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Rezultatele alegerilor parlamentare din jude]ul Cara}-Severin
din 30 noiembrie 2008
Colegiul 1 deputaţi
Ovidiu Rădoi (PD-L)
Ionuţ Narcis Chisăliţă (PSD+PC)
Horia Irimia (PNL)
Aurel Marinescu (PNG CD)
Marius Iriza (PRM)
Vilma Racz Virag (UDMR)

Rusca
Montană
Sacu
Constantin
Oţelu
Roşu Marga
Daicoviciu
Vermeş
Băuţar
Fârliug Zorlenţu Copăcele
Glimboca
Obreja
Mare
Ramna
Măureni
Caransebeş
Zăvoi
Brebu Păltiniş
Turnu
Bocşa Ezeriş
Ruieni
Berzovia
Buchin
Târnova
Bolvaşniţa
Doclin Ocna
Bucoşniţa
de Fier
Slatina-Timiş
Lupac
Forotic Dognecea
Reşiţa
Brebu
Armeniş
Nou
Văliug
Ticvaniu Goruia Caraşova
Teregova
Mare
Luncaviţa
Ciudanoviţa
Domaşnea Cornereva
Grădinari
Mehadica
Anina
Oraviţa
Cornea
Vărădia
Lăpuşnicel
Vrani
Mehadia
Prigor
Răcăşdia Ciclova
Bozovici
Berlişte
Română
Iablaniţa
Ciuchici
Băile
Sasca
Lăpuşnicu
Herculane
Montană
Mare
Naidăş
Eftimie
Cărbunari
Murgu
Topleţ
Socol
Şopotu Dalboşeţ
Pojejena
Nou
Bănia
Moldova Gârnic
Nouă
Sicheviţa
Colegii deputaţi
Berzasca
Coronini

1. Colegiul I Senat este alcătuit din
Colegiul I şi IV de deputaţi
2. Colegiul II Senat este alcătuit din
Colegiile II, III, şi V de deputaţi

2

4

3

5

Voturile pe partide în judeţul Caraş-Severin
Deputaţi:
PD-L
32.310
PSD+PC
30.481
PNL
23.233
PNG CD
5.592
PRM
3.604
UDMR
1.026
Partidul Verde
867

Senatori:
PD-L
37.706
PSD+PC
29.055
PNL
22.952
PNG CD
6.365
PRM
4.054
UDMR
1.096
Partidul Verde
943

31,59%
29,81%
22,72%
5,47%
3,52%
1,00%
0,85%

voturi
6.116
6.090
4.182
1.957
1.042
520

7.496
4.959
4.104
938
467
66

Colegiul 4 deputaţi
Valentin Rusu (PD-L)
6.638
Ioan Ţundrea (PSD+PC)
4.589
Iulian Georgevici (PNL)
2.270
Eremia Brejneni (PNG CD)
1.165
Valeria Lucic (PRM)
740
Francisc Al. Vereş Covăsală (UDMR) 165

1

36,87%
28,41%
22,44%
6,22%
3,96%
1,07%
0,92%

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Ordinea de zi a şedinţei
extraordinare a
Consiliului Local Reşiţa

Colegiul 2 deputaţi
Filip Petru Strejariu (PNL)
5.624
Gheorghe Hogea (PD-L)
5.361
Romulus Marius Damian (PSD+PC) 3.904
Irina Petrea
Ion Peia (PRM)
654
Traian Adrian Pleşa (Partidul Verde) 613
Ilie Cristescu (PNG CD)
604
Makay Botond (UDMR)
43
Colegiul 3 deputaţi
Ioan Tabugan (PNL)
Ioan Ion (PD-L)
Ilie Mustăcilă (PSD+PC)
Gheorghe Stoichescu (PNG CD)
Iosif Borchescu (PRM)
Adelia Şereş (UDMR)
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Colegiul 5 deputaţi
Ion Mocioalcă (PSD+PC)
Romică Anculia (PD-L)
Boris Vatzulik (PNL)
Petru Ilie Ion (PNG CD)
Traian Dănilă (PRM)
Augustin Rodina (Partidul Verde)
Irina Vigh (UDMR)

9.636
6.982
2.685
748
616
243
225

Colegiul 1 Senat
Ghe. Octavian Ţunea (PD-L)
Ghe. Pavel Bălan (PSD+PC)
Stejărel Olaru (PNL)
Ioan Vela (PNG)
Dumitru Tilică Pârvulescu (PRM)
Vasile Beke (UDMR)

13.451
11.312
7.012
3.303
2.219
738

Colegiul 2 Senat
Iosif Secăşan (PD-L)
Matei Lupu (PSD+PC)
Valentin Boşneac (PNL)
Dorin Buda (PNG CD)
Petru Ilie Murgoi (PRM)
Doina Lazăr (Partidul Verde)
Tunde Penzes (UDMR)

21.629
15.723
15.075
2.844
1.739
898
349
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Centralizarea voturilor pentru Senat
Numărul total al alegătorilor
prevăzuţi în listele electorale
Numărul total al alegătorilor
care s-au prezentat la urne
Numărul total al voturilor
valabil exprimate
Numărul voturilor nule
Numărul voturilor albe
Numărul minim necesar de
voturi valabil exprimate pt.
obţinerea unui mandat

