
Mar ă a contractelor
de lucrări, „Reabilitarea

ă
potabilă din Re

ăverde, reprezentan
ăriei Re ă

ă Louis Berger SAS

ări nr. 1 „Reabilitarea

ări nr. 2

„Reabilitarea sta ă potabilă din Re

ă acoperită de Măsura ISPA „Îmbunătă
ă potabilă, de canalizare

ă ISPA, 25% co-
finan

ă cu 13.367.651,17 € de la bugetul de stat, valoarea
totală disponibilă fiind de 65.773.311,17 €.

Lucrările principale ce se vor realiza în jude
ătre camera

deversoare la conducta de aduc
ă 1 ă 2, montarea

de debitmetre pe conductele de plecare de la sta
ătre Sta

ălarea
filtrelor ămolului; dotarea laboratorului de analize fizico-
chimice

ă a apelor uzate
cînd se va folosi o solu ă
precum clorul gazos folosit în prezent, iar urata lucrărilor este
preconizată până în vara anului 2010

ţi, 11 noiembrie a avut loc lansarea oficial
ţiei de epurare a

apelor uzate din Re ţa” ţiei de tratare ap
ţa”.

La acest eveniment au participat pre s
ţean Cara ţi ai

Prim ţa, aiAutorit ţii Contactante - SCAquacara
ţ

ţiei de epurare a apelor uzate din Re ţa” este
de 13.668.629,16 € iar cea a contractului de lucr

ţiei de tratare ap ţa” este de
16.428.249,36 €.

Investiţia total ţirea
sistemelor de alimentare cu ap

ţul Cara
ţare nerambursabil

ţare BEI, 8% co-finanţare de la bugetul de stat), suma fiind
suplimentat

ţ sunt: racordarea
conductei de aducţiune de la barajul Secu c

ţiune de la lacul Grebla;
reabilitarea staţiei de pompare

ţiile de pompare
c ţia de tratare a apei potabile; introducerea de reactivi
chimici pentru preoxidare la intrarea în staţia de tratare a apei;
reabilitarea camerei de amestec

ţie; montarea de debitmetre pe conductele
de distribuţie a apei potabile; tratarea apei rezultate din sp

La finalizarea proiectului ISPA, Staţia de epurare a apelor
uzate din Re ţa va beneficia de tratare biologic

ţie de hipoclorit care nu este la fel de toxic
d

.

şi modernizarea sta
şi şi „Reabilitarea sta

şi
şedintele Con iliului

Jude ş-Severin, Sorin Frunz
şi ş SA, ai

firmei franceze de consultan şi ai
constructorului, firma StrabagAG.

Valoarea contractului de lucr şi
modernizarea sta şi

şi

şi de
epurare a apelor uzate în jude ş Severin” este de
52.733.660 € (67% finan

Şamot şi Samot

şi a decantoarelor; introducerea
de reactivi de mineralizare; reabilitarea filtrelor, a bazinelor de
contact şi de dezinfec

şi a n
şi bio-bacteriologice cu echipamente de laborator

performante.

şi
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Extinderea UE
face progrese

Nicolas Sarkozy a
anunţat o reacţie
coordonat a UEă

Pensiile agricultorilor

Concedieri colective
în Caraş-Severin

Săptămâna politică
locală

Noua reglementare
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“PRISMA”

Anunţuri,
publicitate

Irina Petrea

Administraţia local

ţa, prin transferarea
c

ţeni s-au
întrunit în ţa extraordinar

ţia Naţional

ţa

ţa Traian Vuia - Bulevardul
Revoluţia din Decembrie - I.L. Caragiale -
Str. Domanului. Prin cedarea acestor

tronsoane de drum Prim ţa
scap ţinere

ţei, proiect aprobat în ţa CL
prin Hotararea nr. 240/17.09.2008
privind aprobarea acordului de principiu
în vederea încheierii unui parteneriat cu
Consiliul Judeţean Cara

ţa.
Conform proiectului, centurile vor fi

realizate în colaborare cu administraţia
judeţean

ţare european
ţia de

transformare de la kilometrul 8, pe fostul
drum al Ţerovei, la intersecţia cu Calea
Ţerovei - leg

ţa -
Caransebe ţa-
Timi

ţia de la Moniom (podul peste
Bârzava). Cea de-a treia centur

ţie Bârz ţei cu
drumul Lupacului pân

ă face primii pa
ă a

Municipiului Re
ătre ANAD a unor sectoare de drum din

Municipiu.
Vineri consilierii locali re

ă pentru a
aproba transferul a 11 km de drum
municipal către Agen ă de
Drumuri ăzi. Pentru aceasta era
necesară o hotărâre de consiliu local prin
care cele două tronsoane de drum să fie
scoase din domeniul publ ic al
Municipiului Re

ătre ANAD. Cele două
tronsoane sunt situate între DN 58 B de la
kilometrul 2+200 până la kilometrul
5+200, un tronson de 3 km lungime pe
traseul Moll Câlnic - Calea Timi

ă la kilometrul 44,
adică pe traseul Calea Caransebe

ăria Re
ă de cheltuielile de între
ăte

ării unui proiect european
pentru amenajarea/construirea drumu-
rilor de centură ale Municipiului Re

ă Cara
ă. O

primă centură va porni de la sta

ătura cu Târnovei
ăliugului. Cea de-a doua este reteaua

de legătură între DN 58 (Re

ă la
intersec

ă leagă
Calea Timi ăvi

ă la halta de gunoi,
sau de la Moniom (fostul drum forestier)
până la ie

şi
pentru realizarea şoselei de centur

şi

şi
şedin

şiAutostr

şi şi trecute în domeniul
public al Statului Român, urmând a fi
preluate de c

şoarei -
Pasaj denivelat Lunca Bârzavei şi un
tronson de 8 km, între DN 58 de la
kilometrul 37+300 pân

şului -
Sens Giratoriu - Calea Timişoarei -
Bulevardul AI. Cuza (1,3 km de sens
unic) - Pia

şi
şi

preg şte traseul viitoarei centuri a
Reşi Şedin

ş-Severin în
scopul realiz

şi

ş-Severin, fie prin fonduri
proprii, fie prin finan

şi
V

şi
ş) şi DN 58B (Reşi

şoara) de la kilometrul 7 pân

şorii intersec

şirea spre Dognecea.

Centura Reşiţei prinde contur

Cartierul
Lunca Bârzavei

(Govândari)

Cartierul
Lunca Bârzavei

(Govândari)

Micro IMicro I

Micro IIMicro II

Micro IVMicro IV

Micro IIIMicro III

Contracte de lucrări

Jude ş Severin este în
c şte
investi

şi ponderea aces-
tora sc

şi 1
cooperativ

şi AF iar 107 agen
Şi sumele investite au sc

şcendent s-a men şi
în ceea ce priveşte investi

ş-Severinul

(câte doi din Austria şi Spania şi câte un
german, italian, potrughez), investind
488 USD în octombrie 2007 un num

ş-Severin a radiat 33 de societ

ţul Cara -

ţiile financiare în judeţ din acest
an, atât num

ţ

ţ, 156 fiind
PFA, 96 societ ţi comerciale

ţi economici.

ţi în octombrie 2007 au
adus cu ei aproape dublu, adic

ţinut
ţiile str

ţ. Dac

ţul,
aducând cu ei 2.088 USD!

În luna trecut
ţului de pe lâng

ţi
comerciale, cu una mai mult faţ

ădere liberă în ceea ce prive

ărul cât
ăzând enorm fa ă de anul trecut.

Astfel, în luna octombrie 253 de
investitori au venit în jude

ă
ă agricolă. Asta în timp ce în

perioada similară din 2007 s-au
înregistrat 295 de investitori, doar 81

fiind PF
ăzut dramatic

în anul 2008 comparativ cu anul 2007.
Dacă în octombrie 2008 cei 253 de
investitori au subscris 50.000 lei, cei 295
de investitori veni

ă 97.800
lei. Trendul de

ăine în
jude ă luna trecută doar 7 inves-
titori străini au ales Cara

ăr
de 16 investitori străini alegeau jude

ă Oficiul Registrului
Comer ă Tribunalul
Cara ă

ă de
octombrie 2007.

Lavinia Predescu

Investitorii Caraîn -ş Severin

Cristian ţFran

C.F.

http://www.prisma-online.ro/


Vestul discriminat la fonduri
europene

S-a dat startul la proiectele pentru Axa 1 a Regio - Programul
Operaţional Regional „Sprijinirea dezvolt

ţie 1.1. „Planuri
integrate de dezvoltare urban

ţare, pe baza
planurilor integrate de dezvoltare urban

ţirea serviciilor urbane,
inclusiv transportul urban (infrastructura public

ţiei, patrimoniu cultural mondial - UNESCO,
naţional

ţie doar 43,15 milioane euro, mai puţin

ţii eligibili în cadrul acestui domeniu de intervenţie sunt
autorit ţile publice locale din mediul urban, parteneriate între acestea
sau asociaţii de dezvoltare intercomunitar

ţia polilor de cre
ţa, Ploie

ţi, Deva, Oradea, Pite

ţii pentru Dezvoltare Regional
ţare pân

ării durabile a ora

ă”, sub-domeniul „Centre urbane”. În
cadrul acestui sub-domeniu, vor putea primi finan

ă, proiectele care vizează:
reabilitarea infrastructurii urbane ătă

ă urbană, transport

ă a mediului de
afaceri; reabilitarea infrastructurii sociale.

