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Prima ninsoare pe Semenic
Chiar dacă pentru unii, zăpada înseamnă nervi şi supărare, pentru alţii, ea reprezintă

prilejul de a pleca la drumeţie. Temperaturile de afară nu au reprezentat un inconvenient
pentru cei ce iubesc zăpada, frigul şi iarna în general. Ei şi-au dat întâlnire cu prima ninsoare
în staţiunea de pe muntele Semenic. Chiar dacă afară temperaturile sunt cu mult sub zero
grade, acest lucru nu a reprezentat un inconvenient pentru cei ce iubesc zăpada, frigul şi
iarna în general. Ei s-au adunat în staţiunea de pe muntele Semenic ca să profite din plin de
prima ninsoare. Cei mai fericiţi au fost ca de fiecare dată copiii. După o plimbare prin zăpadă
, cel mai nimerit lucru este o cană cu vin fiert sau un ceai fierbinte.

Cei care nu şi-au echipat maşinile aşa cum trebuie au avut de suferit şi au trecut prin
emoţiile pe care numai condusul pe zăpadă ţi le poate da. Noroc cu ceilalţi turişti care au
sărit în ajutorul şoferilor imprudenţi.

Jandarmii montani la datorie
Jandarmii montani din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin au

finalizat pregătirile în vederea începerii noului sezon turistic de iarnă în staţiunile de munte
din judeţul Caras-Severin, toate posturile din aceste zone, respectiv Crivaia, Trei-Ape,

Semenic şi Muntele Mic, fiind încadrate cu personal şi tehnica
necesară îndeplinirii misiunilor.

Aceştia vor fi prezenţi pe pârtiile de schi, în toate staţiunile
montane dar şi pe traseele de munte. Dotarea tehnică permite
îndeplinirea misiunilor, iar posturile de jandarmi montani au
încadrarea necesară de personal. În ultimul an, jandarmii
montani cărăşeni, au efectuat peste o mie de misiuni de pa-
trulare pe munte şi au desfăşurat acţiuni de căutare şi salvare
a turiştilor aflaţi în dificultateatunci când situatia a impus.

Cangurul Lingvist
Fundaţia pentru Integrare Euro-

peană Sigma invită elevii claselor III-
XII să participe la concursul naţional
de limbă, cultură şi civilizaţie,
Cangurul Lingvist.

Competiţia este organizată de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului, Fundaţia pentru Integrare
Europeană Sigma, Institutul pentru
Dezvoltarea Evaluării în Educaţie, cu
sprijinul British Council, Ambasadei
Germaniei şi al Ambasadei Canadei.
Participanţii trebuie să rezolve în 60
de minute un test grilă care conţine 40
de întrebări cu grade diferite de
dificultate. Subiectele, concepute şi
selectate de echipe de profesori
români şi străini, sunt grupate pe
niveluri de învăţământ.

Înscrierile se vor efectua în şcoli,
prin intermediul unui profesor care
organizeaza concursul, în perioada
17 noiembrie - 19 decembrie 2008, iar
competiţia se va desfăşura în data de
28 ianuarie 2009. Toţi concurenţii vor
primi ca premiu de participare o revis-
tă conţinând subiectele de concurs şi
o diplomă. Pentru al treilea an conse-
cutiv, cei mai buni dintre participanti
au posibilitatea de a se înscrie gratuit
la examenul de obţinere a diplomei
internaţionale Cambridge. Câştigăto-
rii la nivel naţional vor fi stabiliţi în ur-
ma unei probe de baraj şi vor fi recom-
pensaţi cu excursii şi tabere interna-
ţionale atât în ţară cât şi în străinătate.

Informaţii suplimentare pot fi
obţinute telefonic la 021.243.40.35,
021.243.40.36, pe adresele de e-mail
f i e s @ c a n g u r u l . r o ,
fies_cangurul@yahoo.com sau pe
site-ul www.cangurul.ro

Muzeul de locomotive revalorificatSeminar pentru
informarea }omerilor
Agenţ ia Judeţeană pentru

Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-
Severin organizează în data de 27
noiembrie 2008, ora 10, un seminar
cu tema: “Tehnici de căutare a unui
loc de muncă în Uniunea Europeană
prin intermediul EURES”. Acest
semina r se adresează a tâ t
solicitanţilor de locuri de muncă care
doresc să lucreze în Uniunea
Europeană cât şi angajatorilor ce
doresc să recruteze personal din UE.

Organizarea acestui seminar
urmăreşte încetăţenirea unei culturi a
mobilităţii în rândul populaţiei active
şi informarea grupurilor ţintă despre
posibilităţile oferite de reţeaua
EURES. La seminar sunt invitaţi să
participe atât persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, şomeri,
angajatori, studenţi, absolvenţi ai
diferitelor instituţii de învăţământ, cât
şi persoane vârstnice care doresc să
îşi prelungească activitatea

Seminarul va avea loc la sediul
AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa,
str. Traian Lalescu nr 17, etajul 5.

Primăria Municipiului Reşiţa, intenţion
ează, la iniţiativa primarului Mihai Stepa
nescu, să pună în valoarea în mod deosebit
actuala locaţie a Muzeului de Locomotive.
Aceasta va trebuie să se constituie nu
numai într-un punct de atracţie muzeistic,
dar şi ca un centru de informare complex,
privind zona noastră din multiple puncte de
vedere: turistic, investiţional, cultural şi so
cial. În acest context, primarul Mihai Stepa
nescu a iniţiat şi susţinut deja trei întâlniri cu
preşedintele-director general al UCMR,
Adrian Chebuţiu, împreună cu directorii săi
şi, pe de altă parte, cu Carmen Cârlugea şi
Victor Naidan, specialişti din partea Consi
liului judeţean. Se urmăreşte un parteneriat
pe un proiect european pregătit a fi aplicat
de către Consiliul judeţean, prin intermediul
căruia actualele exponate de la Muzeul de

Locomotive să fie puse în valoare prin cons
truirea unor peroane, a unei gări de epocă şi
a altor facilităţi menite a reda parfumul de
altădată al transportului pe calea ferată, pre
cum şi prezervarea cu mai multă atenţie a
locomotivelor. Primarul Mihai Stepanescu
intenţionează, aşadar, să îmbogăţească
oferta de tip muzeal cu una mai amplă cu pri
vire la tot ce trebuie ştiut despre municipiul
nostru, desigur, totul în contextul cu care
sunt de acord şi Consiliul judeţean şi UCMR.
Potrivit lui Adrian Chebuţiu, UCMR se poate
alătura, prin intermediul unui ONG, proiec
tului şi doreşte să doneze locomotivele Pri
măriei Reşiţa. Pentru viitorul apropiat sunt
prevăzute şi alte întâlniri, concrete, pentru
următorii paşi ce trebuie făcuţi în derularea
proiectului.
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Cu ocazia manifestărilor dedicate ,
efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-
Severin vor participa în data de 01.12.2008, începând cu orele 11.00
în Piaţa 1 Decembrie 1918 din municipiul Reşiţa, la un ceremonial
militar care va cuprinde: primirea oficialităţilor, scurte luări de cuvânt,
depuneri de coroane şi buchete de flori şi defilarea gărzii de onoare.

Zilei Naţionale a României Organizaţi susţine financiar activi
tatea Centrului de Zi de la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr 7
Reşiţa, în cadru căruia 25 de copii care provin din
familii cu situaţie materială precară beneficiază zilnic
de o masă caldă precum şi de un cadru didactic
calificat care îi ajută la pregătirea lecţiilor.
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Consiliul Judetean Caras-Severin inaugurează vineri, 28 noiembrie a.c. Centrul pentru informare si promovare a atractiilor
turistice Banat Manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României, vor avea loc în data de 01.12.2008, începând cu orele 11.00 în
Piaţa 1 Decembrie 1918 din municipiul Reşiţa Duminică 30 noiembrie în Sala Polivalentă din Reşiţa Naţionala Masculină de
Handbal întâlneşte echipa Suediei În perioada 28-30 noiembrie a.c., în sala de sport a Liceului de Artă „Sabin Păutza“ se vor
desfăşura întrecerile turneului final al Campionatului Naţional de lupte libere cadeţi
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Preotul Petru Berbentea la Cafeneaua Studenţilor Primăria Reşiţa şi societatea UCM Reşiţa sunt în negociere pentru
chiria pentru imobilul Grădiniţa Pp7 În Caraş Severin sunt 300 de şomeri Traficanţi de droguri prinşi la Reşiţa Conferinţa
internaţională ,,Economia României Post Aderare - 2 ani de la intrarea în Uniunea Europeană", la Reşiţa Amenzi la curăţătorii şi
spălătorii auto Expoziţie Marian Truţulescu la Semenicul oncursul "Scrie despre Evul Mediu" ediţia 2009
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-
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Aeroportul din Caransebe

-

ş mai
are înc şans

şi condi

ă o ă pentru a deveni
funcţional, noul acţionariat primind de
la Consiliul Judeţean câteva imobile
dar ţii concrete pentru revitali
zarea aeroportului.