1

2

Total

129.477

157.539

287.016

39.897
(30,81%)

66.738
(42,36%)

106.635
(37,15%)

38.035

61.136

102.171

1.108
741

1.282
1.277

2.390
2.018

19.018

32.069

–

Centralizarea voturilor pentru Camera Deputaţilor
1

2

3

4

Numărul total al alegătorilor
79.505
54.099
48.506
49.972
prevăzuţi în listele electorale
Numărul total al alegătorilor
21.678
21.214
22.835
18.219
care s-au prezentat la urne (27,26%) (39,21%) (47,07%) (36,45%)
Numărul total al voturilor
20.851
20.456
21.912
17.270
valabil exprimate
Numărul voturilor nule
595
468
599
635
Numărul voturilor albe
227
290
299
292
Numărul minim necesar de
voturi valabil exprimate pt.
10.426
10.229
10.957
8.636
obţinerea unui mandat

5

Total

54.934

287.016

22.689
(41,30)

106.635
(37,15)

21.776

102.265

614
288

2.911
1.396

10.889

–

Meteo

Reşiţa
Oraviţa
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Cu ocazia zilei naţionale a României din data de 1
decembrie, şi a împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire,
sâmbătă, 29 noiembrie, CJ C-S, a organizat o întâlnire
dedicată comemorării acestui eveniment. Prof. Mircea
Zaberca a declarat că judeţul Caraş-Severin a avut 88 de
delegaţi oficiali la Alba Iulia în acea zi de 1 decembrie 1918.

Clubul Rotary din Reşiţa a organizat anualul Bal de
caritate la Reşiţa. Totodată a fost organizată o licitaţie
de obiecte de artă, cu banii adunaţi Rotary Club urmând
să acorde suportul financiar mai multor copiii cu
deficienţe de auz, pentru ca aceştia să poată să audă şi
să se simtă oameni normali alături de semenii lor.

Ordinea de zi a {edin]ei extaordinare a
Consiliului Local al municipiului Re}i]a din
data de 2 decembrie 2008
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea fondului de rulment pentru
finanţarea unor investiţii.
2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 157/20.05.2008
privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2009.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata dobânzilor,
penalităţilor şi majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care
achită integral, până în data de 31.01.2009, debitele pricipale restante
existente în sold la data de 31.12.2008.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării domnului Viceprimar Pădurean Tiberiu în Suedia.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea
Consiliului Local nr. 170/20.05.2008 privind aprobarea completării
anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 163/26.06.2008.
6. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 5 pct.1 la H.C.L.
nr. 316/2007 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2008.
7. Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii fără plată a
unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului şi din administrarea
Ministerului Apărării în proprietatea privată a Municipiului Reşiţa şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa.

O îmbrăţişare, două zâmbete
De ziua naţională a României,
echipa Lumebuna.ro în parteneriat
cu Asociaţia Învăţătorilor CaraşSeverineni au susţinut coeziunea
socială şi egalitatea de şanse.
Al doilea eveniment Free Hugs
organizat în acest an a avut loc
luni, 1 decembrie, începând cu ora
12, în toate oraşele care au confirmat participarea. În Reşiţa,
campania s-a desfăşurat în Parcul
Tricolorului şi a fost susţinut de
elevii claselor a III a şi a IV a din
Şcolile cu clasele I-VIII nr. 7 şi 9
Reşiţa şi ai Liceului “Mircea Eliade”
Scopul a fost acela de a reprezenta primul pas într-o campanie
de conştientizare a simplităţii cu
care putem schimba lucrurile,
printr-o schimbare de atitudine.
Astfel, copii au oferit îmbrăţişări

trecătorilor pentru un zâmbet.
„Pentru că în această campanie nu venim doar cu braţele deschise ci plini de o atitudine pozitivă,
pentru a arata că suntem plini de
viaţă, am confecţionat pancarte pe
care am scris numele acţiunii
noastre: Îmbrăţişări gratuite, Free
hugs, O îmbrăţişare = două
zâmbete. Copiii au fost creativi: au
avut pancarte viu colorate, cu
desene, cu zâmbete, îngeraşi,
floricele. Deci, pe 1 Decembrie cu
mic cu mare ne-am unit într-o
îmbrăţişare! De data asta am avut
alături de noi, pe lângă tineri, şi
copii şi oameni mai în vârstă…şi
asta pentru că oricine poate da şi
primi îmbrăţişări” a declarat
Coordonatorul local, Sofia Oneţiu.
Reşiţa a fost una dintre
localităţile care au
susţinut această a
doua rundă Free Hugs
eveniment ce a avut
loc concomitent în mai
multe oraşe din
România, printre care
Bucureşti, Craiova,
Oradea, Galaţi, Buzău,
Iaşi, Curtea de Argeş,
Alba Iulia, Arad, Bacău, Sibiu, Suceava,
Timişoara, Cluj,
Târgovişte.
Lavinia Predescu

În urma datoriilor acumulate de către Primăria Reşiţa la CET Energoterm, municipalitatea a
decis vânzarea unui pachet de 47% din acţiunile
deţinute la Grup Ecoterm, bani cu care se va
recupera investiţia la societatea româno-slovacă şi se va stinge datoria către CET.