Alocarea financiară disponibilă pentru această primă cerere de
proiecte este de 503,60 milioane Euro, astfel:

Astfel, dacă restul regiunilor primesc peste 50 milioane de euro,
ADR V Vest are la dispozi

ă
ă. Această cerere deschisă

de proiecte se adresează centrelor urbane, respectiv ora

ă (Arad, Baia Mare, Bacău, Brăila,
Gala

ă ulterioară. Începând cu data de 2 decembrie a.c.,
cele opt Agen ă pot primi cereri de
finan ă pe data 31 martie 2009, ora 16.00. Ghidul solicitantului
poate fi consultat pe www.inforegio.ro

şelor - poli
urbani de creştere”, domeniul major de interven

şi îmbun
şi

mobilitatea popula
şi local, din mediul urban); dezvoltarea durabil

şi
decât Centru, care primeşte 45,49 milioane euro.

Solicitan

şelor/muni-
cipiilor cu peste 10.000 de locuitori, cu excep ştere
(Iaşi, Constan şti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca şi Braşov)
şi a polilor de dezvoltare urban

şti, Râmnicu-Vâlcea, Satu Mare, Sibiu,
Suceava, Târgu Mureş), pentru care cererile deschise de proiecte se
vor lansa la o dat
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Membrii sindicatului FIRES din cadrul Universit ţii
„Eftimie Murgu“ din Re ţa, sindicat afiliat FNS Alma
Mater, s-au aflat în

ţ

ă

luni între
orele 12,00-14,00. ă ământul preuni-
versitar au fost azi în grevă de avertisment, aproximativ
5000 de cadre didactice, în majoritate membrii FEN.

şi

Şi profesorii din înv
grevă de avertisment

Gr ţa PP4 a organizat pentru micuţii din instituţie dar
ţi deopotriv

ţii au cur ţat
ţele lor legumele pentru o ciorb

ădini
ărin ă o manifestare deosebită care a

adus în prim plan o . Astfel, pe
lângă poezii ă ăiat cu
mânu ă de toamnă, ciorbă pe
care au servit-o la finalul manifestării împreună cu copiii.

şi pentru p

şi cântecele, micu şi t
mini sărbătoare a recoltei

� � � �

� � �
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�
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-

Directori şcolari în minus în Caraş Severin Amenzi la curăţătorii şi spălătorii auto Ape contaminate în Banat 112 firme noi n
Caraş Severin Voivodina, susţinută de Caraş Severin Alaiul Lampioanelor de Sf Martin Fără panouri publicitare în spaţiile
verzi la Reşiţa Simpozionul "Banatul - trecut istoric şi cultural" la final RAR şi Agenţia Caraş-Severin a Autorităţii Rutiere
Române, la raport

- .

�

�

�

�

�

ţ
ţ ţiilor de

directori generali ţi în unit ţile de înv ţ
ţean Cara ţeni debuteaz

ţilor de la HRK Karlovac Sedinţa ordinar a Consiliului Municipal Re iţa are loc în 18 noiembrie 2008, de la ora 13,
în sala de sedinţe a Consiliului Judeţean

Până la 24 noiembrie, la ora 14.00. IMM-uri, p.f.a., AF mai pot depune proiecte pentru programul de finan ări nerambursabile
"e-cre ă

ă ă ământ va avea loc luni, 17 noiembrie la sediul Inspectoratului
ătă, 15 noiembrie de la ora 19:00, handbali ă în noul sezon al CHALLENGE

CUP contra croa ă

ştere!" la sediul Ministerului, Bulevardul Libert ii Nr. 14, Sector 5, Bucureşti Concursul pentru ocuparea func
şi directori adjunc Şcolar

Jude ş Severin Sâmb ştii reşi
ş

-

Iubitorii sportului de mare vitez

ţi, 4 noiembrie
Parcul „Tricolorului“ locuitorii muni-

cipiului au avut ocazia s

ă au ocazia
să vadă ceea ce până acum au putut privi doar
la tv. Începând de mar ă joi
seara, în

ă admire
ă de FernandoAlonso.

şi pân

condus
maşina de

curse

Pagin Cristian ţă realizată de Fran

Ţundrea nemulţumit de drumuri şi apă

PNŢCD susţine candidaţii PNL

Aînceput tipărirea buletinelor de vot

Deputatul Ioan Ţundrea candidatul Alianţei
PSD+PC în Colegiul 4 Oraviţa–Anina–Bozovici a
iniţiat la sugestia cetăţenilor din acest colegiu 2
petiţii. Prima petiţie iniţiată de deputatul Ioan
Ţundrea, candidatul Alianţei PSD+PC se referă la
stoparea distrugerii maşinilor cărăşenilor datorită
drumurilor proaste existente în acest colegiu. A
doua petiţie iniţiată de deputatul Ioan Ţundrea se
referă la stoparea distribuirii la robinetele
cărăşenilor a apei infestate.

Conducerea organizaţiei PNŢCD Caraş-
Severin a anunţat că sprijină candidaţii PNL la
alegerile de la sfârşitul acestei luni. La rândul său,
preşedintele organizaţiei PNL Caraş-Severin,
Marcel Vela, a reamintit de afinităţile şi tradiţia
care unesc cele două formaţiuni politice. El şi-a
manifestat convingerea că susţinerea PNŢCD va
da un plus considerabil candidaţilor PNL. Liderii

locali ai PNL şi PNŢCD sunt de părere că
înţelegerea dintre cele două formaţiuni politice ar
trebui să continue şi după alegerile parlamentare,
deoarece au un interes comun, şi anume acela
„de a ridica“ judeţul Caraş-Severin.

Tipărirea buletinelor de vot pentru judeţul
Caraş-Severin, în vederea alegerilor parlamen-
tare din 30 noiembrie, a început marţi, după ce, la
începutul săptămânii, Biroul Electoral de Circum-
scripţie nr. 11 Caraş-Severin a dat „bunul de tipar“.
Finalizarea operaţiunii se preconizează a avea
loc la sfârşitul săptămânii, urmând ca buletinele
de vot să fie aduse, sub pază, de la Galaţi, unde
are loc tipărirea acestora, după care va urma
predarea lor către primari, la termenul prevăzut de
calendarul stabilit pentru alegerile generale.
Aceştia, la rândul lor, vor asigura un spaţiu pentru
depozitarea buletinelor, de asemenea, sub pază.

Instabilitatea economică mondială afec-
tează ă
lună Agen ă pentru Ocuparea
For ă Cara

ări pentru 162 de concedieri colective, pe
fondul instabilită

ă va concedia din 27 noiembrie 29 din
cei 1.266 de angaja ă
diverse cifre

ă, purtătorul de cuvânt al
AJOFM Cara

ă a RomArm
Bucure

ăr de 91 de angaja ă fie disponibiliza
ăugân

du-se patru dintre cei 13 angaja

ă anun ă
din 28 noiembrie 37 din cei 91 de angaja

ă urmând să o aibă
ără a ă

data când se va întâmpla aceasta. În industria
de produc

ă acest
lucru nu se va întâmpla

ă a sus
ă acum, se pare că ărut

probleme, pentru că Relling Sport a anun
ă 11 angaja

ă din octombrie. „Având în vedere că în luna
precedentă nu am avut astfel de concedieri,
Agen ă pentru Ocuparea For

ă Cara ă să găsească
solu ă, cu
atât mai mult cu cât la noi sunt disponibile 775
de locuri de muncă“ a ă sublinieze Carla
Goagă.

şi Banatul Montan. Numai în aceast

ş-Severin a primit soli
cit

şi
interna

ş-Severin sunt:
metalurgia, industria de armament, minerit şi
industria automotive. Astfel TMK Reşi

şi se vehiculeaz
şi cu privire la Mechel Ductil Stell

O şu, aceştia nu au anun

ş-Severin. În industria de arma
ment Arsenal Reşi

şti a dispus ca din 1 noiembrie 2008 un
num

şi

şi soart
şi restul celor 54 de angaja şti îns

şi-au depus dosarul la AJOFM
Caraş-Severin pentru concediere, îns

şi cu angaja

şi industria textil
şi aici au ap

ş-Severin încearc

ţia Judeţean
ţei de Munc -

ţii economice interne
ţionale.

Printre domeniile la care s-a trecut la
concedieri colective în Cara

ţa a
anunţat c

ţi. „De

ţelu Ro ţat nimic“
spune Carla Goag

-
ţa, membr

ţi s ţi
conform O.u.G. 95/2002, acestora ad -

ţi ai UM 02524
Re ţa.

Nici mineritul nu merge foarte bine, Ener-
gomineral Moldova Nou ţândAJOFM c

ţi vor fi
disponibilizaţi, aceia

ţi, f

ţie a pieselor auto 6 angajaţi de la
TRW Deta

ţii TRW
Oraviţa sau cei ai Eybel.

De ţinut enorm
judeţul pân

ţat
AJOFM c ţi din 136 vor fi concediaţi
înc

ţia Judeţean ţei de
Munc

ţii pentru evitarea unei situaţii de criz

ţinut s

Potrivit unei analize realizate de către
Centrul Opera

ă „Semenic“ Cara

ă. În 374 de situa
ă

ă ,,Semenic”
al jude

ă,
iar într-un caz a intervenit o persoană fizică.

Astfel, structurile de interven
ă ,,Semenic”

al jude
ăr de 374 de situa ă.

