga.

LIGA CAMPIONILOR
Rezultatele meciurilor din

etapa a IV-a a grupelor:

Real Madrid - Juventus 0-

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

CFR Cluj - Bordeaux 1-2
AS Roma - Chelsea 3-1

Anorthosis - Inter 3-3
Bremen - Panathinaikos 0-3

Sporting - Sahtior 1-0
Barcelona - Basel 1-1

Liverpool -Atlético 1-1
Marseille - PSV 3-0

Aalborg - Villarreal -
Celtic - Man. United -

Fiorentina - Bayern -
Lyon - Steaua -0

Arsenal - Fenerbahçe 0-0
Dinamo Kiev - Porto -

BATE - Zenit 0-

2 2
1 1

1 1
2

1 2

2
2

Mar i, 4 noiembrie 2008:

Miercuri, 5 noiembrie 2008:

ţ

FINAL PILOTI
1 Lewis Hamilton 98
2 Felipe Massa 97
3 Kimi Raikkonen 75
4 Robert Kubica 75
5 FernandoAlonso 61
6 Nick Heidfeld 60
7 Heikki Kovalainen 53
8 Sebastian Vettel 35
9 Jarno Trulli 31

10 Timo Glock 25
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 Sébastien Bourdais 4
18 Jenson Button 3
19 Giancarlo Fisichella 0
20 Adrian Sutil 0
21 Takuma Sato 0
FINAL CONSTRUCTORI
1 Ferrari 172
2 McLaren Mercedes 151
3 BMW Sauber 135
4 Renault 80
5 Toyota 56
6 Toro Rosso Ferrari 39
7 Red Bull Renault 29
8 Williams Toyota 26
9 Honda 14

10 Force India Ferrari 0
11 SuperAguri Honda 0
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