Pagin Cristian ţă realizată de Fran

Săptămâna politică locală

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din 26 noiembrie 2008
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Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul
2008.

Proiect de hotărâre de modificare a anexelor 1, 14 si
26 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 21/12.02.2008
privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe
anul 2008, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub
autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către
acesta, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre de modificare a anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 23/2008 privind
aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi
comunale, finanţat din sume defalcate din TVA, pentru
anul 2008”cu modificările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare durabilă a judeţului Caraş-Severin, 2007-
2013.

Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de
dezvoltare integrată a turismului în zona Caraş-Severin
Vrsac - Banatul de Sud, din cadrul proiectului „Centrul de
informare şi promovare a atracţiilor turistice B
Gărâna” cod RO2004/016 - 934.01.04.

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.137/2007 privind transmiterea
unei părţi din imobilul „Fosta UM 01929 (Imobilul 2906)
Reşiţa” aflat in domeniul privat al judeţului Caraş-Severin
şi administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în
administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Semenic” a judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.166/2006 privind transmiterea
unei părţi din imobilul „Fosta UM 01929 (Imobilul 2906)
Reşiţa „aflat in domeniul privat al judeţului Caraş-Severin
si administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în
administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale si
folosinţa Oficiului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale
Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate şi însuşirea raportului de evaluare pentru
concesionarea unei părţi(teren şi construcţii) din imobilul
cazarmă nr.1003, fosta U.M.01886, situată în Municipiul
Caransebeş-hangarele nr.3, nr.4 şi anexa remiză P.S.I.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.161/2008 privind
aprobarea organigramei si a statului de funcţii la Muzeul
Banatului Montan Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.
80/2005 privind Comisia pentru reconstituirea vechimii în
muncă de pe lângă Consiliul Judeţean Caraş-Severin, cu

modificările şi completările ulterioare.
Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 51/2008 privind
aprobarea Programului de transport public judeţean de
persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din
judeţul Caraş-Severin pentru perioada 01.07.2008
30.06.2011.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamen-
tului de organizare şi funcţionare al activităţii comisiei de
selecţie a ofertelor culturale şi al activităţii comisiei de
soluţionare a contestaţiilor.

Proiect de hotărâre pentru înfiinţarea si organiz-
area Centrului de Urgenţă pentru Persoane fărăAdăpost.

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin la finanţarea şi implementarea
proiectului ”Planificare strategică la nivelul comunităţilor
locale-soluţie pentru un management eficient al resur-
selor în Judeţul Caraş-Severin” realizat cu contribuţia
financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea co-finan-
ţării proiectului „Prevenirea abandonului şcolar”,realizat
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 axa prioritară 2 ”Corelarea
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” domeniul
major de intervenţie 2.2 ”Prevenirea şi corectarea părăsirii
timpurii a şcolii” lansat de Autoritatea de Management
pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor
Umane din cadrul Ministerului Muncii Familiei şi Egalităţii
de Şanse.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean la cea de a patra ediţie a Târgului de
Turism ITEP 2008, ce a avut loc la Pilsen, Republica
Cehă, în perioada 22 - 26 octombrie 2008.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean la cea de-a XIII-a ediţie a Simpozio-
nului “Banatul trecut istoric şi cultural” desfăşurat la Novi
Sad, Republica Serbia, în perioada 31. 10 - 01. 11. 2008.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean la reuniunea de lucru a Proiectului
Phare CBC „Studiu de fezabilitate pentru drumul local
Vrsac Markovac graniţa cu România” la Vrsac, în data de
3 noiembrie 2008.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean la vizita de lucru efectuată sub egida
proiectului “Centru de informare şi promovare a atracţiilor
turistice Banat Gărâna”, ce a avut loc la Vrsac, Republica
Serbia, în perioada 30.10 1.11. 2008.

Raport privind finanţele publice locale destinat
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Întrebări. Interpelări.

anat
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Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost aprobate

Cum votăm?
Prin votul uninominal se înţelege un mod de

alegere directă a unor candidaţi individuali şi nu
alegerea unui partid anume sau a unei liste de partid.

Fiecare judeţ este împărţit î mai multe colegii
uninominale, în funcţie de aşezarea geografică şi de
numărul de locuitori. În fiecare judeţ, există un număr
diferit de colegii pentru Camera Deputaţilor şi pentru
Senat. Pentru aceste colegii, partidele îşi desemnează
un singur reprezentat care candidează pentru Camera
Deputaţilor. Caraş-Severinul are 5 colegii de deputaţi.
Colegiile desemnate pentru Senat se formează din mai
multe colegii uninominale pentru Camera Deputaţilor,
după aceleaşi criterii respectiv aşezarea geografică şi
numărul de locuitori. Un colegiu pentru Camera
Deputaţilor trebuie să cuprindă 70.000 de locuitori, iar
unul pentru Senat - 160.000 de locuitori. La alegerile

parlamentare din 30 noiembrie, alegătorii vor acorda
un singur vot unui candidat pentru Camera Deputaţilor
din cadrul colegiului din care fac parte şi un vot
candidatului pentru Senat. Cetăţenii au şi opţiunea
“votului în alb”, respectiv opţiunea de a nu aplica
ştampila pe niciun candidat, exprimându-şi astfel
nemulţumirea faţă de candidaţii propuşi în colegiul lor.

Candidaţii care obţin 50 % plus unu din voturile
dintr-un colegiu, sunt desemnaţi câştigători. Cei care
nu obţin 50 % din voturi pot intra în parlament în funcţie
de performanţele partidului din care fac parte, caz în
care sunt favorizaţi reprezentanţii partidului care
scoate cel mai bun scor în judeţul respectiv. În caz de
deces sau demisie a unui senator sau deputat, se
organizează alegeri la nivelul colegiului.

Candidaţii independenţi vor trebui susţinuţi de
minimum 4% din numărul total al alegătorilor înscrisi în
listele electorale permanente din colegiul respectiv, dar

nu mai puţin de 2.000 pentru Camera Deputaţilor şi
4.000 pentru Senat. La alegerile parlamentare din data
de 30 noiembrie, vor exista două tipuri de buletine de
vot: unul pentru a vota candidaţii pentru Camera
Deputaţilor şi unul destinat candidaţilor pentru Senat.

În căsuţele din dreapta buletinului de vot se vor găsi
numele candidaţilor. Alegătorii vor aplica ştampila doar
în căsuţele în care se găseşte numele candidatului pe
care îl susţin. Pe primele pagini vor apărea candidaţii
propuşi de partidele parlamentare, ai organizaţiilor
minorităţilor deja reprezentate în parlament, apoi cei ai
alianţelor politice. Urmează candidaţii partidelor,
alianţelor şi organizaţiile minorităţilor care nu au
reprezentare în parlament. Alegătorii pot vota în 30
noiembrie între orele 07.00 şi 21.00, aplicând ştampila
VOTAT în interiorul patrulaterului cu numele şi
prenumele candidatului ales. Apoi buletinele se
îndoaie şi se introduc în urnă.

n

Agendă încărcată
la Primărie

Primarul Municipiului Reşiţa, Mihai Stepa-
nescu, s-a întâlnit cu conducerea Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Reşiţa, pentru a
identifica o serie de locaţii necesare depozitării
deşeurilor din construcţii, inclusive pentru mobi-
lierul dezafectat. Molozul şi deşeurile rezultate
din construcţii şi amenajări reprezintă, la ora
actuală, o problemă serioasă pentru municipiu.