Serviciile voluntare au stins 8 incendii
ă. Comparativ cu

aceea ă a anului 2007, a crescut atât
numărul incendiilor, de la 40 în 2007, la 90 în
2008, cât ărul arderilor necontrolate de
la 129 în 2007, la 198 în 2008, rezultând o
cre ărului total al acestora de la 169
în 2007, la 288 în 2008. Ca urmare a
incendiilor 3 persoane au fost rănite (adul

ă, iar media incendiilor la 1000 km
pătra

ă.
Timpul mediu de răspuns la incendii a fost

de 24:23 (min:sec). Cele mai multe incendii
ă perioadă, au

izbucnit în luna august - 36 incendii

ăriile cetă

ă 88 astfel de interven

ădini, lanuri, miri
ărfuri, mijloace de

transport persoane, fiind cauzate în general
de: fumat, flacără, instala

ălzire defecte sau improvizate, co
ă

ţional al Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţ

ţului nostru au fost înregistrate 401
situaţii de urgenţ ţii au
intervenit subunit ţile de pompieri ale Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgenţ

ţului Cara ţionat
serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţ

ţie ale Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgenţ

ţului Cara
ţii de urgenţ

ţie uscat

ţi).
Valoarea bunurilor protejate din incendii

ţ, a fost de 24,14 - reprezentând 0,4 din
totalul pe ţar

ţi, pe judeţ, a fost de 10,585 -
reprezentând 0,38 din totalul pe ţar

ţine incendii au
izbucnit în luna iulie -20, iar cele mai puţine
arderi necontrolate în luna septembrie - 49.

La gospod ţene

ţii din care, 53
incendii

ţii electrice defecte
sau improvizate, foc deschis nesupravegheat,
echipamente electrice defecte sau improvi-
zate, aparate electrice sub tensiune, sisteme
de înc

ţat, jocul
copiilor cu focul etc.

ş-Severin,
în perioada 01.07.2008 - 30.09.2008 pe terito-
riul jude

ş-Severin, la 26 au ac

ş-Severin, au intervenit la un
num

şi 16
focuri la vegeta

şi perioad

şi num

ştere a num

şi
arderi necontrolate a fost de 14.411.900 lei
(4.976.700 lei la incendii şi 9.435.200 lei la
arderi necontrolate). Pagubele produse în
urma incendiilor şi arderilor necontrolate au

fost estimate la 1.310.260 lei (1.233.160 lei la
incendii şi 77.100 lei la arderi necontrolate).

Media incendiilor la suta de mii de locuitori,
pe jude

şi
arderi necontrolate din aceast

şi 91 arderi
necontrolate. Cele mai pu

şti şi anexele
acestora s-a înregistrat un procent de 30,56%
din totalul incendiilor şi arderilor necontrolate,
adic

şi 35 arderi necontrolate la: aparta-
mente, case şi anexe, gr şti,
mijloace de transport m

ş
(burlan) de fum defect sau necur

Şcoala cu clasele I VIII r 12 din Reşiţa a organizat la sfârşitul
acestei săptămâni un simpozion internaţional cu tema „Practic şi
modern învăţământul românesc în context european“. Manifestarea
s-a bucurat de participarea unei delegaţii olandeze, la invitaţia
Centrului Primăvara şi a fost structurat pe şapte ateliere de lucru.

Şi pentru că pe data de 8 noiembrie se sărbătoresc şi „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi
Gavril“, hramul capelei
ortodoxe din incinta
şcolii, dupăamiaza a fost
rezervată celebrării hra
mului. Elevii au pre
zentat cântări şi poezii
specific creştine iar
preotul responsabil de
capelă a oficiat o slujbă
religioasă la care elevii şi
profesorii s-au rugat
împreună.

- n .

-
-

Săptămâna politică localăSimpozion interna]ional la Re}i]a

Criza economic@ face victime: concedieri colective în CS

Regiunea Nord
Est

Sud
Est Sud Sud

Vest Vest Nord
Vest Centru Bucureşti

Ilfov
Alocarea
financiară
(milioane

euro)

68,11 55,29 59,38 58,47 43,15 50,45 45,49 123,26

Al treilea trimestru cuprobleme pentru ISU

http://www.inforegio.ro/


Vând piese Dacia fabricate
pân în 1998: motor cutie de
viteze 5 trepte etc. Tel. 0755-
254988.

Vând piese microbuz Mazda
diesel sau cump r avariat, obo-
sit, cu talon. Tel. 0755-254988.

Vând Passat, unic proprie-
tar, stare perfect , 175.000 km
foarte îngrijit . An fabricaţie ‘84.
Preţ 1.600 € neg. Tel. 0355-
411484.

Cump r jante aluminiu pe 15
inchi, patru prezoane de Golf 3,
ofer preţ în funcţie de stare. Tel.
0355-411484.

Vând jante de 14 de tabl
aproape noi pt. Ford 130 lei neg.
Tel. 0355-411484.

Vând motociclet Honda
PD08 Dominator NX500N
din1992, ro u, neînmatriculat .
Tel. 0744-293452.

Vând Audi A4, an 2002,
înmatriculat, 154.000 km, motor
1,6 benzin , jante Al, consum
7%, aspect i funţionare
ireprosabile, preţ 9.100 € neg.
Tel. 0723-700448.

Vând Dacia 1310 L, 1997,
acte la zi, dot ri interioare i
exterioare. Preţ 1.700 € neg.
Tel. 0730-508187.

Vând Fiat Ducato an
fabricaţie 88, necesit vopsire
i un pic tinichigerie la preţ de

2.200 neg. Tel. 0753-085657.
Vând biciclet pentru copii

de 10-15 ani, aspect foarte
pl cut, nou , nefolosit i
c rucior de copii. Tel. 0723-
894929.
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Vând teren intravilan pe
Calea Caransebe

ţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.

Vând teren 17.264 mp în
Re iţa. Tel. 0724-921363.

Schimb apartament cu 3
camere, utilat modern pe Aleea
Alb trelelor, cu apartament cu
2 camere. Tel. 0747-136861.

Vând urgent cas în G taia,
zon central . Suprafaţa 800
mp. Preţ neg. 22.000 €. Tel.
0727-590355.

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

Închiriez cas

ş

ă mobilată în
zona Triaj, toate utilită

ăs

ă ă
ă ă

Caut femeie serioas ,
pentru îngrijirea unui copil de 7
luni în Italia. Ofer 300 €/lun ,
cazare i mas . Orar doar de
dimineaţa. Posibilitatea de lucru
seral în buc t rie, la un hotel.
Inf. carpeamihai@libero.it sau
tel. 0039-0522421751.

Întocmim documentaţia
pentru obţinerea certificatului
de clasificare unitate turistic cu
funcţiuni de cazare i alimen-
taţie public . Întocmim docu-
mentaţia pentru obţinerea
brevetului de turism. Obţinem li-
cenţe de turism pentru agenţiile
de turism. Disponibilitate în
toat ţara. Tel. 0722-910422,
0741-657495, www.juristnet.ro

Ofer vier pentru reproducere
în Boc a i Re iţa, rasa marele
alb. Tel. 0740-770047.

Specializat în baruri i resta-
urante + vechime + experienţ
serios i discret, îmi ofer ser-
vicile pentru administrare. Tel.
0355-803684, 0748-159270.

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

ă

ă
ă

ă ă ă

ă

ă

ă

ă,

ă

ă ă
ă ă

Acord asisten ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. ăm firme.
Tel. 0727-505315.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

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

2 -

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

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

- noie

şi

mbrie

Matrimoniale
Tânără senzuală ă

a ău. Tel. 0743-
643522.

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

şi discret
ştept telefonul t

Tâ

ţ . T - .

Persoan vând apar-
tament 2 camere, bloc 4 etaje,
toate îmbun t ţirile, urgent! preţ
29.000 € neg. Tel. 0770-
446225.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, în centru, zona
Gara Sud - Re iţa. Tel. 0722-
577517.

Ofer apartament cu 3
camere decomandat, zona
Govândar. Tel. 0730-013274
dup ora 18.

Vând apartament 2 camere,
lâng facultatea Eftimie Murgu
preţ negociabil. Tel. 0355-
414253, 0720-223240.

Închiriez apartament 2
camere lâng facultatea Eftimie
Murgu preţ avantajos. Tel.
0355-414253, 0720-223240.

Vând cas cu 3 camere în
Boc a Montan , îmbun t ţit
modern, cu gaz, satelit, cu gr -
din i vie. Tel. 0724-700792.

Persoana fizic , cump r
garsonier sau apartament cu o
camer în zon lini tit , exclus
Calea Caransebe ului, Mociur,
Peleaga. Plata pe loc. Tel. 0729-
195324, 0720-537306.

Cump r apartament cu 2
camere, în zon lini tit . Ofer
plata pe loc la un preţ real pt.
Re iţa. Tel. 0729-195324,
0720-537306.

Cump r apartament 1-2
camere în zon bun , chiar
f r îmbun t ţiri, la un preţ
corect pt. Re iţa. Tel. 0720-
537306, 0729-195324.

Cas

ţ informativ
38.000 € neg. Tel. 0255-224005

Vând cas
ţ

42.000 € neg. Tel. 0766-
267356.

Vând apartament 2 camere
în zona Intim, et. 2/4, complet
îmbun ţit, toate utilit ţile. Tel.
0729-566154.

