
Truc în}el@tor dezmin]it de Agen]ia
Na]ional@ de Locuin]e

Agenţia Naţională pentru Locuinţe atrage atenţia tuturor
celor interesaţi că adresele „A.N.L.” prin care se oferă servicii de
reabilitare termică nu sunt transmise de instituţie. Agenţia
Naţională pentru Locuinţe a fost sesizată de mai multe instituţii şi
persoane fizice cu privire la utilizarea iniţialelor ANL de către o
altă societate. În urma verificărilor, agenţia a intrat în posesia
unor copii ale unui comunicat nedatat şi fără antet, emis de către
societatea „A.N.L.” şi ale unei adrese transmise de către aceeaşi
firmă la sediul mai multor consilii locale din ţară.

Prin aceste documente, societatea „A.N.L.”, care este de fapt
Antrepriza Nouă pentru Locuinţe, cu sediul in Str. Mihai Bravu nr
500, sector 3, Bucureşti, oferă consiliilor locale posibilitatea de a
se înscrie într-un „Program Naţional de Reabilitare Termică”
care vizează clădirile de locuit construite în perioada 1970
1990. Conform acestor materiale, primăriilor li se promit
importante facilităţi fiscale: “expertiză, audit energetic şi
proiectare reabilitare termică finanţate din alocaţii de la A.N.L.;
subvenţie din buget în proporţie de 100% din valoarea lucrărilor
de reabilitare termică; scutirea de taxe la eliberarea certificatului
energetic al clădirii şi a autorizaţiei de construire pentru lucrările
de reabilitare termică.”

De asemenea, se mai precizează că “lucrările sunt gratuite şi
vor fi alocate în ordinea înscrierilor”. Prin modul de redactare a
ambelor documente, Antrepriza Nouă pentru Locuinţe induce
deliberat în eroare potenţialii clienţi, deoarece în nici unul dintre
aceste materiale nu se menţionează titulatura completă a
emitentului. Folosindu-se de coincidenţa iniţialelor, Antrepriza
Nouă pentru Locuinţe încearcă să se substituie Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, prezentându-se drept „A.N.L.” sau
„A.N.L. Bucureşti”.

„În acest context, Agenţia Naţională pentru Locuinţe doreşte
să facă următoarele precizări: Instituţia noastră derulează două
programe al căror obiectiv este reprezentat de construcţia de
locuinţe: prin credit ipotecar şi pentru tineri, destinate închirierii.
Există într-adevăr un program de reabilitare termică, dar care nu
este derulat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, ci de către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor prin
consiliile locale. În consecinţă, agenţia nu poate să ofere pentru
reabilitare termică alocaţii, subvenţii sau suma de 3.000.000
euro menţionată în adresa Antreprizei. De asemenea, nu avem
informaţii privind “Programul Naţional de Reabilitare Termică”
menţionat în adresa Antreprizei, acesta nefiind programul
promovat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor. Agenţia Naţională pentru Locuinţe a sesizat
Inspectoratul de Stat în Construcţii cu privire la această situaţie,
solicitând verificarea competenţelor tehnice ale Antreprizei
pentru Locuinţe. Având în vedere aspectele expuse mai sus, vă
recomandăm o mai mare atenţie la lecturarea adreselor
„A.N.L.”“ se arată într-un comunicat remis redacţiei noastre de
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.

Activit@]ile SPCRPCIV Cara}-Severin oprite
Activitatea în sistem informatic va fi întreruptă în zilele de 20

şi 21 noiembrie, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise
de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Caraş-Severin.
Motivul îl constitnie introducerea în sistem centralizat, în ceea
ce priveşte emiterea permiselor de conducere şi certificatelor
de înmatriculare. Mai exact, în această perioadă nu se vor face
înmatriculări, nu se vor preschimba permise şi nu se vor face
programări pentru susţinerea examenelor pentru obţinerea
permiselor de conducere. Începând de luni, 24 noiembrie,
activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Caraş-Severin va fi
reluată după programul obişnuit.
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Anunţuri,
publicitate

Miercuri, 19 noiembrie, preşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Sorin Frunzăverde, a decernat titlul de
„Cetăţean de onoare al judeţului Caraş-
Severin” domnului prof.univ.dr. Ion
Stendl.

Pictor şi gravor, născut la 18
februarie 1939 în Reşiţa, acesta a
realizat expoziţii în patru continente, în
oraşe precum: Londra, Paris, Krakovia,
Barcelona, Baden Baden, Chicago,
Kyoto, Buenos Aires, Banska Bistrica,
Biela, Bi lbao, Geneva, Tokyo,
Ljubliana, Erfurt, Frechen, Darmstadt,
Fredrikstadt, Grenchen, Grenoble,
Milano, Mulhouse, Berlin, Breslau,
Amersfoort, Ankara, New York, Sofia şi
Bucureşti.

Ion Stendl a organizat peste 150 de
expoziţii personale, internaţionale şi de

grup. Din 1963 are participări la
aproape toate manifestările naţionale,
precum şi la numeroase expoziţii de
artă românească în străinătate.

În 1969 ia premiul Bienalei
Tineretului de la Paris pentru lucrări de
grup, grup din care mai făceau parte
Radu Dragomirescu şi Radu Stoica. În
1970 obţine o medalie la a III-a Bienală
de la Cracovia, în 1970 “Medalia de
Onoare” - Bansk-Bystrica, iar în 1972
premiul al II-lea la Bienala de Artă de la
Noto. La Concursul de Desen “Juan
Miro”, Barcelona, din 1974, este
recompensat cu a III-a Menţiune de
Onoare, în 1977 obţine un premiul şi la
Expoziţia Bienală de la Viena. Premiul
revistei “Arta” Bucureşti îi este acordat
în 1983, pentru ca un an mai târziu, în
1984 premiul să îi fie decernat premiul
“Ion Andreescu” al Academiei Române
şi Placheta de Aur la Expoziţia
Internaţională de Postere pentru Film,
Chicago. Anul 1995 îi aduce Premiul
Special al U.A.P, pentru ca în 2000 să îi
fie decernat Ordinului Naţional
“Serviciul Credincios” în gradul de
Ofiţer. Încă din 1967 Ion Stendl a
participat la Bienale de gravură la
Tokyo, Ljubljana, Buenos Aires,
Geneva, Barcelona şi Viena, iar în 1972
la cea de-a 36-a Bienală de la Veneţia
ce s-a desfăşurat în cadrul unei
manifestări colective de grafică.

Personalitate a Caraş-Severinului,
Ion Stendl este în prezent profesor la
Universitatea Naţională de Artă din
Bucureşti, membru titular al Uniunii
Artiştilor Plastici din România iar din
2002 doctor în arte vizuale. Legat de
locurile sale natale, Ion Stendl donează
21 de lucrări de pictură, desen şi
tapiserie Muzeului Banatului Montan
din Reşiţa, care a amenajat în acest
sens două săli pentru a găzdui lucrările
lui Ion şi a Teodorei Stendl. Inaugurarea
expoziţiei permanente a avut loc în
cadrul unui vernisaj festiv ce a avut loc
în aprilie 2007.

Lavinia Predescu

Stendl onorat în
Caraş-Severin
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Miercuri, 18 noiembrie, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Ionesie
Ghiorghioni a participat la Adunarea Generală a
Asociaţilor Societăţii de Utilitate Publică (SUP)
Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii ,
eveniment ce a avut loc la Szeged în Ungaria.

DKMT

Profesorul universitar dr. ing.
, în urmă cu câţiva ani, primise titlul de

„cetăţean de onoare“ al Municipiului, dar acesta nu i-a
fost înmânat până acum. Într-un cadru festiv primarul
a evocat personalitatea inginerului reşiţean şi i-a
înmânat diploma de cetăţean de onoare.

Tiberiu Ştefan
Mănescu
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1 decembrie, la ora 17.00, în incinta Sălii „Lira“ a Liceului de Artă „Sabin Păutza“ din Reşiţa va avea loc un spectacol extraordinar
dedicat Zilei Naţionale a României 16 decembrie şedinţa ordinară a CL Reşiţa Returul meciului de handbal masculin dintre UCM
Reşiţa şi HR Karlovac va avea loc n Croa ia, in 22 noiembrie, de la ora 20.00î ţ
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�

� �

Peste 6000 de elevi la tezele cu subiect unic în Caraş Severin Volum scăzut de apă în barajele de acumulare din Caraş Severin
Bani de la Guvern pentru municipiul Caransebeş ursuri în iniţierea I.T şi AEL se desfăşoară în această lună la liceul teoretic
Traian Vuia din Reşiţa împlinirea a 21 de ani de existenţă aAsociaţiei Germane de Cultură şi Educaţie aAdulţilor din Reşiţa

C

Vineri, 14 noiembrie, în prezenţa conducerii
executive a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, a
partenerilor români şi sârbi, a fost marcată
finalizarea a două :
reabilitarea DC 48 Coronini (DN 57) Sfânta Elena
şi a DJ 571C Naidăş Lescoviţa.

proiecte transfrontaliere

Pagin Cristian ţă realizată de Fran

Recrutare voluntari
Grupul Ecologic de Colaborarea Nera recrutează voluntari pentru proiecte de protecţia mediului

ce urmează a fi implementate în anul 2009. Cei care doresc să realizeze activităţi de voluntariat se
pot adresa GEC Nera până în data de 30.11.2008, urmând să activeze pe următoarele poziţii: Agent
ecologic pentru monitorizarea calităţii factorilor de mediu şi a biodiversităţii în zona parcurilor naturale
din sudul Banatului, Consultant pentru informare şi consiliere oferită cetăţenilor în vederea
respectării legislaţiei de protecţia mediului şi Ghid ecoturistic.