Un nou centru de coordonare }i
monitorizare a activit@]ilor de
interven]ie în caz de dezastre în
jude]ului Cara}-Severin
Sâmbătă, 29 noiembrie a fost inaugurat noul
Centru de coordonare şi monitorizare a activităţilor
de intervenţie în caz de dezastre al judeţului CaraşSeverin.
Investiţia în valoare de 291.692 euro a constat în
reabilitarea etajului II din cadrul Centrului de coordonare şi monitorizare a activităţilor de intervenţie
în caz de dezastre al judeţului Caraş-Severin situat
pe strada Lupacului Nr.2 (la fosta unitate militară) şi
dotarea acestuia în vederea acţionării în caz de
urgenţă. În cadrul aceluiaşi proiect, derulat prin
Programul de Vecinătate România Serbia, a fost
elaborată şi o Strategie comună de prevenire şi
control a situaţiilor de urgenţă din regiunea Banatului de Sud Serbia şi a judeţului Caraş-Severin.
Proiectul „Centru de coordonare şi monitorizare
a activităţilor de intervenţie în caz de dezastre al
judeţului Caraş-Severin” are ca aplicant: Serviciul
public Salvamont şi Dispecerat Dezastre din cadrul
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi
Privat al judeţului Caraş-Severin iar parteneri: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” şi
Comandamentul prevenirea Efectelor Inundaţiilor
al Municipalităţii Vârşeţ.
Lavinia Predescu

Şef nou la ISU Semenic
Începând cu data
de 1 decembrie a.c.,
la conducerea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic“ al judeţului Caraş-Severin
este împuternicit colonelul Titus Susan,
care va asigura
interimatul până la
ocuparea postului
de inspector-şef al
ISU „Semenic“, post
rămas liber în urma
trecerii în rezervă a
colonelului Vasile
Tomoiagă. Vasile
Tomoiagă a condus Inspectoratul de Protecţie
Civilă al judeţului Caraş-Severin din 1991 până în
anul 2004 când a trecut la comanda Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „„Semenic” CaraşSeverin, structură ce coordonează atât activitatea
de protecţie civilă, cât şi pe cea de pompieri.
Colonelul Titus Susan ocupă din 2004 funcţia de
prim adjunct al inspectorului şef al ISU „Semenic“.
Cristian Franţ

Centru pentru informare
}i promovare a atrac]iilor
turistice la G@râna
Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
a inaugurat vineri, 28 noiembrie, la
Gărâna, Centrul pentru informare şi
promovare a atracţiilor turistice BANAT.
Proiectul, finanţat prin Programul
de Vecinătate România Serbia 2004 2006, a constat în reabilitarea clădirii
unei vechi şcoli din centrul Gărânei
unde va funcţiona Centrul de informare
şi promovare a atracţiilor turistice din
Banat. Prin acest centru se vor oferi
informaţii turiştilor atât din punct de
vedere al potenţialului natural şi
antropic, cât şi al infrastructurii turistice
a zonei. Obiectivul general îl constituie
dezvoltarea economico
socială a
zonei de graniţă dintre Banatul de Sud
Serbia şi judeţul Caraş-Severin
România, prin creşterea atractivităţii
turistice şi promovarea valorilor
istorice, culturale şi naturale ale zonei.
În cadrul aceluiaşi proiect în valoare totală de 458.928 euro s-a realizat şi
Strategia comună de dezvoltare integrată a turismului la nivelul Caraş-Severinului şi a Banatului de Sud. Centrul
va asigura toate informaţiile cu caracter turistic pentru cele două regiuni ale
Banatului, creând toate bazele de date
necesare pentru a răspunde solicitărilor turiştilor tradiţionali şi potenţiali.
Acest lucru se va realiza prin punerea
la dispoziţia turiştilor a 1000 de albume
cu prezentarea atracţiilor turistice în
limbile română, sârbă şi engleză, 1000
de broşuri bilingve în limbile română şi
sârbă şi 1500 de fluturaşi dar şi prin
crearea unui web site.
Partenerii Consiliului Judeţean
Caraş-Severin în cadrul acestui proiect
sunt Consiliul Local Brebu Nou şi Municipalitatea Vârşeţ, Republica Serbia.
Lavinia Predescu

l Caraş-Severinul, prin etnicii croaţi, l-au trimis în Parlamentul României şi pe Mihai Radan, deputat pentru minoritatea croată l
Primul Centrul de Urgenţă pentru Persoane fără adăpost din Caraş-Severin l Biblioteca orăşenească “Tata Oancea” din Bocşa
organizează în luna decembrie un complex de manifestări culturale reunite sub genericul “La umbra cărţilor” l Judeţul nostru se
află pe locul trei în ţară la numărul de persoane infectate cu HIV raportat la populaţia generală l Expoziţia „Sub semnul luminii“ va
rămâne deschisă pe tot parcursul lunii decembrie la Galeria Hotelului Semenic l
l Sala de festivităţi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin va găzdui, şi anul acesta, premierea elevilor cărăşeni eminenţi, în data
de 15 decembrie, începând cu ora 17 l 19 - 21 decembrie a.c., handbalistele de la Universitatea Reşiţa susţin un turneu în Polonia l Vineri, 5
decembrie, ora 10, are loc inaugurarea noii săli de sport de la Liceul Diaconovici-Tietz l