Vând garsonier
ţiri, ocupabil

Vând apartament 2 camere
cu îmbun t ţiri, ocupabil

Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţ

ţie, termo-
pane peste tot, balcon închis în
termopan -

ţie
electric

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

Schimb garsonier

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

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

ă fizică
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ă de vânzare pe strada
Nera nr. 36, compusă din 2 ca-
mere, bucătărie, anexe, apă,
gaz, canalizare. Pre

ă cu teren 1.655
mp, în zona Barajului Secu, pre

ătă ă

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

ă ă ă
imediat. Tel. 0748-119443.

ă, podele
laminate, climă, izola

ă sufra
geria, u ă metalică, instala

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

ă de pe Al.
Tu

ă ă ă
ă

ş

ş

ş

ş
ş

ş

ş

şi

ş

şi modificat
ş

şnad pe Al. Tineretului sau
Peleaga. Tel. 0722-820078.

ş
ş

Vând scaun auto pt. copii de
la 8 luni la 4 ani 9-18 kg, preţ 150
lei. Tel. 0723-661981.

â
ţ .

€ . T . - .
Vâ

ţ ţ
G . - .

Vâ L
ţ .

. - .
C ţ

T - .
Vând colţar piele extensibil,

nou, la super ofert

â ţ
ţ

- .
Vând purcei 15-20 kg preţ în

funcţie de bucat în Boc a. Tel.
0740-770047.

Ofer porumb, grâu, floarea
soarelui, orz, ov z i t râţe la
sac de 20 kg de Bacova în Boc-
a i Re iţa, transport gratuit la

domiciliu. Tel. 0740-770047.
Vând ghiuvet

ţul de
150 lei

Vând timbre vechi, preţ
negociabil. Tel. 0747-130405.

Vând pianin Bogs Voigt,
întreţinut foarte bine. Tel.
0355-803684, 0748-159270.

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

V nd unit stomatologic
italian, second hand. pre 1 500

neg el 0770 391006
nd mas de masaj profi

super pre , nou nou , adus din
ermania. Tel 0355 411484

nd imprimant exmark
stare perfect pre 120 lei neg
Tel 0355 411484

ump r la pre avantajos
gheizer ap cald sau instant.

el. 0763 601081

ă
ă ă

ă
ă

ă
ă ă

ă de 1.600 lei
neg.

ă

ă ă

ă de inox de
bucătărie ă de bucătărie
în stare foarte bună, la pre

. Tel. 0727-766324.

ă
ă

ă

şi birou 170 lei. Tel. 0748-
941509.

V nd pietre pre ioase şi
semipre ioase pentru bijuterii.
http://magazine.okazii.ro/tpc19
00 Tel. 0726 603075
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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 VW Golf IV, 2003, 1,9
TDI, 150.000 km,ABS, ESP, aer
condiţionat, geamuri, oglinzi
electrice, volan reglabil, servo
direcţie, cd player, alb. 6.000 €.
Tel. 0745-032640.

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

Vând/schimb Ford Mondeo
2.0 TDCI, limuzin

iculat,
onic

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

-

ă

ă, an 2003,
înmatr gri metalizat,
climatr , geamuri, oglinzi
el , adus în 2008 Pre
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Auto-Moto-Velo

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Pentru informa

Un abonament cost

Tariful include TVA

ţii suplimentare
ţi la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă:

20,0 .
40,0 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale

şi abonamente
suna

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap Neuro
motor

ţ -
Fil. jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2 ap 3 unc

ioneaz o irm pentru ispozitive edical roteze, orteze,
nc l minte ortopedic , corsete, c ru-cioare pentru persoa
nele cu handicap econtate prin CAS CS. Program ar i
10.00-12.00, 14.15-17.00 i oi 10.00-12.00. Informa ii supli
mentare: 0744 479253 tefan S pre edinteAHN-CS

. e ţa, . b . , . f -
ţ f d m e, p
î ţ -

, d m ţ
j ţ -

- S teiner, .

şi

ş
ş

ă ă
ă ă ă ă



Poliţele auto obligatorii RCA vor putea fi emise începând cu 1 ianua-
rie 2009 în sistem electronic, iar companiile autorizate pe acest segment
de piaţă vor putea aplica un discount de cel mult 25% din prima standard
de asigurare Începând cu 1 ianuarie 2010, a unui sistem de tarifare prin
intermediul căruia prima de asigurare poate fi redusă dacă în anul anterior
clientul nu a avut daune sau poate fi marită dacă asiguratul are daune.

.

Sindicatele funcţionarilor
publici au decis ast zi s amâne
declan area grevei generale
pentru 2 ianuarie.Funcţionarii pu-
blici intenţionau iniţial s intre în
grev general pe 13 noiembrie.
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Chiria ii ANL vor putea ipoteca locuin ele pentru a contracta credite destinate achizi ion rii
acestora

Rata dob nzii de referin a B ncii Na ionale a Rom niei pentru
luna noiembrie 2008 este de 10,25 la sut pe an

ş ţ ţ
Rata şomajului înregistrat în luna octombrie a fost de patru la sută, faţă de 3,9 la

sută în septembrie şi de 4,1 la sută în aceeaşi lună a anului trecut Asigurarea locuinţelor
devine obligatorie, din 2009 â ţ ţ â

ă

ă ă
ă
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Anexa nr. 3/44 la O.u. .

(M.O. nr. 680 bis/03.10.2008)
H.G. nr. 1.210 ţeniei române

unor persoane (M.O. nr. 686/08.10.2008)
H.G. nr. 1.217 . .

ţii asociaţiilor ţiilor
române cu personalitate juridic ţeaz

ţi de asistenţ (M.O. nr.
686/08.10.2008)

Ordinul nr. 631 al ministrului internelor

ţurilor
combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei
termice furnizate populaţiei în sistem centralizat

conform O.G. nr. 36/2006 (M.O. nr. 686/08.10.2008)
Republicare: O.G. nr. 42/1995 privind producţia de

produse alimentare destinate comercializ (M.O. nr.
686/08.10.2008)

Ordinul nr. 603 al ministrului agriculturii

ţilor economice în vederea
diversific ţii vieţii
în spaţiul rural" (M.O. nr. 687/08.10.2008)

Ordinul nr. 2.449/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

(M.O. nr. 688/09.10.2008)
Ordinul nr. 2.519/C al ministrului justiţiei privind

redobândirea cet ţeniei române de c
(M.O. nr. 688/09.10.2008)

Ordinul nr. 5.573 al ministrului educaţiei, cercet

-

ţ
ţii de înv ţ ţi

de înv ţ ţe
(M.O. nr. 688/09.10.2008)

H.G. nr. 1.226
. . . -

ţii la urm -
ţi cu capital de stat din sectorul minier -

exploat
. .

. . -
ţional

. . ţa" - S.A. ţiona-
l ţioase

. .
(M.O.nr. 689/09.10.2008)

G nr. 112/2008 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 3
octombrie 2008

privind acordarea cetă

privind modificarea art. 2 din H G nr.
1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subven

ă, care înfiin ă
ă unită ă socială

ării cre

ării

ării
rurale privind modificarea

ării rurale nr.
567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de
minimis "Sprijinirea activită

ării economiei rurale ă

ă ătre unele
persoane

ă ătre unele
persoane

ării

ă

ă ământul preuniversitar la
nivelul unită ă ământ sau al grupurilor de unită

ă ământ în 14 jude

privind modificarea
G nr. 590/2006 pt aprobarea Strategiei de restruc

turare, privatizare ătoa
rele societă

ări minereuri metalifere (necarbonifere/altele
decât exploatarea cărbunelui): S C "Cupru Min" - S.A.
Abrud, S C "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Compa
nia Na ă a Cuprului, Aurului

"Băi
ă a Metalelor Pre

"Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei,
precum

şi funda
şi

administreaz

şi reformei
administrative privind alocarea sumelor în vederea
compens şterilor neprevizionate ale pre

şi dezvolt
şi completarea anexei la

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvolt

şi a creşterii calit

şi

tineretului privind organizarea şi desf şurarea con
cursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din înv

şi în municipiul Bucureşti

şi completarea
H

şi atragere de investi

şi Fierului "Minvest" -
S.A. Deva, S C Ştei, Compania Na

şi Neferoase "Remin" - S.A.
Baia Mare, S C

şi la filialele acestora

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

Persoanele care nu şi-au exprimat în timpul vieţii -
se consideră a fi implicit de

acord să le doneze după deces. Acest concept extrem de
controversat este pe cale să fie aplicat în România, după
ce Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a aprobat
ultimele modificări la „Legea acordului prezumat".

re
fuzul de a-şi dona organele

| 13 - 19 Noiembrie |2008 PRISMA

CAPITOLUL IV Pensiile pentru agricultori-
Secţiunea 1 - Pensia pentru limit

Art. 28.

Art. 29.

ţiunea a 2-a - Pensia anticipat

ţiunea a 3-a - Pensia de invaliditate
Art. 31.

ţii necesar (ani)

ă de vârstă
Art. 27.

Sec ă
Art. 30.

Art. 32.

Art. 33.

data ivirii invalidită

Art. 34.