Pentru a participa la activităţile centrului de voluntariat al GEC Nera voluntarii trebuie să
îndeplineasca urmatoarele conditii: să accepte să încheie un contract de voluntariat cu GEC Nera
prin care să se angajeze că pe o perioadă de un an este disponibil minim 20 ore/lună, să participe la
un training pentru dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniile în care urmează să activeze,
vocaţie pentru activităţi de interes public destinate protecţiei mediului, capacitate de a se adapta la
realizarea unei activitati concrete.

Talpeş se explică
Senatorul de Caraş-Severin, Ioan Talpeş a ţinut săptămâna

aceasta o conferinţă de presă la sediul biroului senatorial din
Reşiţa, prin care a dorit să demonteze speculaţiile potrivit
cărora ar fi purtat negocieri să revină în PSD, partid din care a
demisionat în 2005. „Nu m-am adresat niciodată PSD. O parte
dintre ei s-au adresat UPSC sau mie personal. Îi mulţumesc
domnului Mocioalcă care, probabil însărcinat de organizaţie,
mi-a propus să revin în PSD, dar nu mă pot întoarce să dau
mâna cu personaje care nu numai că nu s-au schimbat, dar s-
au înrăit şi mai mult. Am spus şi domnului Mocioalcă şi
domnului Geoană că o alianţă electorală UPSC-PSD poate aş
fi acceptat. Dar nu o absorbţie, pentru că sunt acolo oameni cu
care mi-e jenă să stau în aceeaşi încăpere, darămite la aceeaşi
masă. Fireşte, sunt şi oameni onorabili în PSD, care doresc

realmente să facă o politică în sprijinul cetăţenilor“, a explicat
Talpeş. El a adăugat că argumentele care au stat, în urmă cu
trei ani, la baza demisiei sale din PSD sunt valabile şi în
continuare, ba, mai mult decât atât, sunt şi mai puternice, prin
prisma polticii practicate acum de PSD.

Deşi va candida pentru un mandat de senator într-un
colegiu uninominal din Bucureşti, Ioan Talpeş a afirmat că
judeţul Caraş-Severin va rămâne, în continuare, zona sa de
suflet. „Voi face tot ce-mi stă în putere pentru a contribui şi eu la
o relansare pe care acest judeţ o merită, deoarece starea
actuală a Caraş-Severinului nu reprezintă oamenii de aici. În
cei patru ani petrecuţi în Senat, am făcut tot ceea ce a depins de
mine pentru a respecta angajamentele pe care mi le-am luat în
2004 faţă de cărăşeni. Am realizat o serie de proiecte pentru
Caraş-Severin, atât în calitate de senator, cât şi împreună cu
familia mea“, a declarat senatorul.

Săptămâna politică locală

1.

2.

7.

9.

10.

13.

14.

3.

4.

Proiect de hot
ţa pe anul 2008

Proiect de hot

ţa ţiativ
ţiei locale

de 19,59% din costurile totale eligibile ale
proiectului „Amaro traio, Amaro DromProiect de
hot

ţie
„Reabilitare strad

ţe proprietate
personal

ţionare a asociaţiilor ţiilor în vederea
acord ţii de la bugetul local,
aprobarea grilei de evaluare

ţi la
transportul în comun. (retras)

Proiect de hot
ţ ţiei pentru Handicapaţii

Psihic Cara ţii situate
administrativ în Re ţa, Str Petru Maior Nr 2
(Blocul 800), camera 129

ţa a imobilului
cunoscut sub denumirea de Gr ţa PP 7.

Proiect de hot
ţiei de urbanism PUZ „Extindere

gr ţ ţa
Proiect de hot

ţie public ţei de
3,80 mp teren, str.

ţiei existente
c

ţa
pe linia Preg

ţului local al energiei termice facturate
populaţiei de c ţa
SA

Proiect de hot
ţii SC

Prescom SA Re ţa, SC CET Energoterm Re ţa
SA, a SC Pieţe SRL

Proiect de hot
ţionare a comisiei de

analiz ţii SC Prescom SA
Re ţa, SC CET Energoterm Re ţa SA, a SC
Pieţe SRL

ţa

ţ ţa din subordinea CL în subordinea
CJCS

Proiect de hot
ţa

a unor obiective din cadrul Staţiei de Epurare
Cîlnic din Re ţa

ţiune, casarea
ţiei de

Epurare Cîlnic
Proiect de hot

ţe
Re ţa SRLpentru utilizarea Pieţei auto.

ărâre privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Re

ărâre privind aprobarea
acordului de parteneriat între Primăria
Municipiului Re ă din
comunitatea rromă „Bistra“

ărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investi

ă de acces ăzi locale în
comunitatea rromă din Câlnic

Proiect de hotărâre privind completarea art.
1 al HCL nr. 109/2004 privind aprobarea criteriilor
suplimentare în vederea acordării sprijinului
pentru construirea unei locuin

ă de către tineri
Proiect de hotărâre privind modificarea

anexei nr. 1 la HCL nr. 170/20.05.2008 privind
aprobarea completării anexei nr. 1 la HCL nr.
163/26.06.2007

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Strategiei de ridicare, transport, depozitare,
restituire sau valorificare a vehicolelor fără stăpân
sau abandonateProiect de hotărâre privind
aprobarea constituirii Comisiei de evaluare

ării unor subven

ărâre privind modificarea HCL
Nr. 61/2008 privind acordarea de facilită

ărâre privind darea în
folosin ă gratuită „Asocia

ă spa

ărâre privind aprobarea
închirierii de către CL al Mun Re

ădini
ărâre privind aprobarea

documenta

ădini ă PN4 micro 1 - Re
ărâre privind aprobarea

concesionării fără licita ă a suprafe

ătre SC EXPERTFINANCIASRL
Informare privind analiza modului de

îndeplinire a sarcinilor ce revin CL al Mun Re
ătirii Economiei

ărare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea

pre
ătre SC CET Energoterm Re

ărâre privind constituirea
Comisiei de analiză ă

ărâre privind aprobarea
Regulamentului de func

ă ă

Proiect de hotărâre privind aprobarea
asocierii dintre Consiliul Local al Mun Re

ărâre privind aprobarea
completării art. 1 al HCL nr. 8/30.01.2007 pentru
aprobarea transferului Centrului de Îngrijire

ă Re

ărâre privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al Mun. Re

ărâre privind aprobarea
completării tarifelor propuse de către SC Pie

şi

şi şi Grupul de ini
şi a contribu

şi str

şi
selec şi funda

şi a punctajului
maxim care poate fi acordat, pentru perioada
2008-2012

Proiect de hot

ş-Severin“ a dou
şi

şi camera 325
Proiect de hot

şi

şi

Ştefan cel Mare, bloc 2, scara
5, ap. 34 pentru extinderea construc

şi
şi a Teritoriului pentru

Ap

şi

şi control a activit
şi şi

şi control a activit
şi şi

şi şi SC
SUISSE trail SRL

Proiect de hot

şi
Asisten şi

şi

şi şi acordarea acceptului de
principiu pentru scoaterea din func
şi demolarea unor obiective din cadrul Sta

şi

3.

4.

5.

11.

12.

1.

6.

8.

2.

PROIECTE DE HOT
ţ

ĂRÂRE introduse în
regim de urgen ă

Ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Re}i]a
din 18 noiembrie 2008

Vânătoare de comori
culturale

Liceul Teoretic „Mircea Eliade” din Reşiţa, în parteneriat cu
Liceul „Borislav Petrov Braca” din Vârşeţ şi cu Primăria
municipiului Reşiţa, Casa Corpului Didactic Caraş-Severin şi
Centrul de Voluntariat Reşiţa, în zilele de 14, 15, 16 au desfăşurat
cursuri pentru formarea profesorilor implicaţi în proiectul de
cooperare transfrontalieră „Vânătoare de comori culturale cu
scopul de a dezvolta acestora, abilităţi specifice educaţiei pentru
valorizarea diversităţii culturale. Educaţia pentru valori şi
diversitate culturală contribuie la diminuarea prejudecăţilor faţă de
alte etnii, precum şi la conştientizarea moştenirii culturale.

Activitatea de formare s-a desfăşurat sub forma unor cursuri
interactive, prin metode de lucru direct transferabile în clasa de
elevi. Din cuprinsul suportului de curs, menţionăm temele: Şcoala
care promovează diversitatea; Particularităţi culturale în învăţare;
Curriculum şi educaţie pentru diversitate; Profesorul reflexiv -
profesorul care încurajează diversitatea; Metode de predare care
lasă vocea elevului să se facă auzită; Portofoliul ca metodă de
evaluare formativă.

De asemenea, au fost identificate unele din comorile culturale
bănăţene şi s-au stabilit sarcinile de lucru pentru învăţarea bazată
pe proiecte, care reprezintă conţinutul celui de-al doilea Modul, ce
se va realiza la Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Reşiţa.

״

Lavinia Predescu

Festival de arta pentru liceeni
LicArt, cel mai mare concurs na ional deschis liceenilor romani,

a ajuns la a 8-a edi ie. ncep nd din noiembrie, orice licean se
poate nscrie online, la adresa www.licart.ro, la sec iunile poezie i
fotografie (cu cele trei categorii ale sale: alb-negru, portret i
diverse). De asemenea, pe site vor g si i regulamentul pentru
sec iunea teatru.

Personalit i marcante ale culturii rom ne ti sprijin acest
festival prin participarea la Marile Jurii care desemneaz
c tig torii dar i la work-shop-urile organizate n timpul Finalei i
la care iau parte liceenii nominaliza i la cele 3 sec iuni. Anul acesta
s-au implicat n festival poe ii Simona Popescu, erban Foar i
R zan Tupa, criticul de teatru Marina Constantinecu, actorii Radu
Gabriel, Tudor Istodor i Silviu Biri , fotograful Dinu Lazar.

LicArt este un spatiu de afirmare a valorii, o treapt spre o
carier ntr-unul din domeniile acoperite sau un prilej de a ar ta
celorlal i ca exist drumuri nainte i n cultur .