De asemenea, primarul Reşiţei a avut o
întrevedere cu parteneri agenţi economici şi
furnizori de servicii în vederea pregătirii Sărbă-
torilor de iarnă. Tot luni, Mihai Stepanescu a
analizat necesitatea extinderii cimitirelor actuale
şi a reuşit eşalonarea datoriilor vechi ale Pres-
com de 1.500.000 de lei la Finanţele Publice. În
aceeaşi zi, primarul Mihai Stepanescu a susţinut
o întâlnire cu Comisia de organizare a acţiunilor
culturale, sportive şi de divertisment programate
în luna decembrie în Piaţa 1 Decembrie 1918 şi
Parcul Tricolorului.

Marţi, 25 noiembrie, primarul municipiului
Reşiţa, Mihai Stepanescu, a avut o întâlnire prin
intermediul căreia s-au predat Drumurilor Naţio-
nale anumite tronsoane de drum din Reşiţa,
care urmează a fi cuprinse într-un program de
refacere şi modernizare. Tot marţi, Stepanescu
s-a întâlnit cu conducerile câtorva şcoli din
municipiu, pentru a analiza unele probleme spe-
cifice. De asemenea, a avut loc o întrevedere cu
membrii Comisiei de Urbanism, pentru analiza
stadiului întocmirii Planului Urbanistic General
al Municipiului, cu măsuri de intrare în legalitate
pentru toate construcţiile din Reşiţa.



Vând urgent Dacia 1410
p piese schimb. Tel. 0355-
809615.

Vând Dacia 1992, 400 €. Tel.
0743-154798.

Vând Dacia an 1997, stare
foarte bun . Preţ 1.200 €. Tel.
0748-226905.

Vând Dacia 1310 anul 1999,
stare foarte bun , acte la zi. Tel.
0741-132826.

Vând Citroen Berlingo 1.4
FA, 07/2001. Preţ 6.650 neg.
Tel. 0740-547070.

Vând autoturism Skoda Fa-
bia, an fabricaţie 2002, berlin ,
ro u, benzin , 85 CP,1400 cmc,
114.000 km, consum 7,5 l/100
km 5.555 € neg. Euro 4, oglinzi
i 4 geamuri electrice, 6 airba-

guri,climatronic, computer bord,
proiectoare, închidere central,
alarm impecabil , înmatricu-
lat , torpedou refrigerat, 16v,
înc lzire scaune, abs, asr, epc,
radio-cd, scaune faţ reglabile,
ma ina este full, unic proprietar,
ma ina în RO din august 2007.
Tel. 0726-314434.

Vând Dacia 1310 L, noiem-
brie 1997, 72.000 km, dot ri
interioare i exterioare. Preţ
1.500 € neg. Tel. 0730-508187,
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Vând cas ţa, str.
Victoriei nr. 1, 7 camere, curte,
bun ţ neg.
37.000 €. Tel. 0721-714156.

ţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.
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ă termică, zona Spar
Micro 1. Tel. 0256-410590,
0747-832171.

Închiriez cas

ş

şi

nchiriez apartament cu
dou camere Retezatului nr.
17 ap. 18 0723 130321 sau
0355 412311

ersoan fizic v nd apar
tament 3 camere confort
decomandat 2 b i box 100
m zona Re i a Sud pre
58 000 . Tel 0741 329205

v nd apar
tament 2 cam c 3
modernizat, pre neg.
Tel 748 118080

C ut m distribuitori de ma
teriale publicitare elevi-studenţi
Ofer 70 lei / 4 ore/zi, rog/ofer
seriozitate. Tel. 0744-806366.

Angajez muncitori necalifi-
caţi pt. vulcanizare. Salariu 600
lei. Tel. 0747-341972.

Am 3-4 locuri pentru Austria,
oriunde la adres Tel. 0740-
547070.

La orice or transport 3-4
persoane la aeroport Budapes
ta cu autoturism spaţios, confor-
tabil. Tel. 0740-547070.

Tân r cu auto caut colabo
rare cu firme de transport
persoane internaţional Tel.
0740-547070.

Caut copii
. Tel. 0770-391275.

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

ătrâni pentru
îngrijire

ă

-
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-
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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
Grea este singur

ţ
ţ

ţii. Tel. 0728-
197652.

Ofer dragoste, tandreţe
doamnelor domni oarelor care
tiu ce vor de la viaţ . Tel. 0726-

261409 rog seriozitate.
Pensionar

ătatea, eu
56/170/70 cu apartament +
auto, serios, cinstit, fidel, caut d-
nă pentru prietenie de la sat sau
ora

1,90,85 kg, 45 ani, atletic,
prezentabil, fără obliga ii,
doresc rela ie de prietenie cu
doamnă fără obliga

ă

ă 59 ani caut
partener pt. căsătorie, prietenie.
Tel. 0728-166849.

Tânără ă
a ău la 0743-
643522.

ş, maxim 60 ani. Tel. 0770-
473175.

ş
ş

discret şi sexy
ştept telefonul t

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.

ă
ă ă ă

ă

ă

ă

ă ă ă ă

ă ă
ă ă

ă
ă

ă

ă de
cămin cu baie, la pia ă în
Luncă, Re

ă 39 mp în
Mociur, et. 1, avantajos. Tel.
0726-125935.

ă, complet
renovat. Tel. 0726-125935.

Închiriez camere de cămin
cu baie în Luncă la pia ă.
Tel. 0726-125935.

ă cu îmbună
tă

ătă

2 camere, buc

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

â
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Vând avantajos camer
ţa mic

ţa. Tel. 0726-
125935.

Vând garsonier

Vând apartament cu 2
camere decomandat, parter, în
Moroasa, complet renovat.
Pretabil spaţiu comercial. Tel.
0726-125935.

Vând în Herculane aparta-
ment 2 camere la piaţ

ţa mic

Vând garsonier
ţiri, ocupabil imediat. Tel.

0748-119443.
Vând apartament 2 camere

cu îmbun ţiri. Tel. 0748-
119443.

ş

şi

ş

ş ş

ş

şi

V nd apartament 2 camere
icro 2, bloc 4 etaje, 28 500.

Tel 0770 446225
V nd apartament 4 camere

parter p- a Re i a Sud posibil
privatizare. Tel. 0355 410883
0728 172787 dup ora 17

Persoan fizic , cump r
garsonier n bloc de aparta
mente, exclus zonele C
Caransebe ului, Mociur i
Peleaga. Tel 0740 014117

nchiriez apartament 3
camere dotat i utilat, central
proprie, zona Intim, central. el.
0766 765304

nd garsonier l. inere
tului et 7/9 n bl din mijloc
f r bun t iri. ontact
liliana_calugaru@yahoo.com.

re 22 000 neg.
ump r cas n rebu,

persoan fizi . Tel 0724
349258

nd apartament 2 camere
confort 0355 801840,
0745 202253

fer spre nchiriere aparta
ment 3 camere decomandat
zona ov ndari el 0730
013274 dup ora 18

V nd garsonier leea Pe
leaga, et. 3, mobilat , aragaz,
frigider, ceas de gaz, etc. re
20.500 . Tel. 0721 664790

-

Vând calculator second +
monitor TFT 17”. Preţ 270 €,
900 lei neg. Tel. 0751-881562.

Vând monitor crt Comrace
17 inch, ecran plat, stare
excepţional . Tel. 0726-766206
sau 0744-615868.

Vând adida i Puma 37-38,
model nou. Tel. 0741-996869.

Ofer spre adopţie c ţei
maidanezi vaccinaţi, numai
iubitorilor de animale. Tel. 0741-
996869.

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

Vând 2 perechi pe ti acvariu
Clar ias Batracus 30 cm
lungime. Tel. 0742-079889.

Vând instant gaz pt. ap
cald , italian, tiraj co , aproape
nou, 280 lei neg. Tel. 0742-
773016, 0355-411748.

Ofer aragaz de vânzare la
150 lei neg. Tel. 0729-837840.

Vând adida

ţi beletristic
ţ neg. Tel. 0723-

092582.
Ofer iubitorilor de animale o

pisic . Tel. 0724-002947.

ă

ă

ă

ă
ă

ărimea
45. Tel. 0745-583129.

Vând căr ă vechi

ă

ş

ş

ş

şi Nike m

şi noi, pre
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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

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

ANUNŢ
Subscrisa S.C. SEMAG S.A., cu sediul în Topleţ, str. Fabricii,

nr. 71, jud. Cara
ţa, str. Horea. bl A2, parter, jud.