- (1) Pensia pentru agricultori de limită de
vârstă se acordă asigura

ării, condi

ărba

ărba

ărba

ă
ă de reducerea stagiilor de cotizare

ă cum urmează:
a) reducerea cu 15 ani a vârstei standard de

pensionare, dacă au realizat cel pu

ă au realizat cel pu

ăzători beneficiază de pensie minimă
pentru limită de vârstă, indiferent de vârstă, dacă au
realizat, ca nevăzător, cel pu

ă de reducerea vârstei standard de
pensionare cu 6 luni pentru fiecare an de privare de
libertate, de deportare în străinătate după data de 23
august 1944

ărora li s-au stabilit drepturi privind
vechimea în muncă în condi ăzute la art. 1 alin. (1)
lit. a) -c)

ă cu începere de la 6
martie 1945, precum ăinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările

ările ulterioare.

- (1) Asigura ă
ă

cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare
(2) La stabilirea stagiului de cotizare nu se iau în

considerare pentru calculul unită

ă de vârstă.
(4) La împlinirea vârstei standard de pensionare, la

cerere, pensia anticipată de agricultor devine pensie de
agricultor pentru limită de vârstă ă prin
adăugarea perioadelor asimilate

ă,
din cauza unor boli sau a unor accidente care au sau nu au

legătură cu munca
ă

ărora se face încadrarea în grade
de invaliditate în sistemul public de pensii.

- (1) Încadrarea sau neîncadrarea într-un grad
de invaliditate se face prin decizie emisă de medicul
specialist în expertiză medicală ă

ă, denumit în continuare medic expert al
asigurărilor sociale.

(2) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (1) se poate
face contesta ă de pensii, în termen de
30 de zile de la comunicare.

(3) La solu ă de
pensii poate consulta Institutul Na ă
Medicală ă ă.

(4) Termenul de rezolvare a contesta
ării acesteia.

(5) Decizia casei teritoriale de pensii, dată în
solu ăzute la alin. (2), poate fi
contestată la instan ătorească competentă, în
termen de 30 de zile de la comunicare. (6) Decizia de
încadrare sau de neîncadrare într-un grad de invaliditate,
necontestată în termen, este definitivă.

- (1)Asigura
ă, încadra

ă de pensie de invaliditate dacă îndeplinesc
condi

ăzute în tabelul de mai jos:

ă
ăzute la alin. (1).

- (1) În cazul în care invaliditatea s-a ivit în
timpul

ă

ătură cu munca, a neoplaziilor, precum

ă un stagiu poten
ă între stagiul complet de cotizare

ă în momentul încadrării într-
un grad de invaliditate.

(2) Stagiul poten

ă ă la
împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută la art.
27 alin. (2).

ţilor care îndeplinesc cumulativ, la
data pension ţiile privind vârsta standard de
pensionare

ţi.
(3) Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei, cât

ţi, este de 15 ani.
(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani atât

pentru femei cât ţi.
- (1) Persoanele asigurate care au realizat un

stagiu de cotizare în condiţii de handicap preexistent
calit ţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului,
beneficiaz

ţin 10 ani de cotizare,
pentru cei cu handicap grav;

b) reducerea cu 10 ani a vârstei standard de
pensionare dac ţin 10 ani de cotizare,
pentru cei cu handicap accentuat.

(2) Asiguraţii nev

ţin 10 ani de cotizare.
- Beneficiaz

ţii cu stagiu
complet de cotizare c

ţiile prev

ţii care au dep
ţin 10 ani,pot solicita pensia anticipat

ţilor de contribuţie:
a) perioadele asimilate potrivit art. 26;
b) perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie

de invaliditate.
(3) Cuantumul pensiei anticipate se stabile

ţii cu cel al pensiei pentru limit

- (1) Au dreptul la pensie de invaliditate
asiguraţii care

ţii.
(2) Asiguraţii sistemului de pensii pentru agricultori pot

fi încadraţi în gradul I sau II de invaliditate pe baza criteriilor

ţii
de munc

ţie la casa teritorial

ţionarea contestaţiei, casa teritorial
ţional de Expertiz

ţii de Munc
ţiei este de 45 de

zile de la data înregistr

ţionarea contestaţiei prev
ţa judec

ţii care
ţi într-un grad de invaliditate potrivit art. 32,

beneficiaz
ţiile de stagiu de cotizare necesar în raport cu vârsta,

prev

Sub 25 ani 3
25 - 31 ani 6
31 - 37 ani 9
37 - 43 ani 12
43 - 49 ani 15
49 - 55 ani 18
Peste 55 ani 21

(2) Au dreptul la pensie de invaliditate
ţii, nu mai au calitatea de

asiguraţi, dar îndeplinesc condiţiile prev

ţiilor militare, asigu-
ratul poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent
de stagiul de cotizare.

(2) Prevederile alin. (1) se aplic ţia în care
invaliditatea a survenit ca urmare a unui accident în
leg

ţilor li se acord ţial, determinat ca
diferenţ

ţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi
mai mare decât stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi
putut realiza de la data apariţiei invalidit ţii pân

şi stagiul minim de cotizare în sistemul de
pensii pentru agricultori.

(2) Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani,
atât pentru femei cât şi pentru b

şi
pentru b

şi pentru b

şi a
vârstelor standard de pensionare, dup

şi/sau de prizonierat, asigura

şi alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurat

şi celor deportate în str
şi

complet

şit stagiul complet
de cotizare cu cel pu

şte în
aceleaşi condi

şi se recalculeaz
şi a eventualelor stagii de

cotizare realizate în perioada de anticipare.

şi-au pierdut total capacitatea de munc

şi care au realizat stagiul de cotizare
necesar, în raport cu vârsta la data ivirii invalidit

şi normelor în temeiul c

şi recuperarea capacit

şi Recuperare a Capacit

şi-au pierdut capacitatea de
munc

şi persoanele
care, la data ivirii invalidit

şi din cauza îndeplinirii obliga

şi în situa

şi a SIDA.
- (1) La stabilirea pensiei de invaliditate,

asigura
şi stagiul de

cotizare realizat efectiv pân

Sec

Art. 35.

Vârsta asiguratului la Stagiul de cotizare

Lege privind sistemul de pensii }i alte drepturi de asigur@ri sociale
ale agricultorilor Noua reglementare privind

asigurarea obligatorie a locuin]elor
Î

-

-

. . .
-

Î -

-

.

n Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.
757 din 10 noiembrie 2008 a fost publicata Legea
nr. 260 din 4 noiembrie 2008 privind asigurarea
obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor,
alunecarilor de teren sau inundatiilor.

Noua reglementare are in vedere conditiile
asigurarii obligatorii a locuintelor, raporturile din
tre asigurat si asigurator, precum si constituirea,
atributiile, organizarea si functionarea Poolului de
Asigurare impotriva Dezastrelor Naturale (PAID),
societatea comerciala de asigurare-reasigurare
infiintata in vederea gestionarii asigurarii obliga
torii impotriva dezastrelor naturale a locuintelor.
Persoanele fizice si juridice vor fi obligate sa isi
asigure impotriva dezastrelor naturale toate
constructiile cu destinatia de locuinta, din mediul
urban sau rural, aflate in proprietatea acestora si
inregistrate in evidentele organelor fiscale dupa
expirarea unui termen de 90 de zile de la data
adoptarii normelor de Comisia de Supraveghere
aAsigurarilor emise in aplicarea acestei legi.

Se mai arata ca suma asigurata obligatoriu
este stabilita in echivalentul in lei, la cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a
Romaniei la data incheierii contractului de
asigurare obligatorie a locuintei, a:

20.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip
A - care cuprinde constructiile cu structura de
rezistenta de beton armat, metal ori lemn sau cu
pereti exteriori din piatra, caramida sau orice alte
materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic -, careia ii corespunde o prima
obligatorie de 20 euro;

10.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip
B care cuprinde constructia cu pereti exteriori
din caramida nearsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament termic si/sau
chimic -, careia ii corespunde o prima obligatorie
de 10 euro.

Primele obligatorii, cuvenite pentru sumele
asigurate, sunt echivalentul in lei, la cursul
B N R , valabil la data efectuarii platii.

Se mai prevede ca polita de asigurare impo
triva dezastrelor naturale (PAD) este valabila pe o
perioada de 12 luni, plata primelor efectuandu-se
anticipat, cu cel putin 24 de ore inainte de
expirarea valabilitatii acesteia. Valabilitatea
politei inceteaza in cazul in care constructia
asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta
sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse
in asigurarea obligatorie, fara ca pierderea
acestei destinatii sa il oblige pe asiguratorul care
a emis polita sa restituie suma corespunzatoare
valorii primei obligatorii.

n cazul producerii unuia dintre riscurile asigu
rate obligatoriu, cererea de despagubire se poate
face numai de beneficiarii politei si va fi adresata
asiguratorului care a emis polita. Constatarea si
evaluarea prejudiciilor, precum si stabilirea cuan
tumului despagubirii se fac de catre asiguratorul
care a eliberat PAD, in conformitate cu normele
emise de C.S.A.in aplicarea acestei reglementari

Trebuie retinut ca persoanele fizice sau
juridice care nu isi asigura locuintele aflate in
proprietate nu vor beneficia, in cazul producerii
unuia dintre dezastrele naturale prevazute de
lege, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de
stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile
produse locuintelor. De asemenea, se mai arata
ca persoanele fizice despagubite, in conditiile
prezentei legi, pentru pagubele rezultate in urma
producerii unui dezastru natural nu beneficiaza
de prevederile Legii nr. 114/1996, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, referitoare
la acordarea locuintelor sociale.

1.