Anul acesta liceeni pot nscrie mai multe crea ii dec t n anii
trecu i, m rindu- i ansele de a se num ra printre nominaliza ii ce
vor fi invita i vara viitoare la Bucure ti. nscrierea doar
online, la adresa www.licart.ro unde se pot vedea toate crea iile
intrate n concurs i care pot fi votate de c tre to i participan ii.

Anul acesta premiile au dep it 17.000 de RON.
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[undrea singurul parlamentar
c@r@}ean cu blog

Conform Raportului ntocmit de
Institutul de Politici Publice deputatul
Ioan undrea candidatul Alian ei
PSD +PC n Colegiul 4 Oravi a Anina
Bozovici, a avut n 000

2004 o activitate deosebit n calitate
de parlamentar fiind i singurul
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COMUNICAT
Direcţia pentru Sport a judeţului Caraş-Severin aniversează

40 de ani de activitate vineri, 21.11.2008 şi invită pe toţi foştii
angajaţi din 1968 până în prezent să i-a parte la festivitatea
aniversară la ora 1200 la Sala de Conferinţe a Administraţiei
Judeţene Caraş-Severin.

Vă rugăm confirmaţi participarea la nr. de telefon 0255-
210808 sau 0744 595978

Web site: www.dsjcs.ro e-mail: dsjcs@dsjcs.ro

-
Director Liliana Dacica

http://www.dsjcs.ro/
http://www.licart.ro/
http://www.licart.ro/


Vând Dacia 1410 Sport ur-
gent, preţ avantajos. Tel. 0355-
809615.

Vând Dacia 1310 anul 1999
i Opel Astra Sport 1996 recent

adus Germania. Tel. 0741-
132826.

Vând ma in Chevrolet
Lacetti, 1,4 benzin i gpl,
50.000 km, euro 4, preţ 11.000
€. Inf. carpeamihai@libero.it
telefon 00390522421751.

Vând Dacia 1310 L, 72.000
km, acte la zi, dot ri exterioare
i interioare. Preţ 1.300 €. Tel.

0730-508187.
Vând Matiz, an fabricaţie

2007, euro 4, alb, 48 cp,
consum 6l/100 km, km parcur i
24.400, garanţie mai 2009,
4.300 €. Tel. 0745-975859.

Vând motociclet
, 1.500

€ 0748-099002.

Vând agrico-
le, tractoare, combine, etc. Preţ,

i fotografii la adresa
w w w. c a r a v a n e t i . 8 m . c o m
Telefon 0722-787817 sau 0767-
323957.

ş

ş
ş

ş

ş

detalii ş

ă
ă

ă

ă gen
ch per Yamaha Maxim

. Tel.
op

diverse utilaje

V nd pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel 0744 852658

â

. - .

Vând cas ţa, str.
Victoriei nr. 1, din c

ţ neg. 37.000 €. Tel.
0255-210558, 0721-714156.

Vând apartament 2 camere
comfort 2, etaj 3/4, Gladiolelor
7, lâng viitorul Kaufland din
Re iţa, 35.000 €. Tel. 0771-
517395.

Vând garsonier Timi oara,
Bd. Eroilor 1-3, lâng Comple-
xul Studen esc, et. 1/3, termo-
pan, curte în spatele blocului,
45.000 € neg. Tel. 0771-
517395.

Vând cas mic renovat , 2
camere, buc t rie, baie cu du ,
verand , curte mic , în Stavila.
Tel. 0355-425870.

Caut apartament sau cas
î

ţ . î ţ
. .

ă Oravi
ărămidă, 7

camere, curte, bună pt. privati-
zare, pre

ă

ă
ă

ă ă ă
ă ă

ă ă

ă
n jurul ora ului Caransebe
pre 20 000 € ne mbunătă it.
Tel 00497071257656

ş

ş

ş

ş

ş ş,

Meditez la limba englez , la
tariful de 10 lei ora. Tel. 0355-
425870.

Aduc orice tip de ma ini de
la euro 0 la euro 4 second hand.
Inf. carpeamihai@libero.it
telefon 00390522421751.

Persoan fizic execut poli-
sare i sp lare tapiţerii Re iţa
250 lei. Tel. 0741-295118.

Doamn serioas
ţinere cu contract b

Angajez muncitori necali-
ficaţi pt. vulcanizare. Salariu
600 lei. Tel. 0747-341972.

Sp l m covoare acas la
client f r a fi nevoie mutarea
lor. Preţuri de la 15 lei la 35 lei.
Tel. 0752-521169.

ţ

Înfiinţ

Speciali ti ne deplas m la
sediul, domiciliul dumneavoas-
tr i sp l m pe loc canapeaua,
fotoliile, paturile, scaunele
tapiţate. Deţinem aparatur i
detergenţi profesionali. Timp
scurt de execuţie. Preţ 3-4
lei/mp. Tel. 0752-521169.

Solicit munc la domiciliul
meu în diferite domenii. Tel.
0766-847500.

î
ţ

. €/ ţ .
- .

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri. Tel.
0723-277475.

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

Programeaz - ţ i nun ta
pentru 2009! Te a tept m cu
decoraţiunile de care ai nevoie
pentru evenimentul t u! Tel.
0745-942044.

ă

ă ă
ă

ă ă caut pt.
între ătrâni
sau bătrână. Tel. 0355-411682,
0729-357909.

ă ă ă
ă ă

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

ă

ă ă ă

ă

ă

ă
ă ă

ă ă

ă

ă
ă

ă

ş

ş ş

ş

ş

ş

ş

ş

Germania cu contract patru
persoane pentru ngrijire cas
vacan , supraveghere ser .
1 200 lun , utilit i gratis. Tel
0733 633185

�

�

�

�

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
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Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan
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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
Caut d-nă singură, mică,

albă ă, eu 56/170/70
văduv, apartament + auto, fidel,
serios, cinstit. Tel. 0770-
473175.

Tânăr 39 ani, 1,75, 76 kg,
manierat, brunet, ochi verzi,
antialcool, doresc cuno ă cu
o doamnă pt. pr ietenie,
căsătorie. Tel. 0731-754476,
0355-804182.

Tânăr 30 ani, licen
ă,

caut parteneră prietenie sau
căsătorie. Tel. 0727-505315.

şi frumoas

ştin

şi maşin

ţ

ţiat în
drept, apartament

Vâ î

€. T . -
.

2 camere, buc

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

â -
km s ţ .

mp, c front stradal ml P ţ
€/ . - .

-

. -
Cump
ţa, 2 camere confort 1, et. 1,

cu central

Î î L -

P ţ
€ . - .

O î -

î G â T . -
.

â
. €/ . -

.
Vând cas -

ţ 20.000
€. Tel. 0355-411682, 0729-
357909.

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

ţ ie,
termopane peste tot, balcon
închis în termopan

-
ţie electric

ţ
ţ 37.500 € neg. Tel.

0723-535841, 0770-745772.

ţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.

Vând teren intravilan în co-
muna V liug. Tel. 0755-626475.

Vând urgent cas în G taia
1.600 mp, zon central lâng
liceu. Preţ 30.000 €. Tel. 0745-
904251.

Vând 3.300 i 4.900 mp
teren pt. construcţii cabane la
lacul Surduc, negociabil. Tel.
0766-847500.

Vând teren intravilan pe
Calea Caransebe

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.

nd apartament n centru 3
camere, 2 băi, 2 balcoane u i i
geamuri noi, parchet, stare
bună 60.000 el 0034
696818890

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

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

V nd teren Calea Caranse
be ului, 5, uprafa ă 11 510

u 72 . re
25 mp neg. Tel 0728 833757

Persoană fizică cumpăr cu
plata pe loc garsonieră sau ap
artament cu o cameră. Exclus
zona C.Caransebe ului, Mociur
i Peleaga. Tel 0740 014117

ăr apartament în
Re

ă termică, zona Spar
Micro 1. Tel. 0256-410590,
0747-832171.

nchiriez apartament n un
că cu 2 camere, decomandat,
centrală termică, mobilat, etaj 1,
pe bulevardul principal. re
150 . Tel 0752 521169

fer spre nchiriere aparta
ment cu 3 camere decomandat
n zona ov ndar. el 0730
013274 după ora 18

V nd teren la km 7 stradal,
3 200 mp 35 mp. Tel 0741
460985

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

ă, podele
laminate, cl imă, izola

ă
sufrageria, u ă metalică, insta
la ă nouă, baie
renovată (gresie, faian ă, set
Olivia). Pre

ă mobilată în
zona Triaj, toate utilită

ă
ă ă

ă ă ă

ăs

ă ă
ă ă

ş ş

ş

şi

ş

ş
ş

şi

şi gr

şi modificat
ş

Închiriez cas

ş

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

ş

Ofer iubitorilor de animale o
pisic . Tel. 0724-002947.

Vând sistem calculator
second hand + monitor lcd 17”,
preţ 300 € negociabil. Tel. 0751-
881562.

Vând convenabil frigider
mareArctic. Tel. 0763-601081.

Cump r piese pc noi. A tept
oferta e-mail: carpeamihai@
libero.it tel. 0039-0522421751

Vând pult pentru magazin,
nou, din pal negru. Preţ
avantajos. Tel. 0745-457678.

Vând urgent monitor de 14”
color IBM, în stare f. bun

0770-
515588, 0355-807491. Rog
seriozitate.

Vând urgent 2 paturi cu sal-
tele de o persoan

0770-515588,
0355-807491. Rog seriozitate.

Cump

Vând urgent tv alb-negru
Sirius cu diagonala 51 cm, cu
circuite integrate, în stare foarte
bun Vând catalog cu scheme
de magnetofoane

ţ 90 lei neg. Tel. 0355-
807491, 0770-515588.

ţ 100 lei. Tel. 0728-
371702 sau 0744-628437.

ă

ă

ă + 2
plăci de bază AMD. Tel.