Cara

ţa, str. Horea, bl. A2,
parter, jud. Cara ţie public

ţia a II-a)
compus din:

ţul de pornire al licitaţiei este de 5.216.907 lei respectiv
75% din valoarea de evaluare (licitaţia a II-a).

Facem menţiunea c ţurile nu conţin T.V.A.
Caietul de sarcini se poate achiziţiona de la sediul

lichidatorului judiciar la valoarea de 500 lei, pân

ţie se face pân .
ţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de

pornire al licitaţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255-212940

sau la sediul lichidatorului judiciar.

ş-Severin, prin lichidator judiciar LICEV GRUP
I.P.U.R.L., cu sediul în Reşi

ş-Severin, Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RSP 0227/2006, v

şi
ş-Severin licita

ă
facem cunoscut faptul că în data de 10.12.2008, ora 11 va avea
loc la sediul lichidatorului judiciar din Re

ă cu strigare privind
vânzarea în bloc a patrimoniului debitoarei (licita

Pre

ă pre

ă în data de
09.12.2008, ora 14.
Înscrierea la licita ă în data de 09.12.2008, ora 14

Garan

1. Construcţii industriale, cu o valoare de 5.767.500 lei;
2. Teren în suprafaţă totală de 66.468 mp, cu o valoare

totală de 943.599 lei;
3. Fier vechi rezultat din casări, aproximativ 140 tone, cu

o valoare totală de 70.000 lei;
4. Produsele finite, cu o valoare totală de 143.083 lei;
5. Materii prime, cu o valoare totală de 26.594 lei;
6. Alte materiale consumabile, cu o valoare totală de

5.100 lei;
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0771-568590.
Vând Matiz, august 2002,

unic proprietar, 80.000 km, aer
condiţionat, radiocas, culoare
ro ie, 3.100 € neg. Tel. 0742-
773016, 0355-411748.

Vând Golf 3, 1.8, 1994, ro u,
clim , alarm , închidere centra
lizat , geamuri electrice, oglinzi
electrice, servo, scaun i volan
reglabile, linia sport omologat ,
preţ 2.890 €. Tel. 0740-425899.

ş

ş

ş

ă ă
ă

ă

-

Vând în B
ţie,

cas

Vând apartament 2 camere,
etaj 2, îmbun ţit

ţile, zona Intim, preţ
neg. Tel. 0729-566154.

ăile Herculane mai
multe terenuri de construc

ă sau pensiune la stradă sau
la râu. Tel. 0726-125935.

ătă
ă

şi mobilat cu
toate utilit



Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani
vor primi o pe calea
ferată, către şi dinspre localitatea de domiciliu, cu
trenul rapid, la clasa a II-a, în perioada 28
noiembrie 1 decembrie, pentru a-şi putea exercita
votul în localitatea de domiciliu

călătorie dus-întors gratuită

.

Autorizaţia de mediu va fi valabilă pe o perioadă de
10 ani, cu 5 ani mai mult decât precizează legislaţia în
vigoare, a stabilit Guvernul, printr-o Ordonanţă de
urgenţă. În ceea ce prive te autorizaţia integrată de
mediu aceasta va rămâne valabilă pe o perioadă de 10
ani, a a cum este precizat i în legislaţia în vigoare.

ş

ş ş
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�

�

�

�

Guvernul a aprobat Strategia naţională privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011 şi Planul de Acţiune
Schengen 2008 Autorităţile administraţiei publice centrale, structurile din teritoriu ale acestora, precum i instituţiile prefectului
au la dispoziţie 6 luni pentru a implementa domeniul gov.ro Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va notifica modificările
actelor constitutive ale firmelor, pe e-mail Cererile de împrumut ale populaţiei s-au dublat în luna septembrie 2008 comparativ cu
începutul anului

ş
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H.G. nr. 1.246 ţeniei române unor
persoane (M.O. nr. 697/14.10.2008)

Ordinul nr. 10.280 al pre ţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-
cadru pentru organizarea

ţionarilor publici încadraţi pe funcţii
publice cu nivel de studii inferior, care absolv

ţ
. (M.O. nr.

698/14.10.2008)
Raport privind ajutoarele de stat acordate în România pe

perioada 2004-2006 (Raportul se public

ţiona de la Centrul de vânz

) (M.O. nr. 698/14.10.2008)
Raport privind ajutoarele de stat acordate în România pe

perioada 2004-2006 (M.O. nr. 698 bis/14.10.2008)
Legea nr. 167 pentru modificarea

ţirilor funciare nr. 138/2004 (M.O. nr. 699/14.10.2008)
Decizia nr. 888 a pre ţii Naţionale pt Co

municaţii privind procedura de verificare
ţiunilor de emitere a factu

rilor în form ţ

ţ transmit sau arhiveaz ţe
(M.O. 699/14.10.2008)

Ordinul nr. 1.347 al ministrului pentru întreprinderi mici
ţ, turism

ţinerea finanţ (M.O. nr.
699/14.10.2008)

H.G. nr. 1.086 ţiunile
efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra
cost

ţiile de repartizare

(M.O. nr. 700/15.10.2008)
Ordinul nr. 1.484 al inspectorului general de stat al Inspec

toratului de Stat în Construcţii pentru modificarea

ţii nr. 362/2006 privind accesul la
informaţiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat
în Construcţii - I.S.C. (M.O. nr. 700/15.10.2008)

Ordinul nr. 1.488 al inspectorului general de stat al
Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru modificarea
Procedurii de autorizare a diriginţilor de

ţii nr. 595/2007 (M.O. nr. 700/15.10.2008)
Decizia nr. 204 pentru stabilirea salariilor de baz

ţiilor publice finanţate
integral din venituri proprii (M.O. nr. 702/15.10.2008)

Ordinul nr. 5.164 al ministrului educaţiei, cercet

(M.O. nr. 703/16.10.2008)
O. .G. nr. 127

(M.O. nr. 705/16.10.2008)

privind acordarea cetă

ă
ă a func

ă o formă de
învă ământ superior de lungă sau de scurtă durată în
specialitatea în care î ă ă activitatea

ă ulterior în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 698 bis în afara abona
mentului, care se poate achizi ări

ătă
ă

ă electronică, precum ă

ă facturi, chitan
ă electronică

ării întreprinderilor mici

privind stabilirea tarifelor pentru opera

ă prin
Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat
în Construc

ă ale
personalului din conducerea institu

ării
ă

u pentru modificarea

şedintelui Agen

şi desf şurarea examenului de
promovare în clas

şi desf şoar

şi
informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti,
şos. Panduri nr. 1

şi completarea Legii îm
bun

şedintelui Autorit
şi omologare a siste

melor informatice destinate opera
şi normele de performan

şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de
persoanele care emi
şi bonuri fiscale în form

şi
mijlocii, comer şi profesii liberale privind modificarea

procedurilor de implementare a programelor pentru
sus şi mijlocii

şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind
nivelul de constituire, condi şi de utilizare a
fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român
pentru Drepturile deAutor

şi comple
tarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului
de Stat în Construc

şantier, aprobat

şi
tineretului privind organizarea şi desf şurarea tezelor cu
subiect unic pentru clasele a VII-a şi a VIII-a în anul şcolar
2008-2009

şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal

-

-

. -
-
-

-
-

Indicele trimestrial al
în formă ajustată (după numărul

zilelor lucrătoare) a crescut cu 19,39 la sută, în
cel de-al treilea trimestru din 2008, faţă de
intervalul similar al anului trecut, i cu 3,11 la
sută comparativ cu trimestrul precedent.

costului orar al forţei
de muncă

ş

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

Modificarea comisioanelor stabilite în contractul de
împrumut bancar şi introducerea de noi comisioane pe par
cursul derulării contractului, fără acordul consumatorului,
sunt interzise, a decis Executivul în şedinţa de miercuri.

Guvernul a aprobat miercuri, o Ordonanţă de urgenţă
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind protecţia consumatorilor.

Modificările adoptate se referă, în principal, la protecţia
consumatorului de servicii financiare dar şi la protecţia
consumatorilor de servicii de intermediere imobiliară, la
vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, la
încheierea şi executarea contractelor la distanţă.