2.
-

(continuare )în num rul viitoră
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Balcanii de Vest şi Turcia vor beneficia, în perioada 2007-2011, de asistenţă financiară din partea UE în valoare de 7,58 miliarde de
euro Acţiunile de combatere a consumului de droguri îl costă, în medie, pe cetăţeanul european aproximativ 60 de euro pe an Un
pachet financiar de 586 miliarde dolari a fost aprobat de China în cadrul programului pentru stimularea economiei. Suma reprezintă
circa 15% din Produsul Intern Brut Uniunea Europeană a autorizat prima operaţiune navală din istoria sa, pentru a descuraja
pirateria din largul Somaliei şi din GolfulAden

Ministrul de externe al Marii Britanii, David
Miliband, a declarat la Pristina, că

(Misiunea Uniunii Europene) va fi
desfăşurată pe întreg teritoriul Kosovo, dar nu va
avea printre prerogative discuţii privind statutul
Kosovo, ci apărarea securităţii populaţiei.

misiunea
EULEX

Regatul Unit a anunţat marţi o limitare a
sectoarelor deschise
care vin din afara Spaţiului Economic Euro
pean, reducând cu 200.000 numărul locurilor
de muncă pe care ei le pot pretinde, relatează
din Londra agenţiile de presă.

muncitorilor imigranţi
-

Revenind la promisiunile din campanie, în care s-a angajat
să promoveze preşedintele ales
Barack Obama, va opri grupurile de presiune (lobbyists) să-l
ajute la plata cheltuielilor din perioada de tranziţie la putere
sau de a lucra pentru el în orice zonă în care au reprezentat
clienţi în ultimul an, a spus marţi echipa sa de tranziţie.

restricţii bazate pe etică,

Phoenix Mars Lander a încetat comunica
şii mai mult

de cinci luni. Cum s-a anticipat, sezonul arctic a
sc

şi mici depozite de s

şi în descifrarea istoriei apei pe planet

şi prin înde-
lunga înregistrare a datelor privind temperatura,
presiunea, umiditatea,vântul, cea

şitul lui octombrie Phoenix a dep şi deja
cu dou

ţiile
dup ţa planetei ro

ţei apei îngheţate, detectate de
la distanţ

ţi pentru viaţ

ţin dou ţ

ţa, norii, îngheţul.
La sfâr

ţ

ă ce a operat la suprafa

ăzut nivelul expunerii la soare în zona nordică de
aterizare a robotului, devenind insuficient pentru a
încărca bateriile care operează instrumentele
laboratorului. Ultimul semnal a fost primit pe 2
noiembrie. Lansat la 4 august 2007, Phoenix a
aterizat în 25 mai 2008, în zona polului nord al
planetei Marte. Printre primele rezultate a fost
confirmarea existen

ă, în 2002, de satelitul NASA, Odyssey.
Phoenix a transmis de asemenea, mai mult de
25,000 de imagini, de la panorame la cele aproape

de nivelul atomic, folosind primul microscop atomic
utilizat vreodată în afara Pământului.

NASA a spus că Phoenix a ajutat viitoarele stu-
dii ce vor încerca să răspundă la întrebarea dacă
Marte a fost vreodată un mediu adecvat pentru mi-
crobi. Robotul a găsit ăruri care
ar putea să fi fost "nutrien ă". A făcut
primii pa ă,
escavând cel pu ă tipuri distincte de ghea ă,
observând cum cade zăpada din nori

ă
ă luni durata de via ă estimată.

Mars Phoenix Lander şi-a finalizat misiunea

În cursul întâlnirii la nivel înalt de la Bruxelles, vineri 7
noiembrie, liderii europeni au ajuns la un acord pentru o
"pozi ă", necesar pentru reforma sistemului
financiar, înaintea summit-ului mondial ce va avea loc la
Washington, pe 15 noiembrie, a spus Nicolas Sarkozy,
după o discu ăi
europeni.

"Europa va merge la Washington, cu dorin ăra
o linie a transparen
ă întâlnirea ar trebui să conducă la rezultate "ambi

ă reuniune la
nivel înalt privind reforma sistemului financiar la o sută de
zile după summit-ul interna

ă Fran ă la pre ă a Uniunii
Europene, sus

ă la nivel înalt privind reforma din sistemul financiar
interna

ă Spania va putea participa la summit-ul G20.
"S-a convenit că cele cinci locuri vor fi ocupate la
Washington, de către Germania, Fran

ă la nivel înalt din 15 noiembrie
trebuie să fie evenimentul fondator al reformei sistemului
financiar interna ă aibă o contribu

ă la aceasta, pe trei planuri: principii comune pentru a
construi un nou sistem financiar interna ă de
lucru pentru a garanta decizii concrete

ăspunsuri, dintre care unele trebuie să
fie adoptate fără întârziere.

Aceste principii sunt următoarele:
Nicio institu ă, niciun segment de pia ă, nicio

jurisdic ă se afle în afara unei reglementări
propor ă nu se afle în afara

supravegherii.
Noul sistem financiar interna ă fie

întemeiat pe principiile responsabilită
ă permită

măsurarea riscurilor pentru a preveni crizele.
Acordarea unui rol central pentru FMI într-o arhitectură

financiară mai eficace.
În aplicarea acestor principii, ar putea fi adoptate,

începând cu 15 noiembrie, cinci orientări concrete:
agen ă se supună unei înregistrări,

unei supravegheri, precum ă;
să fie adoptat un principiu privind convergen

ă fie revăzută aplicarea în
domeniul financiar a regulii privind justa valoare pentru a
ameliora coeren

ă se decidă ca nici un segment de pia ă, nici un
teritoriu, nici o institu ă, să nu se afle în afara
unei reglementări propor ă
nu se afle în afara supravegherii;

să fie puse în aplicare coduri de conduită pentru a evita
asumarea de riscuri excesive în sectorul financiar, inclusiv
în domeniul sistemelor de remunerare. Autorită

ă ă seama de acestea în
evaluarea profilului de risc al institu

ă se încredin ă cu FSF,
responsabilitatea principală de a recomanda măsurile
necesare pentru restabilirea încrederii ă

ă fie dotat cu resursele necesare
ătoare pentru a sprijini ările aflate

în dificultate ău de
supraveghere macroeconomică;

Dorim ca reuniunea la nivel înalt de la Washington să
poată defini o metodă de lucru care să permită înregistrarea
de progrese constante

un raport privind punerea în aplicare a primelor măsuri
care vor fi fost definite la 15 noiembrie;

un ansamblu de noi decizii luate în aplicarea principiilor
adoptate la 15 noiembrie pentru ameliorarea reglementării
sistemului financiar;

un ansamblu de propuneri privind arhitectura
economică interna ă pentru a putea face fa ă
provocărilor macroeconomice actuale

ăsurile care sunt necesare
la încheierea acestei prime etape a unei reforme pe care
Europa o sus ă cu tărie.

ţie comun

ţie de aproape trei ore, cu partenerii s

ţa de a ap
ţei ţie", a spus el, subliniind

c ţioase".
Europenii vor propune, de asemenea, o nou

ţional din 15 noiembrie, la finele
lunii februarie, în conformitate cu textul de acord al summit-
ul de la Bruxelles. De asemenea, Nicolas Sarkozy a anunţat

c ţa, în prezent aflat ţia rotativ
ţine participare Olandei la reuniunea

mondial
ţional de la Washington. Franţa a mai confirmat

vineri seara c

ţa, Italia, Marea
Britanie

ţia de la Bruxelles
Reuniunea internaţional

ţional. Europa trebuie s ţie
major

ţional; o metod

ţie financiar ţ
ţie nu trebuie s
ţionate ţin s

ţional trebuie s
ţii ţei.

Noul sistem financiar internaţional trebuie s

ţiile de rating trebuie s
ţ

ţa
standardelor contabile

ţa acesteia cu normele prudenţiale;
s ţ

ţie financiar
ţionale ţin s

ţile de
supraveghere vor trebui s ţin

ţiilor financiare;
s ţeze FMI, împreun

ţii. FMI
trebuie s

ţ

ţional.

ţional ţ

ţine

şi reconstruc

şedin

şi Spania, cea de-a opta economie din lume, plus
Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso".
Principale puncte din declara

şi prompte; un
program complet de r

şi adecvate sau cel pu

şi transparen

şi unor norme de guvernan

şi s

şi adecvate sau cel pu

şi a stabilit
şi cu

instrumentele corespunz
şi pentru a îşi exersa pe deplin rolul s

şi rapide privind reforma sistemului
financiar interna

şi viitoare;
Reuniunea din decembrie a Consiliului European va

reprezenta ocazia de a adopta m

şi o solicit

�

�

�

�

�

O perioadă de 100 de zile ar trebui valorificată,
începând cu 15 noiembrie, în scopul de a elabora măsurile
de punere în aplicare a principiilor care au fost reamintite
anterior. La încheierea acestei perioade, vom propune ca o
nouă reuniune la nivel înalt să aibă loc ă fie
înscrise pe ordinea de zi a acesteia:

şi ca trei puncte s

�

�

�

Nicolas Sarkozy a anun]at o reac]ie coordonat@ a UE
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Extinderea UE face progrese
Croa

şi
doresc s

şitul anului 2009. Aceasta înseamn

şansa de a se al

şapte state care şi-au propus s

şi fac progrese pentru a deveni economii de
pia

şi crima
organizat

şi economice. Comisia
European

şi Fosta
Republic

şi Her şi
Kosovo - figureaz

şi Turcia - au început
deja negocierile de aderare. Potrivit raportului,
cel

şi-a finalizat reformele politice- în special în ceea
ce priveşte garantarea unor alegeri libere şi co-
recte. Raportul critic

şi pentru a stimula ocuparea for

şi Rusia, dar îi recomand şi
accelereze reformele. Turcia a început negocierile
de aderare în octombrie 2005, odat

şi cooperarea cu tribunalul ONU pentru
crime de r

şi Bosnia şi Her
şi ele pe drumul cel bun, dar şi aici corup şi

crima organizat

şura în
condi

şi Her
şi pun în pericol realiz

şi-a declarat independen

ţia poate deveni al 28-lea stat membru al
Uniunii Europene.