ă, de tip mobi-
lier vechi + 2 buc. frigider Arctic
de 240 l. Tel.

ăr aparatură electro-
casnică defectă (radio.tv),
asigur transport local. Tel. 0747-
341972.

ă.

Vând parfumuri originale
Versace, Gucci, Chistian Dior,
etc. Pre

ş

şi 2 telefoane
fixe, pre

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

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

PRISMA | Noiembrie 2008 |20 - 26

Anunţ
Prim

ţie public
ţie,

înscris în CF. nr. 5709 Tr. din CF. 2883 BR sub nr. top
102/40/3/a/2, nr. cad. 2403, în suprafaţ

ţia va avea loc în data de 15.12.2008 ora 10,00
la sediul Prim ţe.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim

ăria ora
ă licita ă deschisă

pentru vânzarea bunului imobil-teren de construc

ă de 322 mp.
Licita

ăriei Boc
ăriei

Boc

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 22, organizeaz

şa în sala de şedin

şa, tel. 0255-555.903 int. 109.

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

ă

http://www.caravaneti.8m.com/


Soţii care vor dori să în cazul
divorţului prin consimţământ mutual şi dacă nu
au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi
de ambii soţi, vor avea posibilitatea să apeleze
la calea administrativă, prin serviciul de stare
civilă, conform proiectului de Cod civil.

divorţeze, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA)
atenţionează proprietarii de locuinţe că trebuie să refuze, înainte
de 1 iulie 2009, orice ofertă venită din partea firmelor de asigurări
sau a altor persoane care doresc să încheie asigurări în baza legii
nr. 260/2008 privind
împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor.

asigurarea obligatorie a locuinţelor

�

�

�

�

�

A

Trenurile de călători circulă din 14 decembrie 2008 după noul plan de mers, valabil până în 12
decembrie 2009 Guvernul a decis transformarea în venituri neimpozabile a veniturilor din
dobânzi şi caştiguri pe piaţa de capital şi a dividendelor sistenţa juridică va fi gratuită
pentru poliţiştii acţionaţi în instanţă Cele mai multe firme active din România (42,3 %) aveau
ca obiect de activitate comerţul, la sfâr itul anului 2007ş

4
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�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul nr. 5.168 al ministrului educaţiei, cercet

(M.O. nr. 690/09.10.2008)
H.G. nr. 1.212

(M.O. nr. 691/10.10.2008)
H.G. nr. 1.231

ţii (M.O. nr. 691/10.10.2008)
O. .G. nr. 125

ţionarilor
publici (M.O. nr. 694/13.10.2008)

Hot a nr. 277 a Comitetului Interministerial de
Finanţ ţii

(M.O. nr. 694/13.10.2008)

H.G. nr. 1.228

(M.O. nr. 696/13.10.2008)
Ordinul nr. 2.980 al ministrului economiei ţelor

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute
de c

ţilor (M.O. nr. 696/13.10.2008)
Hot a nr. 11 a p

ţilor
ţilor nr. 10/2008 privind aprobarea tarifelor

pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României,
p ţile I-VII (M.O. nr. 697/14.10.2008)

O. .G. nr. 126

ţar

(M.O. nr. 697/14.10.2008)

ării

ă

privind instituirea burselor "Titu
Maiorescu" pentru efectuarea de stagii de studii de
masterat/doctorat sau de cercetare în străinătate, în
vederea formării de speciali

privind modificarea H G nr. 766/1997
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în
construc

u pentru modificarea

ărâre
ări, Garan ări pentru aprobarea Normei

privind asigurarea cursului de schimb valutar (NI-CST-11-
I/0)

privind stabilirea modului de acordare a
sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul
vitivinicol

ătre Trezoreria Statului pentru serviciile prestate
clien

ărâre Biroului ermanent al Camerei
Deputa pt modificarea Hotărârii Biroului permanent al
Camerei Deputa

ăr
u privind modificarea

ării legăturilor dintre
nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru

ă minim brut pe ă
ăsurilor de aplicare a unor regulamente

comunitare

şi
tineretului privind aprobarea calendarului şi a Metodologiei
de organizare şi desf şurare a examenului de bacalaureat
- 2009

şti în domeniile de interes ale
Uniunii Europene

şi completarea art. 29
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func

şi Asigur

şi finan

şi completarea unor
acte normative în vederea elimin

şomaj şi nivelul salariului de baz şi al
stabilirii m

. . .

Banca Naţională a României va pune în
circulaţie, începînd cu 1 decembrie, o nouă
bancnotă cu valoarea nominală de 10 lei.
Bancnota va avea aceleaşi caracteristici cu
cea actuală, singurele deosebiri fiind legate
de elementele de siguranţă.

Art. 36.

Art. 38.

Sec

Art. 41.

Art. 42.

Art. 44.

Art. 45.

Art. 47.

Art. 49.

- (1) Pensionarii de invaliditate sunt supu

ă la împlinirea vârstei standard de pensio
nare, la termenele stabilite de casele teritoriale de pensii.

(2) După fiecare revizuire, medicul expert al asigurărilor
sociale din cadrul casei teritoriale de pensii emite o nouă
decizie prin care se stabile ă caz:

a) men

ă
ă ă.

(3) Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau
încetează începând cu luna următoare celei în care s-a
emis decizia de revizuire medicală.

(4) Neprezentarea la revizuirea medicală, din motive
imputabile pensionarului, atrage suspendarea plă

ătoare celei în care era
prevăzută revizuirea medicală.

(5) Revizuirea medicală se poate efectua
ă de casa teritorială

de pensii, dacă starea sănătă

ă după revizuirea medicală se supune
aceleia

ă invalidită ă ireversibil
capacitatea de muncă;

b) au împlinit vârsta prevăzută de prezenta lege pentru
ob ă de vârstă;

c) au vârsta mai mică cu până la 5 ani fa ă de vârsta
standard de pensionare

ăzu ă urmeze
programele recuperatorii întocmite de medicul expert al
asigurărilor sociale care a emis decizia de încadrare în
grad de invaliditate, în vederea reintegrării sociale.

(2) Neîndeplinirea obliga ăzute la alin. (1) din
motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plă

ătoare constatării.
(3) Suspendarea plă ă cu luna

următoare reluării sau, după caz, începerii programelor
recuperatorii.

- La împlinirea vârstei standard de pensionare
prevăzută de prezenta lege pentru ob

ă de vârstă, beneficiarul pensiei de invaliditate
este trecut, din oficiu, în categoria pensionarilor pentru
limită de vârstă, beneficiind, în continuare, de cuantumul
mai avantajos.

ă persoana decedată era pensionar sau
îndeplinea condi

ă:
a) au până la vârsta de 16 ani;
b) au peste 16 ani ă studiile într-o formă de

învă ământ organizată potrivit legii, până la terminarea
acestora, fără a depă

ă durata invalidită
ă aceasta a intervenit în perioada în care se aflau în una

dintre situa ăzute la lit. a) sau b).

- (1) So

ă durata căsătoriei a fost de cel pu
ăsătoriei este mai mică de

15 ani, dar de cel pu
ă cu 0,5%

pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de
căsătorie în minus.

- So
ă, pe perioada în care este invalid

de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel pu

ăzute la art. 41 ă de pensie
de urma ă de 6 luni de la data decesului
so ă în această perioadă nu realizează venituri
lunare mai mari decât 1/2 din salariul minim brut pe ă
garantat în plată.

- So
ătorului, unul sau mai mul ă

de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urma ă la
împlinirea de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioa
dele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate
pentru care asigurarea de pensie este obligatorie.

- (1) Pensia de urma ă, după caz,
din:

a) pensia de agricultor pentru limită de vârstă, aflată în
plată sau la care ar fi avut dreptul, în condi

ătorul decedat;
b) pensia de invaliditate gradul I, în cazul în care

decesul sus ătorului a intervenit înaintea îndeplinirii con
di ă
de vârstă ă cu pensie de invaliditate gradul II,
pensie anticipată sau ar fi avut dreptul, în condi

ăzute la art. 50, prin aplicarea unui procent
asupra unită ător,
aferente pensiei prevăzute la alin. (1), în func ărul
urma ă ă cum urmează:

a) pentru un singur urma

ărin ă însumarea drepturilor de
urma ă fiecare părinte.

- În cazul modificării numărului de urma
ă în conformitate cu dispozi

ăzute de prezenta
lege pentru ob ă so

ă pensie.
(2) Cuantumul pensiei pentru care s-a formulat

op ă începând cu luna urmatoare celei în
care a fost înregistrată cererea.

- Beneficiarii pensiei de urma ăzu

ărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.

şi
revizuirii medicale în func

şte, dup
şi grad de invaliditate;

b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) încetarea calit

şi la cererea
pensionarului, înainte de data stabilit

şi proceduri de contestare şi solu

şi revizuirii medicale periodice
pensionarii de invaliditate care:

a) prezint

şi au realizat stagiile complete de
cotizare, conform prezentei legi.

- (1) Pensionarii de invaliditate, cu excep

- Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi so

ş dac

şi îşi continu

şi vârsta de 26 de ani;
c) sunt invalizi, pe toat

ş pe tot timpul vie

ş
cuvenite so

ş, indiferent de vârst

şte
condi şi 42, beneficiaz

ş pe o perioad

ş pân

ş se calculeaz

şi era în plat

ş se stabileşte în
condi

şilor îndrept
ş - 50%;

b) pentru 2 urmaşi - 75%;
c) pentru 3 sau mai mul şi - 100%.

- Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor
de ambii p

ş, calculate dup
şi,

pensia se recalculeaz

şi îndeplineşte condi
ş dup

ş prev
şi la art. 42 sunt supuşi revizuirii medicale şi au

obliga

ţie de afecţiune, la intervale de 6
sau 12 luni, pân

ţinerea în acela

ţii de pensionar de invaliditate ca
urmare a redobândirii capacit ţii de munc

ţii
pensiei începând cu luna urm

ţii sale s-a ameliorat sau s-a
deteriorat.