Astfel, în ceea ce priveşte serviciile financiare, băncile
au următoarele obligaţii:

să ofere consumatorilor contractele de credit încă din
faza pre-contractuală, împreună cu o simulare de costuri;

să prezinte costurile totale ale creditului în orice formă
de publicitate;

să menţioneze în contract toate comisioanele
percepute, aferente produsului financiar;

să nu majoreze comisioanele pe perioada derulării
contractului de credit;

în cazul dobânzii variabile, să prezinte indicii în funcţie
de care variază aceasta, precum şi formula de calcul;

să nu modifice clauzele contractuale fără încheiere
unui act adiţional, acceptat de consumator;

să închidă contul curent, aferent contractului de credit /
depozit, odată cu finalizarea contractului.

„Actul normativ urmăreşte să asigure un grad înalt de
protecţie a consumatorului de servicii financiare, astfel
încât să sporească încrederea consumatorilor în
contractele pe care le încheie cu furnizorii de servicii
financiare bancare şi nebancare”, a declarat Dan Vlaicu,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor, la finalul şedinţei de guvern de miercuri.

Modificările cu privire la activitatea bancară separă
supravegherea bancară şi politica monetară de protecţia
clientului, aşa cum se întâmplă la nivelul Uniunii Europene.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC) va prelua atribuţiile de control de la Banca
Naţională a României, în cazul creditului de consum şi a
creditului ipotecar.

În ceea ce priveşte serviciile imobiliare, agenţii
imobiliari au obligaţia de a prezenta consumatorilor, în faza
pre-contractuală, toate informaţiile esenţiale cu privire la
imobilul ce urmează a fi tranzacţionat, inclusiv

surse de zgomot, umezeală, poluare, miros, pericol de
inundaţii sau surpări, organizarea în apropiere a unor
manifestări populare periodice, istoricul terenului sau al
clădirii, posibile dezavantaje ale vecinătăţilor;

preţurile practicate în piaţă;
situaţia juridică a imobilului;

nivelul estimativ al costurilor ce urmează să fie
suportate de consumator;

nivelul comisionului practicat de agenţia imobiliară.
De asemenea, agenţiile imobiliare nu mai au voie să

perceapă penalităţi pentru neefectuarea tranzacţiei, din
culpa consumatorului, în cuantum mai mare decât
valoarea comisionului pe care acesta îl datora agenţiei în
cazul efectuării tranzacţiei.

În ceea ce priveşte vânzarea produselor alimentare şi
garanţiile asociate acestora, principalele măsuri
reglementate sunt următoarele

producătorul trebuie să informeze despre denumirea
produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, canti
tatea, termenul de valabilitate/data de minimă durabilitate
pentru produsele nealimentare sau data limită de consum
pentru produsele alimentare/data durabilităţii minimale
stabilite de producător durata medie de utilizare, princi
palele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii
folosiţi, modul de utilizare, transport, depozitare,
conservare sau păstrare, contraindicaţii.

produsele se comercializează numai în cadrul terme
nului de valabilitate şi este interzisă modificarea terme
nelor de valabilitate înscrise pe produs, pe etichetă, pe
ambalaj sau în documentele însoţitoare.

consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor/pres
tatorilor de servicii remedierea sau înlocuirea gratuită a
produselor şi serviciilor obţinute, precum şi despăgubiri
pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constate
în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate.
Vânzătorul/prestatorul de servicii suportă toate cheltuieli
legate de aceste deficienţe, situaţie care nu îl exonerează
de răspundere pe producător în relaţia cu aceştia.

producătorii să folosească în activitatea de producţie şi
depozitare spaţii corespunzătoare;

producătorii să oprească livrările, respectiv să retragă
de pe piaţă şi/sau de la consumatori produsele care nu în
deplinesc caracteristicile prescrise şi care ar putea afecta
viaţa, sănătatea, securitatea ori interesul consumatorilor.

În cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare informa
rea consumatorului, încă din faza pre-contractuală, asupra
tuturor condiţiilor contractuale, sau în cazul modificării
comisioanelor stabilite în contractul de împrumut bancar şi
introducerea de noi comisioane pe parcursul derulării
contractului, fără acordul consumatorului, se sancţionează
cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 50.000 lei.

În cazul nerespectării dispoziţiilor referitoare la obliga
tivitatea agenţilor imobiliari de a prezenta consumatorilor,
în faza pre-contractuală, toate informaţiile esenţiale cu
privire la imobilul ce urmează a fi tranzacţionat, se sanc
ţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la
30.000 lei.
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Ajutor pentru veteranii de
r@zboi, v@duvele de r@zboi,

precum }i accidenta]ii de r@zboi
în afara serviciului ordonat
Veteranii de război, văduvele de

război, precum şi accidentaţii de război în
afara serviciului ordonat, care au suferit o
infirmitate, beneficiază în anul 2008 de un
ajutor anual în cuantum de 111 lei/persoa
nă pentru acoperirea unei părţi din costul
chiriei, energiei electrice şi energiei
termice pentru nevoi casnice. De ajutorul
anual va beneficia un număr de 84.107
persoane.

Legea nr. 44/1994 referitoare la vete
ranii de război, precum şi unele drepturi
ale invalizilor şi văduvelor de război,
prevede că stabilirea cuantumului acestui
ajutor să se realizeze anual, prin hotărâre
de Guvern, în funcţie de evoluţia preţurilor
şi posibilităţilor bugetului de stat, iar plata
se asigură de la bugetul de stat.

În anul 2007, cuantumul ajutorului
anual a fost aprobat de Guvern, la nivelul
de 90 lei/persoană, de acest ajutor
beneficiind aproximativ 98.600 persoane.

)

-

-
Informaţii de background:

(Guvernul Romaniei 25.11.2008,

Reglement@ri privind protec]ia consumatorului de servicii financiare
Standarde de referin]@ pentru
înv@]@mântul preuniversitar

Executivul a adoptat, în şedinţa de marţi,
o Hotărâre de Guvern care stabileşte
standardele de referinţă şi indicatorii de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii în învăţământul preuniversitar.

Standardele de referinţă se aplică învăţă
mântului preuniversitar de stat şi particular.

Având în vedere O.u.G. nr. 75/2005, în
procesul de evaluare a calităţii, vor fi folosite
atât standardele de acreditare şi evaluare,
aprobate prin H G nr. 21/2007, cât şi stan
dardele de referinţă aprobate prin prezentul
act normativ.

comunice sistematic cu părinţii şi cu cei
lalţi beneficiari de învăţământ din comunitate

implementeze programe şi să ia măsuri
de diminuare a violenţei în şcoală

demonstreze, la un interval de 3 ani, că au
înregistrat progrese în ceea ce priveşte
amenajarea, dotarea şi întreţinerea spaţiilor
şcolare, administrative şi auxiliare, precum şi
în ceea ce priveşte utilizarea spaţiilor, în
privinţa dotării cu fond de carte, material
informatic, în utilizarea bibliotecii şcolare.

Personalul şcolii va trebui să demonstre
ze abilităţi în ceea ce priveşte modul de orga
nizare internă, de luare a deciziilor, de comu
nicare. Totodată, personalul şcolii, benefi
ciarii educaţiei şi, după caz, părinţii, trebuie
să se implice în mod sistematic în campaniile
de prevenire a comportamentelor dăună
toare sănătăţii.

Cadrele didactice vor trebui să demons
treze un nivel ridicat de cunoaştere a
activităţii şcolii.

Totodată, fiecare cadru didactic va
descrie, pentru fiecare grupă/clasă şi elev/
student, punctele tari şi cele slabe privind
realizarea obiectivelor curriculare. Acestea
vor folosi cu precădere stimulente pozitive
(laudă, încurajare), iar rezultatele şcolare vor
fi înregistrate şi comunicate, după caz,
părinţilor.

Echipamentele, materialele, mijloacele
de învăţământ şi auxiliarele curriculare vor fi
adaptate la nevoile speciale identificate.
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Conform noului act normativ, instituţiile de
învăţământ vor fi obligate să:
�
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Locuitorii Groenlandei au participat, marţi, la un referendum
consultativ privind consolidarea autonomiei lor, un vot care este
considerat de mulţi ca un pas crucial spre independen�a insulei
aflată sub control danez de la 1775.

U n n u m ă r d e
39,285 de alegătorii au
fost chemaţi la urne
pentru a se pronunţa
asupra pro iectu lu i
propus de Guvernul
local, după negocieri cu
Danemarca.

( )
Victoria anticipată a

partizanilor "Da", %
pen t ru au tonomie
lărgită faţă de %

împotrivă, oferă cetăţenilor din Groenlanda, în plus faţă de o
largă autonomie, dreptul de a primi anual 75 de milioane de
coroane daneze (1 EUR = 7.45 DKK) pentru o eventuală
exploatare a rezervelor de petrol ce se găsesc în teritoriul
îngheţat, imens, dar slab populat. Teritoriul este acoperit cu
gheaţă în proporţie de 80% dar, pe fondul încălzirii globale,
forajul şi exploatările miniere vor deveni mai accesibile. Dincolo
de aceasta, toate veniturile obţinute din petrol vor fi împărţite în
mod egal cu Danemarca.

Textul prezentat populaţiei, compusă în principal din inuiţi,
oferă de asemenea, transferuri de competenţă în 30 noi domenii.
Groenlanda va avea dreptul de a poseda propriile sale forţe de
poliţie şi instanţe judecătore ti, paza de coastă proprie şi de a
face din groenlandeză, o limba inuită, limba sa oficială.

Astăzi, economia Groenlandei depinde în mare măsură de
subvenţiile de la Copenhaga. Dar locuitorii din marea insulă
nutresc speranţa că pot fi găsite rezerve de petrol pe coastele de
sud şi vest, cu toate că prospecţiunile desfă urate din 1971 până
în prezent, nu au dat rezultate. La rândul său, Danemarca este
favorabilă autonomiei sporite şi a unei reduceri treptate a
ajutorului acordat anual, de 3,5 miliarde de coroane, care
reprezintă două treimi din economia teritoriului.

Lars-Emil Johansen, fost prim ministru al Groenlandei, a
subliniat că "o condiţie prealabilă pentru independenţa

Groenlandei este să poată conta pe propriile sale venituri."
"Petrolul va aduce o grămadă de bani, dar nimeni nu ştie când se
va întâmpla", a adăugat el. Exploatare depozitelor de gaze şi
petrol din zona Arctică necesită resurse financiare semnificative
care nu sunt disponibile, pentru moment cel puţin, Groenlandei.

Groenlanda a avut statut de colonie daneză de la 1775 la
1953, apoi a devenit provincie. O lege din 1979 a permis insulei
să deţină propriul său parlament i guvern, conferindu-i
autonomie în materie de sănătate, educaţie i servicii sociale.

Şi după referendum Groenlanda păstrează moneda daneză
iar afacerile externe şi apărarea rămân sub controlul
Copenhagăi. Regina Margrethe II a Danemarcei, va fi în
continuare eful de stat al teritoriului.

Principalele partide politice din Groenlanda au fost în
favoarea extinderii autonomiei, cu excepţia unui mic partid de
opoziţie care a pus la îndoială capacitatea insulei de a- i asuma
noile competenţe propuse de referendum.

Oponenţii au susţinut că insula are prea puţină populaţie
pentru a funcţiona ca o ţară independentă. Groenlanda are
56,000 de locuitori pentru un teritoriu (2,17 milioane de km ) de
trei ori mărimea Franţei. Ei au evocat i problemele sociale cu
care se confruntă, în special alcoolismul i o rată ridicată de
sinucideri în rândul tineretului.
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u votat
28,268 71,96%
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Guvernul Marii Britanii a decis să reducă TVA-ul, în încercarea de a creşte consumul, de la 17,5% la 15%. Măsura este valabilă până
la sfârşitul anului viitor Nicolas Sarkozy şi Angela Merkel, favorabili unei flexibilizări a reglementărilor de la Maastricht Dalai
Lama avertizează tibetanii din exil să fie prudenţi În cadrul dialogului UE-Africa, a avut loc la Addis Ababa, Etiopia de la 20 la 21
noiembrie 2008, cea de-a 11 reuniune ministerială

Comisia Europeană a prezentat miercuri un
plan de relansare economică a

, costurile implementării măsurilor
conţinute în acest plan fiind estimate la 200
miliarde euro, ceea ce reprezintă 1,5% din
produsul intern brut al UE.

Uniunii
Europene

Duma de Stat a Rusiei (camera inferioară a
parlamentului federal) a adoptat, în cea de-a treia şi
ultima lectură, amendamentul la Constituţia
Federaţiei Ruse, care prelungeşte durata mandatului
prezidenţial de la patru la şase ani şi cel al deputaţilor
de la patru la cinci ani.

Martine Aubry a fost declarată în mod oficial,
marţi seară, învingătoare a scrutinului pentru
desemnarea primului secretar al

(PS) francez, în faţa lui Segolene Royal,
pe care a întrecut-o cu 102 voturi, după renumă-
rarea voturilor.

Partidului
Socialist
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Liderii celor 21 de state membre ale Forumului de Cooperare
Economică Asia-Pacific (APEC) au semnat Declaraţia de la
Lima, care a reprezentat punctul final al summitului de două zile,
22-23 noiembrie, desfăşurat în capitala peruană.

În declaraţie, liderii s-au pronunţat în favoarea sporirii
integrării economice regionale şi a securităţii alimentare, precum
i combaterii schimbărilor climatice şi a corupţiei. "Obiectivul

nostru, crearea unui sistem comercial liber şi deschis şi a unei
activităţi investiţionale în regiuneaAsiaPacific, va fi atins pe calea
efectuării reformelor în regim individual, combinat cu
liberalizarea în format bilateral, regional şi multilateral", se
precizează în document.

Tema întâlnirii din acest an a fost "un nou angajament pentru
dezvoltarea zonei Asia-Pacific". Liderii ţărilor membre au afirmat
determinarea în promovarea de măsuri pentru reducerea
decalajului între economiile statelor puternic dezvoltate şi ale
statelor în curs de dezvoltare şi au stabilit să întreprindă acţiuni
rapide i decisive pentru a reduce iminenta încetinire a ritmului
economiei mondiale, în condiţii de criză financiară.

Pe parcursul reuniunii s-a insistat pe angajamentul de a nu
impune restricţii noi investiţiilor şi comerţului în următoarele 12
luni. Şefii de stat şi de guvern au fost de acord asupra influenţei
negative pe care ar avea-o măsurile protecţioniste asupra
situaţiei economice actuale.

Prezenţa în Peru, pentru cea de-a 8-a şi ultima sa reuniune
APEC înainte de încheierea mandatului, a fost ultima vizită în
străinătate pe care preşedintele american George W. Bush o are
în agendă.

APEC, forum ce are ca scop promovarea liberului schimb,
concentrează 41% din populaţia mondială, adică 2,6 miliarde de
persoane, şi reprezintă 61% din Produsul Intern Brut (PIB) al
planetei.

Înfiinţat în 1989, Forumul de Cooperare Economică Asia-
Pacific, grupează Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong
Kong, Taipei-ul chinezesc, Indonezia, Japonia, Malaezia, Mexic,
Noua Zeelandă, Papua Noua Guinee, Peru, Filipine, Rusia,
Singapore, Coreea de Sud, Thailanda, Statele Unite şi Vietnam.
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Radarul ce penetrează solul de la bordul sondei NASA, Mars Reconnaissan-
ce Orbiter (MRO), a identificat largi gheţari marţieni îngropaţi sub "pături de
protecţie de moloz stâncos". Gheţarii, situaţi în emisferă sudică a planetei, se
întind pe zeci de kilometrii. Descoperirea rezolvă misterul structurii rocilor din
jurul formaţiunilor geologice mai înalte reperate în anul 1970 de sonda Viking.

John W. Holt de la Universitatea din Texas a spus că "împreună, ace ti
gheţari reprezintă, probabil, cel mai mare rezervor de apă îngheţată de pe Marte
ce nu se află în zona arctică. Unul dintre gheţarii pe care i-am studiat are o
suprafaţă de trei ori mai mare decât cea a oraşului LosAngeles, iar pe alocuri are
o grosime de 800 de metri. Şi sunt mult mai mulţi. În plus faţă de valoarea lor
tiinţifică, aceasta ar putea fi o sursă de apă pentru viitoarele misiuni de

explorare ale lui Marte."
De asemenea, MRO a reperat caracteristici similare în emisfera de nord a

Planetei Roşii. Stratul de rocă care îi acoperă a acţionat ca un scut, probabil,
astfel se explică de ce gheţarii nu s-au evaporat la aceste latitudini, deşi cum au
ajuns acolo, în primul rând, rămâne o chestiune deschisă speculaţiei.
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Promovarea diagnostic@rii }i
trat@rii timpurie a HIV/SIDA

În urma declaraţiilor Consiliului şi ale
Comisiei, Parlamentul European a adoptat
o rezoluţie cu privire la diagnosticarea şi
tratarea timpurie a HIV/SIDA, la 20 noiem
brie - cu mai puţin de o lună înainte de cea
de-a 20-a aniversare a Zilei Internaţionale
SIDA, 1 decembrie 2008. Deputaţii
europeni solicită Consiliului şi Comisiei
formularea unei strategii privind HIV
pentru a promova diagnosticarea şi
tratamentul în fază timpurie şi informarea
în legătură cu avantajele acestora.

În Uniunea Europeană 11% dintre
toate noile infectări cu HIV afectează tinerii
cu vârsta mai mică de 25 de ani, potrivit
raportului EuroHIV 2006. În ciuda creşterii
numărului de infectări cu HIV, reducerea
constantă a numărului de cazuri de SIDA
diagnosticate în ultimii ani a continuat în
2006, în UE înregistrându-se în 2006 cu
40% mai puţine cazuri decât în 1999.

Epidemia la nivelul consumatorilor de
droguri injectabile intravenos reprezintă
unul dintre motivele extinderii rapide a
infectării cu HIV în numeroase ţări din
Europa de Est. Conform aceluiaşi raport,
în 2006 doar trei ţări europene au raportat
mai mult de 100 cazuri nou diagnosticate
cu HIV: Polonia (750), Turcia (290) şi
România (180).

Parlamentul European solicită Comi
siei să asigure o monitorizare şi o suprave
ghere precisă din partea Centrului euro
pean de prevenire şi control al bolilor,
inclusiv publicarea unor estimări mai pre
cise (amploare, caracteristici etc.) privind
populaţia nediagnosticată. Conform
datelor EuroHIV şi UNAIDS numărul
estimat al persoanelor infectate cu HIV
este în unele state aproape de trei ori mai
mare decât datele oficiale.

Europarlamentarii invită statele mem
bre ca, în cadrul jurisdicţiei lor, să adopte
dispoziţii care condamnă efectiv discrimi
narea persoanelor care trăiesc cu HIV/
SIDA, inclusiv constrângerile care afec
tează libertatea de mişcare a acestora.

Atât HIV, cât şi SIDAnu pot fi vindecate
în totalitate, dar pot fi tratate. O combinaţie
de medicamente antiretrovirale (HAART-
Highly active antiretroviral therapy) inhibă
dezvoltarea virusului, prelungind în mod
considerabil viaţa pacienţilor cu SIDA.

De menţionat că Uniunea Europeană
oferă 55% din finanţarea Fondului Global
de luptă împotriva Tuberculozei, HIV/SIDA
si Malariei. Totuşi, în contextul noului val al
epidemiei HIV, sunt necesare măsuri şi
acţiuni suplimentare.
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Condamnarea discriminării

Sănătate publică - REF.:
20081118IPR42502

NASA Orbiter relevă gheţarii marţieni îngropaţi

Summitului APEC de la Lima

Groenlanda: Referendum pentru o largă autonomie



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

ŞA:
CARANSEBEŞ:

BOZOVICI:

:( ţi)locuri disponibile/locuri pentru absolven Agent comercial: 2/1; Agent de
asigurare: 0/14; Agent vanzari: 0/3; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent medical generalist: 5/1;
Bucatar: 1/2; 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: 8/0; 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: 1/1; 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: 23/15+2 persoane cu handicap; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 9/4; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 1/0;
Operator fabricarea mezelurilor: 0/5; Ospatar: 5/11; Otelar: 1/1; 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: 2/3; Subinginer proiectant
mecanic: 1/0; Sudor: 18/17; Sudor manual cu arc electric: 9/6; 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: 2/20; Zugrav-vopsitor: 0/10;

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

Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 1/0; Maistru mecanic:
1/0; Manipulant marfuri: 0/1; Maseur: 0/1; Muncitor necalificat la intretinere drumuri,
sosele, poduri, baraje: 29/0; Muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor: 2/0;
Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1/0; Strungar universal: 1/0; Padurar: 1/0;
Paznic: 1/0; Vanzator: 0/1;

ANINA:

B ILE HERCULANE:

BOC

Ă

Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 1/0;
Reprezentant comercial: 1/0;Agent de dezvoltare: 20/0;Ambalator

manual: 5/0; Inspector de protectie civila: 1/0; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 4/0;
Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 6/0; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 2/0; Sofer autobuy: 1/0;
Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1/0;

Asistent medical: 1/0; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor,

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.11.2008

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

zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 20/0; Paznic: 2/0;
Zidar pietrar: 5/0; Tamplar universal: 5/0; Asistent medical

generalist: 1/0; Muncitor necalificat in confectii: 50/0; Vanzator: 5/0; Fierar betonist: 5/0;
Muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii: 1/0; Dulgher: 5/0;
Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 40/0; Croitor: 50/0;
Mecanic auto: 1/0;

Asistent personal al persoanei cu handicap: 9/0; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 8/0; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 29/0; Administrator: 1/0; Muncitor necalificat in
silvicultura: 7/0;

Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 8/0; 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;

MOLDOVA NOU :

ORAVI A:

O ELU ROŞU:

TOTAL GENERAL: 846

Ă

Ţ

Ţ

Denumire obiectiv:

Constructor:
Beneficiar:

Termen de execuţie:

Amenajare sediu firmă

SC. MC. Vasii Cons. S.R.L.
Brindea Marius şi Buriman Costel

12 luni

Locaţie:

Data începerii construcţiei:

Strada Cibinului

16.09.2008

| 27 Noiembrie - 3 Decembrie |2008 PRISMA

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


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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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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� �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:
SARITURI CU SCHIURILE: Cupa Mondiala, DT 142

Sambata Eurosport ora 15:45;
HANDBAL MASC.: Preliminarii CE: Romania - Suedia

Dum inica Sport.ro ora 11:00
TENIS: National Tennis Championship, Finalele la fem. si masc.

Duminica TVR 2 ora 12:00 si 14:30
HOCHEI: Liga MOL: Sport Club Miercurea Ciuc - Miskolc

Duminica Sp rt Klub ora 15:00
FOTBAL: Premier League: Chelsea - Arsenal

Miercuri Sport.ro ora 19:00
HANDBAL FEM.: Camp. European, grupe: Romania - Ungaria

Miercuri TVR 2 ora 19:15

o

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
28 nov: SCHIALPIN - CM, Slalom Urias, fem,Aspen, USA;
27 - 28 nov: SARITURI CU SCHIURILE - Kuusamo, Fin;
30 nov: HAND. M. - Prelim. CE, Romania - Suedia, Resita;
02 - 14 dec: HANDBALFEM. - Camp Mondial, Macedonia.

TENIS
Turneul de tenis “ ational Tennis Championship-Masters

Romania” va aduna la Sala Palatului in acest week-end cei mai
buni opt juc

N

şi juc Promotorul Masters-
ului Romania este f Sever Mureşan, care revine
dup

ători ătoare de tenis din ă.
ostul tenismen

ă 13 ani în organizarea competi

ţar

ţiilor sportului alb.

TENIS
Spania castiga Cupa Davis

Meciul de Cupa Davis dintre Romania si Rusia s-ar putea
disputa la Sibiu

. Echipa Spaniei a castigat pentru
a treia oara Cupa Davis, in urma rezultatelor intregistrate, in acest
week-end, in finala cuArgentina, desfasurata la Mar del Plata, scor
3-1. Spaniolii, care in urma primelor meciuri ale intalnirii condu-
ceau cu 2-1, au obtinut trofeul dupa ce, duminica, Fernando Ver-
dasco l-a invins pe Jose Acasuso, cu scorul de 6-3, 6-7 (3/7), 4-6,
6-3, 6-1. Numarul unu mondial, spaniolul Rafael Nadal, nu a parti-
cipat la finala de la Mar del Plata, astfel ca argentinienii erau consi-
derati favoriti si isi doreau sa castige trofeul pentru prima data.