Potrivit unui raport referitor la ţ
ţia ar

putea încheia negocierile de aderare pân

ţie de 4,4 milioane
de locuitori, ar avea

ţ ţ

ţia, corupţia

ţia care monitorizeaz
ţii actualizate privind

progresele înregistrate de aceste state.
În prezent, trei ţ ţia, Turcia

ţ

ţegovina, Muntenegru, Serbia
ţilor potenţiali.

Doar dou ţ ţia

ţia, pentru a restructura administraţia public
ţei de munc

ţia
adus

ţ

ţia.
Cât despre Serbia, aceasta ar putea deveni

candidat oficial în 2009, dar situaţia sa depinde, în
mare m

ţegovina
sunt ţia

ţii normale. Muntenegru trebuie s

ţegovina, tensiunile politice
încetinesc reformele

ţinute pân
ţa în luna februarie a

acestui an, se afl

ările care î
ă devină membre ale Uniunii, Croa

ă la
sfâr ă că fosta
republică iugoslavă, cu o popula

ătura Uniunii
în anul 2011.

Însă celelalte ă
adere la UE mai au încă un drum lung de parcurs.
De

ă, toate aceste ări sunt chemate să
consolideze statul de drept. În aproape toate
cazurile, inclusiv în Croa

ă rămân principalele probleme.
Pentru a deveni membre ale Uniunii, statele

europene trebuie să îndeplinească o serie de
criterii politice, juridice

ă, institu ă acest
proces, publică anual informa

ări - Croa
ă Iugoslavă a Macedoniei - au primit,

oficial, statutul de ări candidate la aderarea la UE.
Alte cinci state din Balcanii de Vest - Albania,
Bosnia

ă pe lista candida
ă ări - Croa

ălalt candidat oficial, Fosta Republică Iugoslavă
a Macedoniei, nu poate începe negocierile întrucât
nu

ă ultimul scrutin parlamentar,
considerându-l profund viciat. Eforturi suplimentare
sunt necesare, de asemenea, pentru a combate
corup ă

ă.
Comisia Europeană apreciază contribu

ă de Turcia la stabilizarea regiunii Caucazului
pe durata conflictului din această vară dintre Geor-
gia ă acestei ări să-

ă cu Croa

ăsură, de progresele înregistrate în
domenii cheie precum statul de drept, reforma
economică

ăzboi.
Albania, Muntenegru

ă rămân probleme grave. Albania,
în special, trebuie să se asigure că alegerile
parlamentare de anul viitor se vor desfă

ă continue
reforma judiciară.

În Bosnia
ările

ob ă acum. Kosovo, fostă republică sârbă
care

ă încă într-un stadiu incipient al
integrării în UE. În anul 2009, Comisia va prezenta
un studiu referitor la sprijinul de care are nevoie
Kosovo.

În 1918, la ora 11, în ziua de 11, luna a 11-a, a intrat
în vigoare încetarea focului după primul război
mondial. „La 90 de ani de la sfâr ăzboi
mondial, epoca războaielor între statele Uniunii
Europene

ă primul
război mondial. Între februarie

ă
ăzboiului, lupte în care

ăni
ăzboi mondial:

a durat între 1914-1918
a lăsat în urmă 20 de milioane de răni

ăzboi mondial
Uniunea Europeană a fost creată cu scopul de a

evita pe viitor astfel de conflicte

şitul primului r

şedintele
Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering.

Mar şedintele Parlamentului
European, Hans-Gert Pöttering, a fost la Verdun,
Fran

şi decembrie 1916,
Verdun a fost locul în care s-au desf şurat cele mai
sângeroase lupte din timpul r şi-
au pierdut via şi în care
cel pu

şi 20 de

milioane de mor şi civili)
a fost urmat de conflicte interne şi externe, care au

dus la declanşarea celui de-al doilea r

ţine de istorie“, a spus pre

ţi, 11 noiembrie, pre

ţa, pentru a participa la comemorarea a 90 de ani
de la intrarea în vigoare a armistiţiului de dup

ţa peste un 250.000 de oameni
ţin un milion au fost r ţi.

Primul r

ţi

ţi (militari

�

�

�

�
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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 IŢAŞ

Ş

Ş:

: Agent( ţi)locuri disponibile/locuri pentru absolven comercial: 2/1; Agent de
asigurare: 0/14;Agent vanzari: 0/3;Ajutor ospatar: 0/2;Asistent medical generalist: 10/1;
Brancardier: 2/0; Bucatar: 1/2; Coafor: 1/0; Confectioner-asamblor articole din textile:
10/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 24/18; 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: 3/0; 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 la unitati de ocrotire sociala : 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: 4/17; Lucrator
sortator deseuri: 6/0; Manager : 0/1; Manipulant marfuri: 2/0; 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: 24/15 + 2 persoane cu handicap;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 11/4; 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; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1/0; Strungar la masini de
alezat: 2/0; Strungar la strung carusel: 2/3; Strungar la strung paralel: 2/2; Strungar
universal: 3/2; Subinginer proiectant mecanic: 1/0; Sudor: 18/17; Sudor manual cu arc
electric: 9/10; Tehnician constructor: 0/2; Tamplar universal: 0/5; Tinichigiu carosier: 0/2;
Turnator formator: 2/1; Vanzator: 2/1; Vopsitor auto: 0/3; Zidar rosar-tencuitor: 0/20;
Zugrav-vopsitor: 0/10;

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

Asistent medical generalist: 1/0;
Asistent comercial: 1/0; Ambalator manual: 1/0; Brutar: 1/0;

Manipulant marfuri: 1/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide:
1/0; Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 8/0; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5/0; Maseur: 1/0; Sofer
autocamion/masina de mare tonaj: 1/0; Padurar: 1/0; Vanzator: 1/0;

Asistent social: 1/0; Agent de dezvoltare: 20/0; Ambalator manual:
7/0; Contabil: 1/0; Sudor: 1/0; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 4/0; Masinist pod rulant:
1/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 5/0; Lucrator

ANINA:

BOC A:
B ILE HERCULANE:

CARANSEBE

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 12.11.2008

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.

Construc ii noiţ în Reşiţa

Denumire obiectiv: Centru comercial şi birouri
şului, în spatele Carefour

SC AD Cris Invest S.R.L.
SC Arcos S.R.L.

SC Ra-stas Construct S.R.L.

Locaţia:

ărilor:
Data finalizării lucrărilor:

str. Făgăra

06.10.2007
06.10.2009

Beneficiar:
Proiectant general:
Constructor:
Data începerii lucr

comercial: 1/0; Manipulant marfuri: 1/0; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 2/0;

Asistent medical: 1/0; Asistent in relatii publice si comunicare: 1/0; Sef
autobaya: 1/0;

Padurar: 3/0; Gestionar custode sala: 1/0; Asistent medical
generalist: 1/0; Muncitor necalificat in confectii: 10/0; Vanzator: 5/0; Sofer autoturisme:
1/0; Muncitor necalificat: 3/0; Manipulant marfuri: 2/0;

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

Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 6/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 8/0;
Ingrijitor bolnavi la domiciliu: 2/0; Agent securitate: 17/0; Manipulant m

BOZOVICI:

MOLDOVA NOU :

ORAVI A:

O ELU RO U:

Ă

TOTAL GENERAL: 684

Ţ

Ţ Ş

ărfuri: 1/0; Sofer
de autoturisme si camionete: 1/0;
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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

ţ

ţ

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

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro

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, Franta,

Sambata Eurosport ora 17:00
HANDBAL MASC.: Cupa Challenge: UCM Resita - HRK Karlovac

Sambata Sport.ro ora 19:00
MOTORSPORT - WTCC: Etapa de la Macao, ultima etapa

Sambata Eurosport ora 07:00
TENIS: Turneul Campionilor - Shanghai, Finala

Duminica Sport.ro ora 10:00
HANDBAL MASC: Liga Campionilor Steaua - Portland San Antonio

Duminica Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: Meci amical: Romania - Georgia

Miercuri Antena 1 ora 20:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
09 -16 nov: TENIS -ATPTour, Turneul Campionilor, Shanghai;
14 - 15 nov: SCHIALPIN - WC - Slalom, masc, fem, Levi, (FIN);
14 - 15 nov: PATINAJARTISTIC - Grand Prix, Franta;
14 - 16 nov: AUTOMOBILISM - WTCC - Etapa din Macao.

HOCHEI
România, „cenuşăreasa“ grupei D în precalificările la JO din

Polonia. Înfrângerile la scor în fa

ă din 2010, la Vancouver, au
arătat, încă o dată, nivelul la care se află hocheiul autohton.