(6) Decizia emis
ţionare conform

art. 32 alin. (2) - (6).
(7) Nu sunt supu

ţi care afecteaz

ţinerea pensiei pentru limit
ţ

ţia
celor prev ţi la art. 36 alin. (7), sunt obligaţi s

ţiei prev
ţii

pensiei începând cu luna urm
ţii pensiei înceteaz

ţinerea pensiei
pentru limit

ţul
supravieţuitor, dac

ţiile pentru obţinerea unei pensii de
agricultor.

- Copiii au dreptul la pensie de urma

ţ

ţii de orice grad,
dac

ţiile prev

ţul supravieţuitor are dreptul la pensie de
urma ţii, la împlinirea vârstei standard de
pensionare, dac ţin 15 ani

(2) În cazul în care durata c
ţin 10 ani, cuantumul pensiei de urma

ţului supravieţuitor se diminueaz

ţul supravieţuitor are dreptul la pensie de
urma

ţin
un an.

- Soţul supravieţuitor, care nu îndepline
ţiile prev

ţului, dac
ţar

ţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data
decesului susţin ţi copii în vârst

ţiile legii,
susţin

ţin
ţiilor pentru obţinerea pensiei de agricultor pentru limit

ţiile legii, la
una dintre aceste categorii de pensii de agricultor.

(2) Cuantumul pensiei de urma
ţiile prev

ţilor de contribuţie realizate de susţin
ţie de num

ţiţi, dup

ţi urma

ţi, reprezint

ţiile art.
45 alin. (2).

- (1) Soţul supravieţuitor care are dreptul la o
pensie proprie din sistemul de pensii pentru agricultori, din
sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii
neintegrate ţiile prev

ţinerea pensiei de urma ţul
decedat, poate opta pentru cea mai avantajoas

ţiunea se acord

ţi la art.
40 lit. c)

ţia de a urma programele recuperatorii conform
reglement

-

-

-

Art. 37.

ş
Art. 39.

Art. 46.

ţiunea a 4-a - Pensia de urma

Art. 40.

Art. 43.

Art. 48.

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

| Noiembrie |20 - 26 2008 PRISMA

M@surile adoptate pentru
opera]ionalizarea Planului de
cre}tere economic@ }i locuri de

munc@
Facilităţi pentru angajatori

Majorarea valorii punctului de pensie

Bonificaţie pentru plata în avans a obli
gaţiilor bugetare datorate de contribuabili

Modificarea Codului fiscal

Majorarea capitalului CEC

Susţinerea industriei auto din România

Guvernul a decis, printr-o Ordonanţă de
Urgenţă ca angajatorii care creează locuri de
muncă şi încadrează şomeri aflaţi de peste 3 luni
fără slujbă, să primească echivalentul în lei al
sumei de 1.000 de euro pentru fiecare angajat.

O altă măsură aprobată de Executiv vizează
reducerea CAS-ul cu încă două puncte procen
tuale pentru următorul an fiscal, de la 39,5% la
37,5%

Valoarea punctului de pensie va creşte
începând cu 1 ianuarie 2009 la 763,7 lei. Măsura
era inclusă în proiectul de buget pe 2009, pe care
Guvernul l-a transmis Parlamentului. Valoarea
punctului de pensie este raportată la salariul
mediu pe economie, care este prevăzut să
crească anul viitor, conform proiectului de buge.

O altă măsură importantă aprobată de
Guvern stabileşte acordarea unei bonificaţii de
5% din valoarea obligaţiilor bugetare datorate
pentru contribuabilii care îşi plătesc taxele cu cel
puţin 10 zile înainte de termenul de plată
prevăzut de reglementările legale în vigoare.

Guvernul a aprobat un set de modificări ale
Codului Fiscal, concentrate pe patru direcţii de
acţiune.Aceste direcţii vizează:

introducerea unor măsuri speciale de
stimulare fiscală pentru activităţile de cercetare
dezvoltare

transformarea în venituri neimpozabile a
veniturilor sub formă de dobânzi la depozitele la
termen şi la instrumentele de economisire,
începând cu 1 ianuarie 2009.

aplicarea unei cote reduse de TVA, de 5% ,
pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii
sociale. ceastă măsură se aplică pentru:

ivrarea de clădiri destinate a fi utilizate drept
cămine de bătrâni şi de pensionari, precum şi
cele destinate a fi utilizate drept case de copii şi
centre de recuperare şi reabilitare pentru minori
cu handicap

ivrarea de locuinţe care au o suprafaţă
construită de maximum 120 metri pătraţi şi a
căror valoare nu depăşeşte suma de 380.000 de
lei, achiziţionate de orice persoană necăsătorită
sau de familie

ar, ultima categorie de clădiri care
beneficiază de TVA redus sunt cele livrate către
primării ca locuinţe sociale

cutirea de impozit pe dividentele reinvestite.
Această măsură are scopul să păstreze şi să
creeze noi locuri de muncă, a afirmat premierul
Tăriceanu.

Capitalul social al Casei de Economii şi
Consemnaţiuni (CEC) a fost majorat cu 900
milioane lei, printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

ajorarea va fi operată în două etape.

Guvernul a aprobat, de asemenea, un set de
trei măsuri destinate susţinerii industriei auto din
România şi protejarea locurilor de muncă din
acest domeniu.

Şeful Executivului a anunţat că a fost
suspendată plata taxei pe poluare pentru
autovehiculele înmatriculate noi, care nu
depăşesc 2000 cmc, începând cu 1 decembrie
2008, pană la 31 decembrie 2009. Ordonanţa de
Urgenţă va fi publicată în Monitorul Oficial în
momentul în care Comisia Europeană va
răspunde scrisorii trimise de Guvern, a precizat
premierul Tăriceanu, adăugând că „din
consultările preliminare rezultă faptul că nu va
exista o obiecţie a CE pe acest subiect".

A două măsură referitoare la industria auto
vizează redistribuirea rapidă a cotei rămase ne
consumate în cadrul Programului de reînnoire a
parcului auto, sarcină care revine Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile, a arătat
premierul

Guvernul a decis de asemenea că Programul
de reînnoire a parcului auto să continue şi anul
viitor, când numărul automobilelor incluse în
Program va fi de 60.000. Premierul a precizat că
autorităţile vor face demersurile necesare astfel
încât acest program să devină operaţional de la 1
ianuarie 2009.
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Liderii protestanţi şi catolici din Irlanda de Nord au anunţat ajungerea la un acord privind poliţia şi justiţia Preşedintele Dmitry
Medvedev a spus, marţi, că Rusia nu trebuie să devină o republică parlamentară Comisia europeană recomandă statelor membre
să ridice restricţiile impuse muncitorilor est-europeni pac Preşedintele Taiwanului a declarat că vor fi zboruri directe către China
în aproximativ o jumătate de an Bulgaria îşi retrage cei 155 de militari din Irak la sfârşitul acestui an

Rezidenţii în naţiuni prospere ale
Uniunii Europene trăiesc într-o stare de

cu până la 14 ani mai
mult decât vecinii lor de la est, mai recent
aderaţi la UE, potrivit unui studiu major
publicat la începutul săptănânii.

bună sănătate

Înalta instanţă de justiţie a Naţiu
nilor Unite va examina acuzaţiile de
genocid aduse de , i,
pentru presupusa purificare etnică
comise în timpul conflictului din
regiune, la începutul anilor 1990.

-

Croaţia Serbie

Duma de Stat din va dezbate
în a treia lectură amendamentele
constituţionale ce prevăd creşterea
termenului mandatului, în prezent de
patru ani, prezidenţial şi parlamentar, la
şase şi respectiv cinci ani, vineri.

Rusia

La summit-ul financiar G20 de două zile de la
Washington, liderii din 20 de state bogate şi state cu eco
nomii în curs de dezvoltare s-au reunit pentru a diagnostica
criza financiară actuală şi pentru a face recomandări.

G20 şi-a declarat "hotărârea de a-şi consolida coopera
rea" pentru restabilirea creşterii mondiale şi pentru reforma
sistemului financiar, se arată în comunicatul final oficial dat
publicităţii la Washington. S-a convenit asupra unui plan în
şase puncte, printre măsuri numărându-se: folosirea
resurselor financiare interne ale fiecărei ţări şi reducerea
ratei dobânzilor, precum şi alte stimulente fiscale, pentru a
facilita creşterea economică, în funcţie de condiţiile naţio
nale specifice. Preşedinţii şi premierii celor 20 de state cu
economii semnificative au făcut, totodată, apel la îndepăr
tarea tuturor barierelor din calea schimburilor comerciale.
Planul de acţiune al liderilor mondiali, cuprins în declaraţie,
cere crearea unor aşa-numite colegii de supervizare ale
autorităţilor de reglementare din mai multe naţiuni, pentru a
detecta mai bine investiţiile riscante şi alte potenţiale
probleme.

Ar urma ca măsurile să fie aplicate până la sfârşitul lunii
martie, anul viitor, înaintea summit-ului din 30 aprilie, cu
Barack Obama preşedinte al Statelor Unite.

Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, şi-a exprimat
sâmbătă satisfacţia faţă de planul de acţiune adoptat de
G20 la Washington. Şi el a evidenţiat "necesitatea de a se
evita protecţionismul în ceea ce priveşte comerţul şi inves
tiţiile". Secretarul general al ONU a mai semnalat "posibili
tatea de a promova dezvoltarea economică verde prin
„susţinerea energiilor regenerabile" şi "măsuri de adaptare
la schimbările climatice". Preşedintele francez Nicolas
Sarkozy a spus că Europa a arătat "unitate completă" în
timpul summit-ul de la Washington. Preşedintele Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, a opinat că numai

transformată în acţiuni concrete, convergenţa de vederi
realizată la summit va juca un rol autentic în stabilizarea
economiei mondiale. Preşedintele FMI, Dominique
Strauss-Kahn şi guvernatorul Băncii Mondiale, Robert
Zoellick, a salutat rezultatele înregistrate la summitul
amintit, apelând la toate părţile participante să acţioneze
pentru materializarea lor. În cadrul unei conferinţei de presă
organizate după summit, preşedintele american, George
Bush, a calificat reuniunea ca fiind reuşită, în sensul că s-a
elaborat un plan de acţiune în măsură să promoveze
creşterea economică. El a evidenţiat necesitatea reformei
Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale.