Săptămâna politică locală
Schimbări în structura Consiliului Judeţean şi a Consiliului Local
Reşiţa. Alegerea unor candidaţi din
partea Alianţei PSD+PC şi PDL ca
deputaţi ori senatori de Caraş-Severin
aduce schimbări în structura consiliilor
din care aceştia făceau parte, locul lor
urmând a fi luat la următorii de pe listă.
Astfel, în cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin actualul consilier
şi fostul preşedinte al forului, doctorul
Iosif Secăşan, va ceda locul său
colegului de partid Gheorghe Iancov
care, după validarea lui Iosif Secăşan,
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va depune jurământul de consilier
judeţean.
Şi în Consiliul Local al Municipiului
Reşiţa se vor face schimbări, Ioan
Narcis Chisăliţă fiind validat de Biroul
Electoral Judeţean ca deputat pe
Colegiul I Reşiţa din partea Alianţei
PSD+PC, locul său în legislativul
municipal urmând să fie luat de colegul
de partid, Durut Gabriel.
Cei doi consilieri urmează să
depună jurământul după demisia lui
Iosif Secăşan respectiv a lui Ioan
Narcis Chisăliţă.

PNL vrea continuitate. Preşedintele
organizaţiei PNL Caraş-Severin, Ioan
Marcel Vela, este convins de faptul că
viitorul prim-ministru al României va fi tot
Călin Popescu-Tăriceanu.
„Electoratul care a votat PNL reprezintă
dovada că politicile şi programele liberale,
promovate de Guvernul Tăriceanu, care
au făcut din România ţara cu cea mai mare
creştere economică din Uniunea Europeană, au fost apreciate de români. De altfel,
trebuie subliniat că PNL a crescut de la 7 la
sută în 2000 la aproape 21 la sută în 2008“.
Ioan Marcel Vela susţine că viitorul
Executiv va fi decis de PNL şi va promova

programul de guvernare liberal, propus de
Cabinetul Călin Popescu-Tăriceanu, care
este foarte decis în a impune partenerilor
de guvernare planul de ieşire din criză
elaborat de actualul Guvern.
Candidatul pentru Senat al PNL, Stejărel Olaru a declarat pentru noi că: „am
sperat multe. Este un scor bun la nivel
naţional şi sunt convins că PNL-ul îşi va
ridica coeficientul electoral în perioada ce
urmează, pentru că Guvernul liberal a dat
dovadă de profesionalism în ultima
perioadă, ceea ce înseamnă că merită să
rămână la Guvernare“.
Rubrică realizată de Cristian Franţ

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Cumpăr “Istoria culturii şi
artei” de V. Drâmbă, vol. 1.
Oferte la telefon 0744-577460.
Cump ăr “Douăsprezece
scaune” şi “Viţelul de aur” de Ilf
şi Petrov, “Peripeţiile bravului
soldat Svejk ” de Jaroslav
Hasek. Tel. 0744-577460.
Cump ăr grilaj fereastră,
metalic, nou, dimensiunile
1.200x1.200 mm. Oferte la tel.
0744-577460 sau 0255221524.
Vând covoare persane noi,
calitate excepţional ă, pre ţ
avantajos. Tel. 0255-210558,
0721-714156.
Schimb aparatură nouă de
placat cu aur profesională cu
auto marca BMW, Audi, VW sau
Mercedes. Preţ 6.000 €. Kitul de
soluţii inclus. Ofer garanţie şi
factură. Tel. 0744-926925.
Vând porci 12 buc. şi gâşte
50 buc. în Bocşa. Tel. 0740770047.
Vând masă de masaj profi
nou nouţă, preţ avantajos şi
negociabil. Tel. 0355-411484.
Vând imprimantă Lexmark
aproape nouă, preţ 130 lei neg.
Tel. 0355-411484.
Vând porumb, grâu, orz,
ovăz, floarea soarelui la kg şi
tărâţe la sac la preţ de 12
lei/sac. Tel. 0740-770047.
Vând porci la preţul pieţei 10
lei/kg negociabil. Tel. 0255510339.
Vând convector mare în stare bună. Preţ 500 lei. Tel. 0721092889 sau 0770-629278.
Vând televizoare mici şi mari
din plastic de la 100-200 lei. Tel.
0742-377640.
Vând aspirator la 70 lei şi
orgă electronică la 180 lei
negociabil. Tel. 0742-377640.

Vând calculatoare Pentium
3 la 250 lei complet şi Pentium 4
la 450 lei, boxe de 100 waţi la
150 lei, sistem audio 5+1 la 60
lei. Tel. 0742-377640.
Cumpăr orice produs electronic, televizoare, calculatoare,
etc., bune şi defecte. Tel. 0742377640.
Vând parfumuri originale
Versace, Gucci, Chistian Dior,
etc. Preţ 100 lei. Tel. 0728371702 sau 0744-628437.