ţa Japoniei (7-0), a Poloniei (9-1),
totul culminând cu insuccesul de proporţii în faţa Marii Britanii (11-1) la
turneul de precalificare la JO de iarn

HANDBAL
Sambata, 15 noiembrie de la ora 19:00, handbalistii resiteni

debuteaza in noul sezon al Challenge Cup contra croatilor de la
HRK Karlovac. Biletele pentru partida cu echipa croata se vor pune
in vanzare la casa de bilete a Salii Polivalente dupa urmatorul
program: joi-vineri: 10:00-12:00 si 16:00-18:00 si sambata: 09:00-
10:55. Pretul unui bilet este 10 lei. Partida retur se va desfasura in
22/23 noiembrie 2008 in Croatia.

Tragere la sorţi, optimi. Trei formaţii române
ţelul Galaţi

ţie,
HCM Baia Mare va juca în compania formaţiei germane Leipzig,
primul meci fiind programat în România. În Cupa Cupelor, Oţelul
Galaţi se va duela în optimi cu Debrecen (Ungaria), adversar

ţiei. Man

şti, Rulmentul
Urban Braşov, HCM Baia Mare şi O şi-au aflat
adversarele din optimile cupelor europene. În Cupa EHF,
vicecampioana României va înfrunta pe Feherep Alcoa (Ungaria),
prima manş şi competi

şi faz
şa tur a optimilor este programat

ă fiind programată în deplasare. În aceea

ă pe
care Rulmentul a eliminat-o sezonul trecut în aceea ă a
competi ă pe 7-8
februarie, iar returul, o săptămână mai târziu.

Campioanele Romaniei, Steaua MFA Bucuresti si Oltchim
Rm.Valcea, ocupa primele pozitii in grupele Ligii Campionilor la
masculin si feminin, luptandu-se de la egal la egal cu fortele
continentului pentru calificarea in faza urmatoare a competitiei.
Victoria la limita obtinuta la Koper a propulsat echipa militara pe
prima pozitie a Grupei E, cu un total de 6 puncte, Steaua fiind
urmata de Cehovskie Medvedi si Portland San Antonio. Desi
infranta la un singur gol diferenta in deplasarea de la Togliatti cu
Lada, campioana Romaniei la feminin, Oltchim Ramnicu Valcea,
si-a pastrat prima pozitie in Grupa C dupa etapa a doua. Situatia
este mai echilibrata ca oricand, cele patru echipe fiind despartite
doar de golaveraj.

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 14-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 14 10 2 2 23 10 32p
Unirea Urziceni 14 10 0 4 26 12 30
U. Craiova 14 7 4 3 22 15 25
Steaua Bucuresti 14 6 6 2 21 11 24
FC Timisoara* 14 9 3 2 25 17 24

. FC Arges 14 7 3 4 21 15 24
7. CFR Cluj

Rapid Bucuresti 14 7 2 5 18 14 23
9. FC Brasov 14 4 8 2 11 7 20

. FC Vaslui 14 6 2 6 13 13 20
11. Otelul Galati 14 5 4 5 18 16 19

Pandurii Tg. Jiu 14 4 4 6 14 20 16
13. Gaz Metan Medias 14 4 3 7 17 27 15

Gloria Bistrita 14 3 3 8 13 17 12
5. Farul Constanta 14 3 3 8 11 23 12p

16. Politehnica Iasi 14 3 3 8 9 22 12p
17. CS Otopeni 14 2 3 9 14 27 9p
18. Gloria Buzau 14 0 2 12 5 24 2p

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

14 6 5 3 19 10 23p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (15/34) 15.11-17.11.2008 Sambata 15.11

Duminica 16.11

Luni
17.11

:
Constanta - Pandurii Tg. Jiu, (ora 17:00); U Craiova - Rapid, (ora
19:00); Steaua - FC Timisoara, (ora 21:00); : Otelul
Galati - FC Brasov, (ora 14:00); FC Vaslui - Gloria Buzau, (ora 16:00);
CFR Cluj - FCArges, (ora 18:00); Dinamo - Urziceni, (ora 21:00);

: Gloria Bistrita - Gaz Metan Medias, (ora 14:00); Poli Iasi - CS
Otopeni (ora 20:00); .Toate meciurile sunt transmise de posturile GSP
TV si GSPTV 2.

LIGA 1

Etapa urmatoare (10/26), 15.11.2008 UCM
Resita - Baia Mare

: Suceava - Oradea;
; Dinamo - Pitesti; Bacau - HCM Constanta;

Pandurii Tg. Jiu - U Cluj; Poli Timisoara - HC Odorhei; Steaua - CSM
Medgidia.

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 9-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 9 8 0 1 257 203 16p
Stiinta Municipal Bacau 9 7 0 2 269 250 14

4. Dinamo Baumit Bucuresti 9 5 2 2 272 265 12p
HC Odorhei 9 5 1 3 253 244 11

. CSM Medgidia 9 4 1 4 228 234 9
7. Universitatea Cluj

Univ. Bucovina Suceava 8 3 2 3 228 206 8
9. Univ HCM Poli Timisoara 9 3 2 4 232 237 8p

. HC Minaur Baia Mare 9 3 1 5 215 238 7
11. Steaua MFA Bucuresti 8 2 2 4 222 222 6

Energia Pandurii Tg. Jiu 9 1 3 5 218 236 5
13. CSM D & C Oradea 9 2 0 7 224 261 4

CS H & V Pitesti 9 0 2 7 218 249 2

2. p

5. p
6 p

9 4 1 4 273 287 9p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

3. UCM Resita 9 6 1 2 260 237 13p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

TENIS
Venus Williams a castigat , competitie

ce s-a desfasurat la Doha, in Qatar. Venus Williams a castigat
pentru prima data in cariera Turneul Campioanelor, invingand-o in
finala pe rusoaica Vera Zvonareva dupa trei seturi, scor 6-7(5); 6-
0; 6-2. Pana la aceasta editie, cele mai bune performate ale lui
Venus la Turneul Campioanelor erau doua semifinale, pe care le-a
atins in 1999 si 2002. Castigatoarea competitiei va incasa 750 de
puncte WTAsi un cec in valoare de 1,34 milioane de dolari, finalista
primind 750,000 de dolari si 525 de puncte.

. In perioada 9-16 noiembrie, la
Shanghai, in China, se desfasoara Turneul Campionilor. Orasul
Shanghai va fi in acest an gazda pentru ultima oara a Turneului
Campionilor, acesta urmand sa se mute de sezonul viitor la
Londra. Din pacate, la editia din acest an a Turneului Campionilor
nu va evolua liderul mondial, spaniolul Rafael Nadal, acesta fiind
accidentat la coapsa dreapta. Cei opt jucatori care vor evolua in
China sunt: Roger Federer (Elvetia), Novak Djokovic (Serbia),
Andy Murray (Marea Britanie), Nikolay Davydenko (Rusia), Andy
Roddick (SUA), Jo Wilfried Tsonga (Franta), Juan Martin del Potro
(Argentina) si Gilles Simon (Franta). Acestia au fost impartiti in
dupa grupe: : Roger Federer, Andy Murray. Andy
Roddick si Gilles Simon; : Novak Djokovic, Nikolay
Davydenko, Jo Wilfried Tsonga si Juan Martin del Potro.

Turneul Campioanelor

Tennis Masters Cup

Grupa Rosie
Grupa Aurie

FORMULA 1
Monoposturile de Formula 1

din 2009 vor produce un soc
vizual in momentul in care vor fi
dezvaluite, ca urmare a nume-
roaselor schimbari de ordin
tehnic.

Sezonul 2009 va fi marcat
de 3 elemente cu caracter de
noutate pentru Formula 1.
Pneurile slick vor fi reintroduse
in Marele Circ, iar tehnologia
KERS isi va face aparitia pentru
prima oara.

Insa cel mai pregnant efect
va fi determinat de modificarile
regulamentului tehnic, noile
reguli aerodinamice impunand
o reconfigurare vizuala a masi-
nii. In principiu, aripa spate va fi
mult mai mica, in timp ce aripa
fata se va mari considerabil fata
de 2008. Referindu-se la aceste
aspecte,Alfonso Martinez, seful
departamentului de aerodina-
mica al companiei Altran, care
lucreaza pentru Renault la dez-
voltarea monopostului din 2009,
a caracterizat modificarilor
drept socante din punct de
vedere vizual. "Socul va fi imens
cand veti vedea masinile", a de-
clarat Matinez pentru publicatia
spaniola Marca. Principalul
scop al acestor modificari radi-
cale este imbunatatirea subs-
tantiala a sanselor de depasire
in timpul curselor, insa Martinez
este circumspect in privinta
acestui amanunt. "Va exista in
continuare un aer murdar in
zona masinii, chiar daca va fi
mai putin decat inainte", a
explicat spaniolul.

VOLEI
Metal Gala

-
-

-

.

ţi, prima echip

ţiona
la" Poloniei, vicecampioana
Europei

ţi s-a jucat pe 12 noiembrie
cu Vakifbank Günes S. Istanbul,
deţin

Din grupa C mai face parte

ă
feminină românească care joa
că în Liga Campionilor, a înce
put cu o victorie surprinzătoare
impotriva celor de la Fakro
Muszynianka (0-3), campioana
Poloniei, echipă ce furnizează
materia primă pentru "na

Următorul meci pentru
Gala

ătoare a Challenge Cup.
Româncele joaca însă partidele
de acasă în sala Rapid din
Bucure

ă
cî

şti.
şi

Volley Bergamo, echipa italian
ştigînd 5 trofee ale Ligii

Campionilor.
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