Multe ţări africane şi organizaţii ale societăţii civile au
reclamat prea puţina reprezentare la adunare a ţările
nedezvoltate.

Grupul celor 20 (G20), o arenă informală menită a
facilita dialogul între puterile industriale majore şi ţările în
curs de dezvoltare pe probleme cheie legate de stabilitatea
economică la nivel global, a fost înfiinţat la 25 septembrie
1999, în Washington. El serveşte ca un forum internaţional
al miniştrilor de finanţe şi guvernatori ai băncilor centrale
din Argentina, Australia, Brazilia, Marea Britanie, Canada,
China, Franţa, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia,
Mexic, Rusia, Arabia Saudită, de Sud Africa, Coreea de
Sud, Turcia şi Statele Unite, Uniunea Europeană şi
instituţiile Bretton Woods, şi anume Fondul Monetar
Internaţional (FMI) şi Banca Mondială. Grupul înglobează
între 85 şi 90 la sută din total economiei mondiale şi
aproximativ două treimi din populaţia lumii.

Este prima dată în istoria G20, care, de obicei a reunit
miniştrii de finanţe şi şefi de bănci centrale la întâlnirile
anuale, când a avut loc o întâlnire la nivel de şefi de stat. A
început să se vorbească despre o reuniunea specială la
nivel înalt pe scena internaţională la începutul acestei
toamne, atunci când miniştrii de finanţe G7 şi G20 s-au
întâlnit, la începutul lui octombrie, pentru a găsi o soluţie la
prăbuşirea preţurilor acţiunilor, la colapsul bancar şi al
instituţiilor de credit. Cu toate acestea, nu s-a decis ca
reuniunea la nivel înalt să fie în SUA, în noiembrie, până
când preşedintele francez Nicolas Sarkozy s-a întâlnit cu
omologul său american George W. Bush, în 18 octombrie.
În pofida unei oferte a ONU de a fi gazda reuniunii, Statele
Unite au anunţat pe 22 octombrie că întâlnirea va avea loc
la Washington la 15 noiembrie, precedată de o cină de
recepţie la Casa Albă, pe 14 noiembrie. Statele Unite au
invitat la reuniunea la nivel înalt, în afară de liderii G20, pe
Directorul FMI, preşedintele Băncii Mondiale, secretarul
general al ONU, şi preşedintele Forumului de Stabilitate
Financiară (FSF).

-

-

-

-

-
-

Rezultate

Grupul celor 20

Câteva sute de lideri tibetani în exil s-au reunit,
începând de luni, în nordul Indiei, pentru a discuta
despre direcţia mişcării care a luptat timp de decenii
pentru a câştiga autonomia faţă de China. Întâlnirea ce
se desfăşoară pe parcursul unei săptămâni, a fost
cerută de Dalai Lama, liderul spiritual tibetan budist.

Samdhong Rinpoche, prim-ministru al auto-
proclamatului guvern tibetan în exil, a chemat la o
"discuţie sinceră şi deschisă'' şi la exprimarea de idei
noi în urma eşecurilor repetate ale discuţiilor cu China.
Dezbaterea se axează în principal pe alegerea între
două opţiuni: continuarea negocierilor pentru
autonomia Tibetului, o cale numită "cale de mijloc", pe

care Dalai Lama a promovat-o de două decenii sau de a
începe un lung şi dificil drum spre independeţă.
Rinpoche a spus în discursul de deschidere că
întâlnirea ar putea să nu conducă neapărat la o nouă
abordare cu China şi că o nouă cale are nevoie "de
mandatul clar al oamenilor."

Dalai Lama nu este aşteptat să participe la întâlniri,
potrivit lui Lobsang Choedak, ofiţer de presă al
guvernului în exil.

Oficialii chinezi spun că nu au fost făcute progrese în
discuţii din lipsa unei poziţii sincere a reprezentanţilor
tibetani. China consideră Tibetului ca parte din teritoriul
său de 700 de ani. Forţele armate chineze au ocupat
Tibetul la scurt timp după revoluţia comunistă din 1949
şi Dalai Lama a fugit în India în 1959 pe fondul unei
revolte nereuşite împotriva statului chinez.

Iraku şi Statele Unite au semnat un acord, aşteptat de
11 luni, care prevede ca Washingtonul să îşi retragă forţele
militare din ţară până la sfârşitul anului 2011, la opt ani după
invazia ce l-a înlăturat pe Saddam Hussein. Acordul a fost
semnat de către ministrului de externe irakian, Hoshiyar
Zebari, şi de ambasadorul SUA, Ryan Crocker, la o cere
monie care încheie luni de negocieri privind viitorul prezen
ţei americane. Cei doi oficiali au semnat de asemenea, un
acord strategic cadru pe termen lung, care, potrivit lui Cro
cker, va defini legăturile dintre cele două ţări mulţi ani de zile

Potrivit calendarului aprobat, efectivele americane,
150,000 în prezent, îşi vor încheia până în vara următoare
misiunile de patrulare în oraşele şi localităţile irakiene, iar
retragerea în totalitate va fi încheiată în doi ani de zile.
Pactul dă guvernului din Irak, autoritatea asupra misiunii

SUA, pentru prima dată, înlocuind mandatul Consiliului de
Securitate al ONU care a guvernat prezenţa americană,
mandat intrat în vigoare la scurt timp după invazia din
2003 şi care expiră la 31 decembrie .

Decizia finală o are parlamentul, care va da votul final
în 24 noiembrie. Nu sunt aşteptate surprize, chiar dacă
anumite grupuri minoritare din legislativul irakian se opun
acordului, cerând plecarea imediată a trupelor străine.

Potrivit administraţiei Bush, nu este necesar votul con
gresului american pentru ca acordul să devină funcţional.

Fiecare parte are dreptul de a abroga prevederi ale
acordului după ce a dat un preaviz de 12 luni. Obama,
care se instalează la Casa Albă în ianuarie, a spus că va
retrage trupele combatante americane din Irak în termen
de 16 luni de la mutarea în CasaAlbă - mai 2010.

-
-

-
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Summit-ul G20 de la Washington

Retragerea trupelor americane din Irak

Negocierile dintre şi
cu privire la

un acord de parteneriat strategic,
care au fost suspendate la 1 sep
tembrie după conflictul georgian,
se vor relua la 2 decembrie.

Rusia
Uniunea Europeană

-

L iideri tibetani în exil

Castrave]ii curba]i revin pe
tarabe: Comisia autorizeaz@

vânzarea fructelor }i
legumelor „strâmbe”

Normele care reglementeaz
şi formele fructelor şi legumelor vor fi

date uit

şi legume. Ini

şi simplificare a normelor
comunitare şi de reducere a birocra

şi legume,
printre care merele, c şunele şi roşiile. Îns

şi în cazul acestora, pentru prima dat

şi „II”. Altfel
spus, noile norme vor permite autorit

şi legumelor, indiferent de dimen-
siune şi form

şi legumelor, Comisia s-a angajat s

şi legume. Votul de ast

şe, dovle-
cei, castrave

şi frunze, spanac, nuci în coaj
şi andive.

Potrivit propunerii, se men

şi nectarine, pere, c şune,
ardei graşi, struguri de mas şi roşii. Statele
membre pot scuti îns şi aceste produse de
la aplicarea standardelor, dac

şi în magazine cu condi

ă dimensiu-
nile

ării după ce statele membre ale
Uniunii Europene au votat astăzi asupra pro-
punerilor Comisiei de a abroga standardele
specifice de comercializare pentru 26 de
tipuri de fructe

ă
un element major în eforturile sale continue
de ra

ămâne în
vigoare pentru 10 tipuri de fructe

ăp ă
chiar ă
statele membre pot autoriza magazinele să
vândă produse care nu respectă standarde-
le, atât timp cât etichetarea lor permite deo-
sebirea de categoriile „extra”, „I”

ă
ă autorizeze vânzarea tuturor

fructelor
ă.

În timpul negocierilor de anul trecut cu
privire la reforma organizării comune a pie

ă
reducă birocra ă prin renun

ăzi înseamnă
abrogarea acestor standarde pentru 26 de
produse: caise, anghinare, sparanghel,
pătlăgele vinete, avocado, fasole, varză de
Bruxelles, morcovi, conopidă, cire

ă, usturoi,
alune în coajă, varză de iarnă, praz, pepene
galben, ceapă, mazăre, prune, ă pentru
pe ă,
pepene verde

ă 75% din valoarea
comer
ăptuci, piersici ăp

ă
ă

ă acestea sunt
vândute în magazine cu o etichetă corespun-
zătoare. Practic, aceasta înseamnă că un
măr care nu respectă standardele poate fi
vândut totu ă fie
etichetat cu men

ării" sau cu o men ă.
Comisia urmează să adopte formal

modificările, care, din motive practice, vor fi
implementate de la 1 iulie 2009.

ţiativa Comisiei
de a renunţa la aceste standarde reprezint

ţionalizare
ţiei.