Auto-Moto-Velo
Vand VW Pasat, anul 1992,
motor diesel, 1900 cmc stare
foarte buna. Tel. 0722-828285.
Vând Dacia papuc avariată
în faţă dreapta. Tel. 0740770047.
Vând Passat unic proprietar,
stare impecabilă, multe piese
de schimb, maşină de garaj în
Germania, motor 1,6 benzinar,
înscris acte la zi, cauciucuri
iarnă preţ negociabil. Tel. 0355411484.
Cumpăr jenţi de aluminiu de
15 ţoli pt. Golf 3 în 4 prezoane.
Tel. 0355-411484.
Vând Dacia 1310 an 1987
culoare bleu. Tel. 0770-055048.
Vând Dacia 1310 L, 1997,
72.000 km, acte la zi, dotări
exterioare şi interioare. Preţ
1.300 €. Tel 0730-508187, rds
0771-568590.
Vând urgent Dacia 1410
pentru piese schimb. Tel. 0355809615.
Vând Dacia 1992, 400 €. Tel.
0743-154798.
Vând Dacia an 1997, stare
foarte bună. Preţ 1.200 €. Tel.
0748-226905.
Vând Dacia 1310 anul 1999,
stare foarte bună, acte la zi. Tel.
0741-132826.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:
20,0 lei .................. 6 luni
40,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente
sunaţi la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Vând Citroen Berlingo 1.4
FA, 07/2001. Preţ 6.650 neg.
Tel. 0740-547070.
Vând autoturism Skoda Fabia, an fabricaţie 2002, berlină,
roşu, benzină, 85 CP,1400 cmc,
114.000 km, consum 7,5 l/100
km 5.555 € neg. Euro 4, oglinzi
şi 4 geamuri electrice, 6 airbaguri,climatronic, computer bord,
proiectoare, închidere central,
alarmă impecabilă, înmatriculată, torpedou refrigerat, 16v,
încălzire scaune, abs, asr, epc,
radio-cd, scaune faţă reglabile,
maşina este full, unic proprietar,
maşina în RO din august 2007.
Tel. 0726-314434.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Arhitect cu drept de semnătură caut ingineri constructori pt.
colaborare, şefi de proiect. Tel.
0255-219100.
Caut îndrumător PC - internet autorizat. Tel. 0744-577460.
Şofer profesionist cu atestat
caut de lucru. Tel. 0751-877916
Sonorizez urm ă toarele
evenimente: nunţi, botezuri,
petreceri de firmă etc. Tel. 0770479506, 0721-606034.
Execut transport cu Dacia
papuc în ţară şi local. Sunt din
Bocşa. Tel. 0740-770047.
Instalator execut orice fel de
lucrari de instalatie. Tel. 0355801839, 0741-288 635.

Imobiliare
Vand camere de camin cu
baie 26 mp, in blocul functionarilor, in Lunca, avantajos. Tel.
0726-125935.
Vand in Herculane apartament cu 2 camere langa Piata,
complet renovat. Tel. 0726125935.
Închiriez în Moroasa apartament 2 camere decomandat,
mobilat, utilat, lângă Fluturelul,
parter, posibilitate vad comercial. Tel. 0726-125935.
Vând în Băile Herculane mai
multe terenuri de construcţie,
casă sau pensiune la stradă sau
la râu. Tel. 0726-125935.
Vand garsoniera 39 mp, in
Mociur, et 1, avantajos. Tel.
0726- 125935.
Vand
apartament cu 2
camere, decomandat, parter, in
Moroasa, complet renovat.
Pretabil spatiu comercial. Tel.
0726-125935.
Închiriez avantajos cameră
de cămin cu baie, în Reşiţa,
Luncă. Tel. 0726-125935.
Închiriez în Băile Herculane
apar. 2 camere decomandat,
frumos mobilat, nou utilat, toate
utilităţile. Tel. 0726-125935.
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, toate utilităţile. Tel.
0745-571052, 0355-405268.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Tel.
0748-119443.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând apartament 2 camere
cu îmbunătă ţiri. Tel. 0748119443.
Vând casă Oravi ţa, str.
Victoriei nr. 1, din cărămidă, 7
camere, curte, bună pt. privatizare, preţ neg. 37.000 €. Tel.
0255-210558, 0721-714156.
Vând apartament 2 camere
confort 1, decomandat, 60 mp,
etaj 7/10. Tel. 0728-161322.
Vând urgent garsonieră pe
Al. Tineretului bl. 5 zugrăvită în
alb cu sau fără mobilă şi
electrocasnice preţ negociabil.
Tel. 0747-417306.
Persoană fizică doresc să
cumpăr cameră de cămin.
Doresc şi ofer seriozitate. Tel.
0766-251024.
Vând apartament 4 camere,
confort 1 decomandat, Micro 4
et. 2 din 4, centrală, termopane,
gresie, faianţă, preţ 70.000 €.
Tel. 0767-809456.
Vând teren lângă Mănăstirea de pe Calea Timişorii,
17.264 mp. Tel. 0724-921363.
Vând apartament 3 camere
decomandat confort 1, zona
Govândari, 86 metri pătraţi. Tel.
0730-013274 după ora 18.
Vând apartament 2 camere
confort 3, la cheie, preţ neg.
urgent. Tel. 0740-817208.
Vând apartament 2 camere
Micro 2, îmbunătăţit, preţ neg.
urgent. Tel. 0770-446225.
Vând apartament 2 camere
conf. 1 semidecomandat, 57,2
mp, et. 2, gresie, faianţă, podele
laminate, climă, izola ţie,
termopane peste tot, balcon
închis în termopan şi modificată
sufrageria, u ş ă metalică,
instalaţie electrică nouă, baie
renovată (gresie, faianţă, set
Olivia). Preţ 37.500 € neg. Tel.
0723-535841, 0770-745772.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte,
fântână betonată şi grădină.
Pre ţ 20.000 €. Tel. 0355411682, 0729-357909.
Închiriez apartament cu
două camere Retezatului nr.
17, ap. 18 Tel. 0723-130321 sau
0355-412311.
Persoană fizică vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, 2 băi, boxă 100
mp, zona Reşiţa Sud, preţ
58.000 €. Tel. 0741-329205.
Persoană fizică, vând apartament 2 camere confort 3
modernizat, preţ neg. urgent.
Tel. 0748-118080.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
- decembrie