In primul meci de simplu al intalnirii, disputat vineri,
argentinianul David Nalbandian l-a invins, cu scorul de 6-3, 6-2, 6-
3, pe spaniolul David Ferrer. Tot vineri, Feliciano Lopez (Spania) s-
a impus, scor 4-6, 7-6, 7-6, 6-3, in fata argentinianului Juan Martin
del Potro. Sambata, perechea spaniola Feliciano Lopez /
Fernando Verdasco a invins, cu scorul de 5-7, 7-5, 7-6, 6-3, cuplul
argentinianAgustin Calleri / David Nalbandian.

Spania, care a mai castigat Salatiera de Argint in 2000 si in
2004, a devenit cea mai titrata natiune a acestui secol, devansand
Rusia. In 2007,Salatiera deArgint a fost castigata de Statele Unite.

. Componentii echipei de Cupa Davis a Romaniei
si capitanul Andrei Pavel au cerut FRT ca meciul cu Rusia din turul
I al Grupei Mondiale sa se dispute la Sibiu, iar celelalte doua
variante, Bucuresti si Brasov, nu mai sunt de actualitate, a declarat
presedintele Dumitru Haradau. Echipa Romaniei de Cupa Davis
va intalni selectionata Rusiei in primul tur al Grupei Mondiale de
Cupa Davis, in perioada 6-8 martie 2009. Romania si Rusia s-au
intalnit de patru ori pana acum (1969, 1972, 1973, 1997). Scorul
general al intalnirilor este de 3-1 in favoarea romanilor.

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 16-a:
M V E I G GP PM

.

1. Unirea Urziceni 16 11 1 4 28 13 34p
Dinamo Bucuresti 16 10 2 4 23 13 32
U. Craiova 16 7 6 3 22 15 27
FC Arges 16 8 3 5 24 19 27
Steaua Bucuresti 16 6 8 2 23 13 26

. CFR Cluj 16 7 5 4 22 12 26
7. FC Timisoara*

Rapid Bucuresti 16 7 4 5 20 16 25
9. FC Vaslui 16 7 3 6 18 15 24

. FC Brasov 16 5 8 3 14 9 23
11. Otelul Galati 16 6 4 6 22 20 22

Pandurii Tg. Jiu 16 5 5 6 17 22 20
13. Gloria Bistrita 16 5 3 8 15 17 18

Farul Constanta 16 4 4 8 13 24 16
5. Politehnica Iasi 16 4 4 8 12 23 16p

16. Gaz Metan Medias 16 4 3 9 17 29 15p
17. CS Otopeni 16 2 3 11 14 30 9p
18. Gloria Buzau 16 0 3 13 6 28 3p

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

16 9 5 2 28 20 26p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urm toare (ultima din tur), (17/34) 28.11-01.12.2008
Vineri 28.11:

Sambata 29.11

Luni 01.12

ă ,
Farul Constanta - CS Otopeni, (ora 18:00); FC Vaslui - U

Craiova, (ora 20:00); : Otelul Galati - Pandurii Tg. Jiu,
(ora 14:00); Poli Iasi - Rapid, (ora 16:00); FC Timisoara - FC Brasov,
(ora 18:00); Dinamo - FCArges, (ora 20:00); : Bistrita - Bu
zau, (ora 14:00); CFR Cluj - Gaz Metan, (ora 18:30); Steaua - Unirea
Urziceni, (ora 20:30). 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

. Steaua MFA Bucuresti 10 4 2 4 300 276 10
7. Univ HCM Poli Timisoara

Univ. Bucovina Suceava 10 4 2 4 294 272 10
9. CSM Medgidia 10 4 1 5 253 272 9p

. Universitatea Cluj 10 4 1 5 297 322 9
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 10 2 0 8 250 298 4

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

2. p

5. p
6 p

10 4 2 4 261 259 10p
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~

HANDBAL
Romania a castigat cea de-a 42-a editie a Trofeului Carpati.

Radu Voina a anuntat lotul pentru CE din Macedonia

Nationala de handbal feminin a Romaniei a trecut duminica de
reprezentativa similara a Germaniei, scor 32-30 (17-11), in ultimul
joc al tricolorelor din cadrul Trofeului Carpati de la Cluj, si a reusit
astfel sa castige competitia. In primele doua meciuri de la Trofeul
Carpati, Romania a reusit doua victorii, cu Ucraina (32-28) si
Croatia (26-23). Clasamentul final al Trofeului Carpati: 1. Romania
6p, 2. Ucraina 4p, 3. Germania 4p, 4. Croatia 0p.

. Lotul
Romaniei pentru Campionatul European din Macedonia: Luminita
Dinu Hutupan, Paula Radulescu-Ungureanu, Florentina Grecu-
Stanciu - portari; Valentina Ardean Elisei, Camelia Balint, Ramona
Maier, Catalina Cioarec - extreme; Oana Manea, Florina Barsan -
pivoti; Narcisa Lecusanu, Oana Soit, Cristina Neagu, Carmen
Amariei, Daniela Crap, Adina Meirosu, Melinda Geiger - linia de 9
metri. Nationala feminina de handbal a Romaniei a avut programat
miercuri un control medical inaintea turneului final din Macedonia,
urmand ca joi sa plece la Timisoara. Vineri, tricolorele vor efectua
deplasarea in Serbia, unde vor fi disputate doua amicale, pe 28 si
29 noiembrie, cu reprezentativa tarii gazda. Romania face parte
din Grupa A la Campionatul European din Macedonia, alaturi de
Ungaria, Franta si Danemarca. Primul meci al tricolorelor la Skopje
va fi cu Ungaria pe 3 decembrie. Primele trei echipe din fiecare
grupa se vor califica in grupele principale.

Formatiile de handbal masculin UCM Resita si HCM Constanta
s-au calificat in optimile de finala ale Challenge Cup, respectiv
Cupei Cupelor, dupa victoriile obtinute, sambata, in turul trei al
acestor competitii.

FORMULA 1
Echipele de Formula 1 vor

sa schimbe din temelii formatul
calificarilor pentru a condimenta
aceasta parte decisiva a Marilor
Premii.

Reunite sub umbrela FOTA,
echipele propun schimbarea
radicala a modului in care se
desfasoara calificarile. Prin
implementarea noului sistem,
pilotii vor iesi pe pista in acelasi
timp cu aceeasi cantitate de
combustibil, cel mai lent dintre
ei urmand sa fie eliminat dupa
fiecare tur. Acest scenariu ar ur
ma sa fie valabil pentru 14 tururi,
dupa care cei 6 piloti ramasi in
concurs vor lupta pentru pole
position cu pneuri noi, dar cu a
ceeasi cantitate de combustibil.
In plus, castigatorul pole positio
nului ar putea intra in posesia
unui punct in clasamentul gene
ral sau a unui premiu in bani.
Noua propunere are avantajul
de a crea mai mult spectacol si,
cel mai important, de a oferi pole
positionul celui mai rapid pilot,
intrucat monoposturile vor avea
cantitati egale de benzina.

In prezent, calificarile se
desfasoara in trei parti distincte,
dintre care doua in sistem elimi
natoriu. Cu toate acestea, spec
tacolul lipseste cu desavarsire.
O decizie finala in privinta regu
lamentului pentru calificari va fi
luata la intalnirea FOTA din 4
decembrie. In cazul in care pro
punerea va fi aprobata, aceasta
va fi trimisa spre validare catre
FIA.

-

-

-

-

-
-

-

-

LIGA CAMPIONILOR
Mar i i miercuri s-au desf

urat meciurile din etapa a V-a a
grupelor:

Bate - Real Madrid 0-1

ţ ş
ş

ă-

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Villarreal - Man. United 0-0
Aalborg - Celtic 2-1

Bayern - Steaua 3-0
Fiorentina - Lyon 1-2

Fenerbahçe - Porto 1-2
Arsenal - Dinamo Kiev 1-0

Zenit - Juventus 0-0

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

Inter - Panathinaikos 0-1
Anorthosis - Bremen 2-2

Sahtior - Basel 5-0
Sporting - Barcelona 2-5

Atlético - PSV 2-1
Liverpool -Marseille 1-0

Marti, 25 nov 2008:

Miercuri,26 nov 2008:
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ţi,Luni, 1 Decembrie Mar 2 Decembrie 3 Dec. 4 Decembrie 5 Decembrie 6 Dec. 7 DecMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică, .
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