Standardele de comercializare vor r

ţilor
naţionale s

ţei
fructelor

ţia inutil ţarea la o
serie de standarde de comercializare pentru
fructe

ţi, ciuperci de cultur

ţelin
ţiol

ţin standardele
specifice de comercializare pentru 10
produse care reprezint

ţului comunitar: mere, citrice, kiwi,
l

ţia s
ţiunea „produs destinat

prelucr ţiune echivalent
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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 IŢA

ANINA:

B ILE HERCULANE:

CARANSEBE :

Ş

Ş

: Agent comercial: 2/1; Agent de
asigurare: 0/14; Agent vanzari: 0/3; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent medical generalist: 6/1;
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: 1/7; Electrician in constructii: 0/3; 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 ecolog: 0/1; Inginer hidroenergetica: 1/1; Inginer industria
alimentara: 0/2; 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: 9/0; Lacatus mecanic: 17/18; Lacatus
mecanic de intretinere si reparatii: 2/2; Lucrator comercial: 4/17; Lucrator sortator
deseuri: 6/0; Manager : 0/1; Manipulant marfuri: 1/0; Masinist pod rulant: 1/1; 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: 25/15 + 2 persoane cu handicap; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 11/4; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 1/0;
Operator fabricarea mezelurilor: 0/5; Ospatar: 3/11; Otelar: 1/1; Patiser: 1/0; Pregatitor
materiale de sarje: 1/0; Proiectant inginer electrotehnic: 0/1; Sofer autocamion/masina
de mare tonaj: 1/0; Spalator vehicule: 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: 9/8; Tehnician
constructor: 0/2; Tamplar universal: 0/5; Tinichigiu carosier: 0/2; Turnator formator: 2/1;
Vanzator: 0/1; 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;

Asistent comercial: 0/1; Manipulant marfuri: 0/1; Maseur: 1/1;
Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 29/0; Muncitor
necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 5/0; Sofer autocamion/masina de mare
tonaj: 1/0; Padurar: 0/1; Paznic: 1/0; Vanzator: 0/1;

Reprezentant comercial: 1/0;Agent de dezvoltare: 20/0;Ambalator
manual: 5/0; Contabil: 1/0; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 4/0; Muncitor necalificat la
ambalat produse solide si semisolide: 5/0; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor,
zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 3/0; Padurar: 1/0; Sofer autocamion/masina de
mare tonaj: 1/0;

( ţi)locuri disponibile/locuri pentru absolven

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.11.2008

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:
Locaţie:

Proiectant:
Constructor:
Data începerii construcţiei:
Data finalizării construcţiei:

Biserică Penticostală Apostolică
Strada Făgăra

ă Penticostală Re ţa Nr. 1
arhitect Laura Sima

Biserică Penticostală Re ţa Nr. 1
03.05.2005
02.05.2008

şului
Biseric şi

şi

Beneficiar:

BOZOVICI:
MOLDOVA NOU :

ORAVIŢA:

OŢELU RO U:

TOTAL GENERAL: 763

Asistent medical: 1/0;Agent vanzari: 2/0;

Zidar pietrar: 5/0; Tamplar universal: 5/0; Asistent medical
generalist: 1/0; Muncitor necalificat in confectii: 10/0; Vanzator: 5/0; Fierar betonist: 5/0;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 3/0;
Dulgher: 5/0; Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 40/0;

Asistent personal al persoanei cu handicap: 9/0; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 23/0; Muncitor necalificat
la asamblarea, montarea pieselor: 29/0; Receptioner-contractari achizitii: 1/0; Muncitor
necalificat in silvicultura: 7/0;

Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 15/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 8/0;
Ingrijitor bolnavi la domiciliu: 1/0; Agent securitate: 7/0; Patiser: 2/0; Sofer de
autoturisme si camionete: 1/0;

Ă
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VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonier

Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona
Govândari, etaj 4/9, f

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
central

Vând apartament 4 camere, Govân-
dari, F

Vând cas

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

ă Constructorilor, u ă
metalică, 27 mp, pre

ă,Albăstrelelor, etaj 3/4,
u ă metalică, termopane, convector, ins-
tant, pre

ă, Căminelor, parter/4,
27 mp, u ă metalică la intrare, îmbună-
tă ă, super amenajată, pre

ă, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, u ă metalică, gresie, fa-
ian ă, pre

ă, Mociur, etaj 4/4, 38
mp, îmbunătă ă, pre

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

ă, Tineretului, etaj 5/10,
30 mp, îmbunătă ă, pre

ă, B-dul Revolu

ă, Mociur, etaj 1/4,
37.57 mp, îmbunătă ă, nemobilată, cen-
trală, termopane, pre

ără îmbunătă

ără îmbunătă

ă metalică la intrare, fără alte îm-
bunătă

ătă

ătă

ă termică, îmbună-
tă

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

ă termică, fără alte îmbunătă

ără îmbunătă

ă termică, gresie, faian ă, parchet
de fag, fără îmbunătă

ă termică, fără alte îmbunătă

ătă

ă termică, u ă metalică,
pre

ără îmbună-
tă

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

ă ter-
mică, pre

ă, confort 1,
semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
u ă metalică, termopane, bloc de cără-
midă, pre

ă, 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 laminate,
pre

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

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

ă metalică, u

ă, pre

ăi, cen-
trală, termopane, parchet, necesita reno-
vare, pre

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

ă, 2
băi, Zona Tribunalului, pre

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

ă 4 camere, 2 bai, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 110 mp
construit, 320 total, zona Lupacului, pre

ă 4 dormitoare, cameră de zi,
bucătărie, 2 holuri, salon cu bar, 2 băi, cur-
te, proaspăt renovate, curte pavată, zona
Muncitoresc,

ă 4 camere, baie, bucătărie,
debara, apă, gaz, canalizare, centrală
nemontată, curte + grădina 600 mp, zona
Universalul Vechi, pre

ă, Triaj, nerenovata, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, pre

ţ 17.500 € negociabil, cod
anunţ 00020.

Vând garsonier
ţ 14.500€ negociabil,

cod anunţ 00323.
Vând garsonier

ţ 20.000 € neg., cod anunţ 00151.
Vând garsonier

ţit ţ 20.500 €
negociabil, cod anunţ 00318.

Vând garsonier

ţ ţ 7.500 € neg., cod anunţ 00195.
Vând garsonier

ţit ţ 12.500 €, cod anunţ
00308.

Vând garsonier
ţit ţ 22.000

€, cod anunţ 00218
Vând garsonier

ţit ţ 22.500 €, cod
anunţ 00295.

Vând garsonier ţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele lami-
nate, termopane, preţ 25.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.

Vând garsonier
ţit
ţ 24.000 € negociabil,

cod anunţ 00262.

ţiri, preţ
35.000 €, cod anunţ 00293.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 41.000
€, cod anunţ 00294.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 9/10, f ţit, preţ
30.000 €, cod anunţ 00298.

Vând apartament 2 camere, zona
Govândari, confort 1, semidecomandat, et.
5/10, u

ţiri, preţ 35.500€, cod anunţ 00268.
Vând apart. 2 camere, 65 mp, confort 1,

decomandat, zona Govândari, etaj 4/4, îm-
bun ţit, preţ 43.000 €, cod anunţ 00332.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, et. 9/10, confort 2, semideco-
mandat, termopane, te îmbun ţiri, preţ
33.000 €, cod anunţ 00260.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semi-
decomandat, central

ţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00252.
Vând apart. 2 camere, Molizilor, et. 1/4,

confort 2, semidecomandat, central

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

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

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

ţ
ţiri, preţ 47.000 €

negociabil, cod anunţ 00302.
Vând apartament 3 camere, Re ţa

Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, cen-
tral ţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.

Vând ap. 3 camere, Govândari, confort
2, semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbu-
n ţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317

Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat,95mp,et.1/10, recent re-
novat, preţ 66.000 € neg. cod anunţ 00319

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, central

ţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 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 apart. 3 camere, Moroasa, conf.

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

Vând apart.3 camere, Lunc

ţ 51.000 € neg. cod anunţ 00257.
Vând ap. 3 camere, Re ţa Sud, conf.1,

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

ţ 75.000 € neg. 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 ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,

semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, central
ţ

ţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, conf. 2,

decomandat, 64 mp, et. 1/10, central
ţ

ţ 53.000 € neg. cod anunţ 00047.

ţ 55.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.

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

ţ 70.000 € neg. cod anunţ 00052.
Vând apartament 4 camere, Calea

Timi

ţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208
Vând apartament 4 camere, confort 1,

decomandat, 115 mp, etaj 8/8, central

ţ 95.000 € neg. cod anunţ 00254.
Vând apartament 4 camere, confort 1,

decomandat, 126 mp, etaj 3/4, central
ţ 85.000 €

negociabil, cod anunţ 00217.

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105

Vând cas

ţ
105.000 € negociabil, cod anunţ 00073.

Vând cas

90.000 € neg. cod anunţ
00077.

Vând cas

ţ 95.000 € negocia-
bil, cod anunţ 00068.

Vând cas
ţ 45.000 €

negociabil, cod anunţ 00001.
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ş
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utilat

ş

şului, et. 3/4, 2 b

ş şi inte-
rioare schimbate, izolat, termopane, cen-
tral

şorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 b

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

VÂNZARE CASĂ

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
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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:
HANDBAL FEM.: Trofeul Carpati: Romania - Germania

Vineri, Sambata Sport ora 19:00;
RUGBY: Cupa Mondiala, Finala

Sambata Sport Klub ora 10:45
HANDBAL MASC: Liga Campionilor: Cehovkie Medvedi - Steaua

Duminica Sport.ro ora 13:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Bayern Munchen - Steaua

Marti ProTV ora 21:45
HANDBAL MASC.: Preliminarii CE: Muntenegru - Romania

Miercuri Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: Liga Campionilor: CFR Cluj - AS Roma

Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
21 -23 nov: TENIS - Finala Cupei Davis:Argentina - Spania;
21 - 23 nov: PATINAJARTISTIC - Grand Prix, Rusia;
21 - 23 nov: HANDBALFEM.: Trofeul Carpati, Cluj Napoca;
23 nov: ATLETISM - IAAF Cross Country, Soria, Spania.

AMICAL ROMANIA - GEORGIA
Miercuri s-a desfasurat partida amicala dintre Romania si

Georgia, scorul final fiind 2-1 Legat de istoria duelurilor cu
georgienii, statistica ne arata ca Romania a obtinut trei succese si
un egal in cele patru confruntri directe, golaverajul fiindu-ne, de
asemenea, net favorabil, cu 11 goluri marcate si doar unul primit.

.

HANDBAL
Trofeul Carpaţi, penultimul test înaintea Europenelor.

Naţionala feminin ţine trei partide
de preg ţi, acestea fiind printre ultimele
verific ţi se va
disputa la Cluj-Napoca, în intervalul 21-23 noiembrie. Tricolorele
vor întâlni la acest turneu Germania, Croaţia

ţa la competiţia ce va fi
g

ţi, naţionala României se va deplasa la
Vrnjacka Banja, pentru dou

ţa, Danemarca

ă de handbal a României va sus
ătire la Trofeul Carpa

ări înaintea Campionatului European. Trofeul Carpa

ă acum prezen
ăzduită de ora

ă Trofeul Carpa
ă jocuri de verificare cu reprezentativa

Serbiei. Ulterior, pe 1 decembrie este programată plecarea spre
Macedonia, unde tricolorele vor participa la Campionatul
European, în perioada 2-14 decembrie. România face parte dintr-
o grupă cu Fran

şi Ucraina, echipe
care şi-au confirmat pân

şul de pe Someş.
Dup

şi Ungaria.
Echipa de

handbal masculin UCM Resita a invins pe teren propriu, formatia
croata HRK Karlovac, cu scorul de 31-25 (14-14), in prima mansa
a turului trei din Challenge Cup, competitie castigata sezonul
trecut de jucatorii antrenati de Aihan Omer. Returul meciului cu
Karlovac va avea loc in Croatia, in 22 noiembrie, de la ora 20.00.

Echipa de handbal masculin a invins, sambata,
in deplasare, formatia italiana Gammadue Secchia, cu scorul de
39-33 (21-13), in prima mansa a turului trei al Challenge Cup.
Returul este programat la Bacau, in 22 noiembrie.

Campioana Romaniei, , a invins in
deplasare pe Podravka Vegeta Koprivnica, cu 30-20 (13-14),
reusind a doua victorie in Grupa C a Ligii Campionilor.

Pentru Oltchim acesta a fost ultimul meci in 2008 in Liga
Campionilor, intrecerea continentala urmand a fi reluata pe 4
ianuarie 2009, cand echipa lui Riminic va primi vizita formatiei
Lada Togliatti.

UCM Resita, debut cu victorie in Challenge Cup.

Stiinta Bacau

Oltchim Ramnicu Valcea

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 15-a:
M V E I G GP PM

.

1. Unirea Urziceni 15 11 0 4 27 12 33p
Dinamo Bucuresti 15 10 2 3 23 11 32
CFR Cluj 15 7 5 3 21 10 26
U. Craiova 15 7 5 3 22 15 26
Steaua Bucuresti 15 6 7 2 23 13 25

. FC Timisoara* 15 9 4 2 27 19 25
7. FC Arges

Rapid Bucuresti 15 7 3 5 18 14 24
9. FC Vaslui 15 7 2 6 16 13 23

. Otelul Galati 15 6 4 5 20 17 22
11. FC Brasov 15 4 8 3 12 9 20

Pandurii Tg. Jiu 15 4 5 6 15 21 17
13. Gloria Bistrita 15 4 3 8 14 17 15

Gaz Metan Medias 15 4 3 8 17 28 15
5. Politehnica Iasi 15 4 3 8 11 22 15p

16. Farul Constanta 15 3 4 8 12 24 13p
17. CS Otopeni 15 2 3 10 14 29 9p
18. Gloria Buzau 15 0 2 13 5 27 2p

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

15 7 3 5 21 17 24p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (16/34) 21.11-23.11.2008 vineri 21.11:

Sambata 22.11

Duminica 23.11

Pandurii Tg. Jiu - CFR Cluj, (ora 17:00); U Craiova - Steaua, (ora
20:45, Antena 1); : FC Brasov - Dinamo, (ora 14:00);
Gloria Buzau - Poli Iasi, (ora 17:00); Rapid - FC Vaslui, (ora 21:00);

: Gaz Metan - Farul, (ora 14:00); CS Otopeni - Bistrita,
(ora 17:00); FC Arges - Otelul, (ora 19:00); Urziceni - Poli Timisoara,
(ora 21:00);.Meciurile sunt transmise de postul GSPTV.

LIGA 1

Etapa urmatoare: (11/26), 06.12.2008

Oradea - UCM Resita

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

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

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

Clasament etapa 10-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 10 8 0 2 282 230 16p
Stiinta Municipal Bacau 10 8 0 2 296 275 16

4. Dinamo Baumit Bucuresti 10 6 2 2 311 292 14p
HC Odorhei 10 5 1 4 275 273 11

. Univ HCM Poli Timisoara 10 4 2 4 261 259 10
7. CSM Medgidia

Universitatea Cluj 10 4 1 5 297 322 9
9. Steaua MFA Bucuresti 9 3 2 4 262 251 8p

. Univ. Bucovina Suceava 9 3 2 4 257 246 8
11. Energia Pandurii Tg. Jiu 10 2 2 5 253 260 7

HC Minaur Baia Mare 10 3 1 6 244 275 7
13. CSM D & C Oradea 9 2 0 7 224 261 4

CS H & V Pitesti 10 0 2 8 245 288 2

2. p

5. p
6 p

9 4 1 4 228 234 9p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

3. UCM Resita 10 7 1 2 297 266 15p

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

TENIS
Novak Djokovici a încheiat sezonul ATP 2008 la fel cum l-a

început, cu o mare victorie. Sârbul, câştig
Şlem, s-a impus la Turneul

Campionilor de la Shanghai, învingându-l în final
şi 42 de minute. „Nole“ nu mai

câştigase niciun turneu din luna mai, când ieşise triumf

şi 26 de minute. Românul va fi
recompensat cu 10.600 de dolari şi 63 de puncte ATP. Pe tabloul
principal al challengerului din Ucraina s-au aflat al

şi Victor Crivoi (învins
de H

şi 23 noiembrie, în oraşul
argentinian Mar del Plata.

ător în ianuarie la
Australian Open, competi

ă pe rusul Nikolai
Davidenko, scor 6-1,7-5, după o oră

ător de pe
zgura Mastersului de la Roma.

Ajuns în finala turneului
challenger de la Dnepropetrovsk, tenismenul român Victor
Hănescu, favoritul numărul 3, s-a înclinat în fa

ărul 4. Hane a cedat în două
seturi, scor 6-2, 6-3, după o oră

ănescu în sferturile de finală, scor 6-3, 7-6).
Numărul 1 în tenisul

mondial, spaniolul Rafael Nadal, a declarat forfait pentru finala
Cupei Davis, unde ibericii vor da piept cu forma

ă cu o tendinită la genunchiul drept,
care l-a făcut să rateze Mastersul de la Shanghai (China). Finala
Cupei Davis este programată între 21

ţie de Mare

ţa francezului
Fabrice Santoro, cap de serie num

ţi doi români,
Adrian Cruciat (retras în primul tur, în timpul meciului cu Alexander
Peya, la scorul de 6-1, 1-0 pentru austriac)

ţia
Argentinei.Nadal se confrunt

Victor Hănescu, învins în Ucraina.

Nadal ratează finala Cupei Davis.

MOTORSPORT
Mihai Marinescu, învin-

gător la Macau Grand Prix!
Tânărul pilot român Mihai
Marinescu a câ ă
diminea ă cursa automobilistică
Macau Grand Prix, din cadrul
Formulei BMW. Marinescu a
plecat din pole position, dar a
pierdut prima pozi

ă start, fiind devansat de
danezul Michael Christensen, al
doilea pe grilă.

Totu
ă fie mai rapid

decât scandinavul
ă-l depă ă ă pre

ia conducerea cursei. La final,
românul nu ăpâni
emo

ă a pistei
ă pun puterea ma

ă că pot fi
rapid, posibilitatea unei victorii
la Macau m-a motivat în plus

ă.
Mi-am îndeplinit un vis, am câ

ă
cursă stradală din lume.

Am reu ă duc tricolorul
României pe primul loc

ă per
forman ă”, a afirmat proaspătul
învingător.

ştigat duminic

şi, Marinescu nu a
cedat, a reuşit s

şi în turul 6 a
reuşit s şeasc şi s

şi-a putut st

şi
nu am reuşit s
şinii la sol în primele secven

Ştiam îns

şi
am dat totul, am mers la limit

ş
tigat la Macau, cea mai dificil

şit s
şi sunt

foarte mândru de aceast

ţ

ţie imediat
dup

ţia succesului: „Am plecat
de pe partea murdar

ţe
ale startului.

ţ

-

-

-

-

LIGA CAMPIONILOR
Marti (25 noiembrie) si

miercuri (26 noiembrie) se vor
desfasura meciurile din etapa a
V-a a grupelor:

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Villarreal - Man. United
Aalborg - Celtic

Bayern - Steaua
Fiorentina - Lyon

Fenerbahçe - Porto
Arsenal - Dinamo Kiev

Zenit - Juventus
BATE - Real Madrid

Bordeaux - Chelsea
CFR Cluj -AS Roma

Inter - Panathinaikos
Anorthosis - Bremen

Sahtior - Basel
Sporting - Barcelona

Atlético - PSV
Liverpool -Marseille

Inaintea desfasurarii meciu-
rilor din cadrul etapei a V-a, e-
chipele romanesti ocupa ultimul
loc din grupele lor.

Marti, 25 nov. 2008:

Miercuri, 26 nov. 2008:
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Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă