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

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada - decembrie

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Matrimoniale
A venit zăpada, se aproprie
sărbătorile, caut o d-nă “crăciuniţă” pentru prietenie. Eu,
52/170/70, văduv, apartament +
auto, serios, singur, cinstit. Tel.
0770-473175.
1,90,85 kg, 45 ani, atletic,
prezentabil, fără obliga ţ ii,
doresc relaţie de prietenie cu
doamnă fără obligaţii. Tel. 0728197652.

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Cursul de schimb valutar pentru calculul accizelor
datorate bugetului de stat va fi de 3.7364 lei/euro,
începând de la 1 ianuarie 2009. La acelaşi curs de schimb
valutar va fi calculată şi taxa de poluare pentru
autovehicule. Pentru anul 2008, valoarea accizelor a fost
calculată la un curs euro de 3.3565 lei.

Preţurile producţiei industriale au înregistrat o
creştere totală cu 16,7 la sută, în luna octombrie 2008,
faţă de luna corespunzătoare a anului trecut, cel mai
dinamic sector fiind industria prelucrătoare, cu un plus
de 18,8 la sută, potrivit datelor publicate de Institutul
Naţional de Statistică.

Se extinde categoria persoanelor care beneficiaz@
de rent@ viager@ agricol@
Vor putea beneficia de rentă viageră agricolă şi
persoanele fizice în vârstă de peste 62 de ani, cărora li s-a
validat cererea de reconstituire a dreptului de proprietate
conform legilor fondului funciar şi care optează irevocabil
pentru despăgubirile plătite de către investitor, a decis
Guvernul, printr-o Ordonanţă de urgenţă.
Prin modificarea Titlului XI „Renta viageră agricolă” din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a fost
extinsă categoria persoanelor care pot beneficia de rentă
viageră agricolă.
Potrivit legislaţiei actuale, respectiv Titlul XI „Renta
viageră agricolă”, rentierul agricol este definit ca persoana
fizică în vârstă de peste 62 de ani care, de la data intrării în
vigoare a Titlului, nu are şi nu va deţine în proprietate,
cumulativ în timp, mai mult de 10 hectare de teren agricol
extravilan, pe care le înstrăinează prin acte între vii sau le
arendează, total sau parţial, primind de la Oficiul Naţional
de Rentă Viageră Agricolă carnetul de rentier agricol. De
asemenea, este rentier şi persoana pensionată pe caz de
boală, gradele I si II, care, chiar dacă nu a împlinit vârsta
de 62 de ani, îşi dovedeşte incapacitatea de a munci cu
decizie de la comisia de expertiză medicală, pe care o va
prezenta în fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu
excepţia celei ce aparţine categoriei persoanelor care nu
mai sunt supuse examenului anual, iar în decizie se
consemnează "nerevizuibil", şi care înstrăinează prin acte
între vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în
proprietate sau încheie acord cu investitorul.
Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită
rentierului agricol care înstrăinează sau arendează
terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa
sau încheie acord cu investitorul, conform prevederilor
Legii nr. 1/2000, având siguranţa unei surse viagere de
venituri garantate de stat.
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren
agricol situat în extravilan, pentru care rentierul a încheiat
acordul cu investitorul. Pentru suprafeţele mai mici de 1
ha suma plătită va fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată
sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu
investitorul.
O altă prevedere a ordonanţei de urgenţă stabileşte că
renta viageră agricolă se plăteşte într-o singură rată
anuală, până la data de 31 august a anului următor celui
pentru care aceasta este datorată.

Renta viageră agricolă plătită de către Agenţia Domeniilor Statului, care nu a fost încasată de beneficiari, va fi
utilizată pentru reluarea procesului de plată către aceştia,
sau, în caz de deces, către moştenitorii acestora, şi după
termenul de 31 august al anului următor celui pentru care
aceasta este datorată.
Renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă şi încetează la data decesului rentierului agricol.
Totodată, prin acest act normativ se elimină condiţia
referitoare la suprafaţa de teren extravilan de maximum
0,5 ha pe care rentierul o poate păstra în folosinţă proprie.
Aceasta este motivată de faptul că obligaţia nu poate fi
îndeplinită de către persoanele care sunt proprietare pe
suprafeţe de teren aflate în zonele de deal sau de munte,
suprafeţe în mare parte improprii exploatării agricole. Din
această cauză programul de rentă viageră agricolă nu era
aplicabil în mod unitar la nivelul întregii ţări.
De asemenea, prin acest act normativ este eliminată
condiţia prezentării unei dovezi materiale privind
încheierea unui nou contract de arendare într-un termen
limită, pentru a da continuitate în acordarea rentei
viagere.
Astfel, în cazul arendării, renta viageră agricolă se
plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat
continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care
contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă
se va plăti în anul următor, doar dacă rentierul încheie, în
maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract,
considerându-se astfel continuitate în arendare.
În cazul decesului rentierului, moştenitorii vor încasa
renta până la data de 31 august a anului următor celui
pentru care aceasta se datorează, pe baza actelor
doveditoare privind calitatea de moştenitor, a certificatului
de deces în original, precum şi a carnetului de rentier
agricol al defunctului.
Plata rentei viagere agricole se efectuează de către
Agenţia Domeniilor Statului, prin mandat poştal, virament
bancar sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege.
Pentru anul 2007, plata se face până la sfârşitul anului
2008, atât pentru rentieri cât şi pentru moştenitorii
acestora.
Prevederile ordonanţei de urgenţă adoptate se aplică
tuturor dosarelor aflate în curs de analizare la data intrării
în vigoare a actului normativ.
Guvernul Romaniei; 13.11.2008

Programul de iarnă "Trenurile Zăpezii
2008-2009" va începe, în acest an, de pe 14
decembrie, tinerii sub 26 de ani şi grupurilor
formate din minim 10 persoane putând
beneficia şi de preţuri reduse. Programul este
valabil până în 28 februarie.

Programul Na]ional de
Dezvoltare Rural@
În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală vor fi lansate în perioada următoare
mai multe măsuri care vor veni în sprijinul celor
care acţionează în sectorul agricol şi forestier.
Guvernul a discutat o Informare prezentată de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Aceste măsuri se alătură celor lansate deja
în cadrul Axei 1 a PNDR "Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier", care are
ca obiective îmbunătăţirea eficienţei sectoarelor agricol şi forestier şi pregătirea acestora
pentru a face faţă concurenţei specifice unui
mediu comercial comunitar deschis.
Măsura 112 "Instalarea tinerilor fermieri" are
ca obiective principale creşterea veniturilor
exploataţiilor conduse de tinerii fermieri şi
sprijinirea acestora în realizarea de investiţii în
agricultură. Tinerii fermieri vor putea beneficia
de un sprijin de instalare a cărui valoare variază
între 10.000 - 25.000 euro/exploataţie. Depunerea proiectelor se face la Oficiile Judeţene de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
Măsura 141 "Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă" are ca obiectiv general creşterea
competitivităţii exploataţiilor agricole aflate în
curs de restructurare. Aceste măsuri vor avea
un puternic impact economic şi social,pentru că
vor genera creşterea veniturilor şi a producţiilor
agricole obţinute. Sprijinul public nerambursabil acordat este de 1.500 euro/an/fermă de
semi-subzistenţă, pentru o perioadă de 5 ani.
În perioada următoare vor fi lansate şi
primele proiecte pentru formarea profesională,
servicii de consultanţă pentru agricultură,
pentru construcţia de parteneriate public-privat
şi proiecte de asistenţă tehnică, toate având ca
scop sprijinirea implementării PNDR. Astfel, se
urmăreşte pregătirea profesională a fermierilor
în domenii precum producţia de carne, lapte,
managementul fermei, înfiinţarea grupurilor de
producători.
Guvernul Romaniei; 19.11.2008
NR.
Ghidurile solicitantului pe aceste noi măsuri
au fost publicate din 28 noiembrie 2008.

l Restanele populaţiei la bănci au crescut cu 50 % l Guvernatorul Băncii Naţionale estimează că anul viitor România va avea o
creştere economică între 3 şi 6% l Poliţia Română aminteşte tuturor persoanelor deţinătoare de arme că trebuie să se prezinte,
până la data de 31 decembrie, pentru vizarea permiselor de armă şi a atestatelor de colecţionar l România şi Bulgaria vor avea la
dispoziţie încă un an pentru a folosi fondurile acordate prin Programul SAPARD pentru Dezvoltare Rurală l Rezervele valutare ale
României se situau la nivelul de 27,22 miliarde euro, la 30 noiembrie 2008, a anunţat Banca Naţională l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 2.594/C al ministrului justiţiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ţinere a registrelor comerţului, de efectuare a înregistrărilor
şi de eliberare a informaţiilor (M.O. nr. 704/16.10.2008)
l H.G. nr. 1.286 privind corectarea nivelurilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei
în perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008 - 31 martie 2009 (M.O. nr.
705/16.10.2008)
l Hotărârea nr. 5 a Autorităţii Electorale Permanente privind corectitudinea
evidenţelor contabile electorale şi legalitatea plăţilor făcute de partidele politice,
alianţele politice şi electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând
minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi în campania electorală pentru
alegerile locale din luna iunie 2008 (M.O. nr. 705/16.10.2008)
l Legea nr. 177 pentru aprobarea O.G. nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit O.u.G. nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din
sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr.
154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale
personalului contractual salarizat prin legi speciale (M.O. nr. 706/17.10.2008)
l O.u.G. nr. 131 pentru completarea art. 3 din O.G. nr. 14/1998 privind utilizarea
veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare (M.O. nr. 706/17.10.2008)
l Ordinul nr. 2.572/C al ministrului justiţiei privind redobândirea cetăţeniei române
de către unele persoane (M.O. nr. 706/17.10.2008)
l Ordinul nr. 2.589/C al ministrului justiţiei privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008 (M.O. nr.
706/17.10.2008)
l Ordinul nr. 754 a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative
pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei,
precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor
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datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 (M.O.
nr. 706/17.10.2008)
l Legea nr. 180 pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din O.G. nr. 42/2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
(M.O. nr. 707/17.10.2008)
l Ordinul nr. 2.608/C al ministrului justiţiei privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 707/17.10.2008)
l H.G. nr. 1.298 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare
Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea finanţării obiectivului de finalizare a
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban
(M.O. nr. 709/20.10.2008)
l Ordinul nr. 120/485 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind modificarea Metodologiei de
stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea
combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme
centralizate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 21/514/2006
(M.O. nr. 709/20.10.2008)
l Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 4.643/2008
privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de studiu din
aria curriculară Limbă şi Comunicare - Limbi materne, clasele a V-a - a VIII-a (M.O.
nr. 709 bis/23.10.2008)
l Legea nr. 176 pentru modificarea art. 2 din O.G. nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (M.O. nr.
710/20.10.2008)
l Ordinul nr. 2.573/C al ministrului justiţiei privind redobândirea cetăţeniei române
de către unele persoane (M.O. nr. 710/20.10.2008)

Guvernatorul General al Canadei a decis să întrerupă o scurtă vizită de
stat în Europa, pentru a încerca să rezolve una dintre cele mai mari crize
politice din ţară în cei 141 de ani de istorie. Guvernul Conservator minoritar are în vedere o suspendare temporară a Parlamentului pentru a bloca
eforturile partidelor de opoziţie care încearcă să-l înlocuiască cu un guvern
de coaliţie. Ar fi primul guvern de coaliţie după primul război mondial.

Banca Centrală Europeană reduce dobânda de
politică monetară, de la
nivelul actual de 3,25%,
pentru a treia oară în mai
puţin de două luni.

Statele din NATO au ajuns la un acord care va permite
Alianţei să aprofundeze cooperarea cu Georgia şi
Ucraina, fără a prejudicia modul în care acestea ar intra în
alianţă. Acordul a fost posibil după găsirea unui compromis între Statele Unite, Marea Britanie, Franţa şi Germania,
la o reuniune a miniştrilor de externe NATO de la Bruxelles.

Parlamentul sprijin@ propunerea unui "Blue card" european
pentru imigran]ii cu înalt@ calificare profesional@
Blue card-ul european, similar cu sistemul
american "green card", va atrage imigranţi cu o înalta
calificare profesională, în special în sectoare care se
confruntă cu lipsa personalului calificat. Prin adoptarea raportului Klamt, deputaţii europeni au insistat
asupra unor definiţii mai clare şi au asigurat un sistem
care oferă o anumită flexibilitate statelor membre,
reafirmând principiul "preferinţei comunitare" care
este şi în interesul cetăţenilor români.
Propunerea de directivă doreşte să îmunătăţească atractivitatea UE ca destinaţie pentru muncitorii
înalt calificaţi, având în vedere că "50% din imigranţii
cu înalte calificări profesionale se îndreaptă către
SUA sau Canada şi doar 5,5% vin în UE" potrivit
raportoarei Ewa Klamt (PPE-DE, Germania).
Raportul PE a fost adoptat cu 388 voturi pentru, 56
împotrivă şi 124 abţineri.
Directiva, propusă de Comisia Europeană,
urmăreşte două obiective:
l introducerea unei proceduri speciale, bazate pe
criterii comune, pentru admiterea în UE a cetăţenilor
din ţări terţe, cu scopul desfăşurării unei munci care
necesită înaltă calificare, pe durata a mai mult de trei
luni;
l eliberarea celor care au fost admişi a unui permis
de reşedinţă, aşa-numitul blue card UE, precum şi un
anumit număr de drepturi pentru aceştia şi familie şi
posibilitatea de a munci, în anumite condiţii, într-un
alt stat membru după o şedere legală de doi ani în
primul stat membru UE.
Cine este eligibil pentru un blue card?
Potrivit raportului de consultare, elaborat de Ewa
Klamt, solicitantul trebuie să deţină o ofertă de muncă în UE şi cel puţin cinci ani de experienţă profesională în domeniul în cauza sau o calificare universitară recunoscută de statul membru UE. În plus,
propunerea de directivă mai prevede stabilirea unor
criterii salariale: un salariu minim obligatoriu raportat
la salariul mediu din respectivul stat membru.
Viitoarea directivă nu se aplică însă solicitanţilor
de azil, lucrătorilor independenţi sau sezonieri. De
asemenea, statele membre vor putea stabili anumite
cote pentru numărul imigranţilor cu înaltă calificare
profesională.
Preferinţa comunitară
Înainte de adoptarea unei decizii referitoare la o
Carte Albastră a UE, statele membre pot analiza
situaţia de pe propriile pieţe ale forţei de muncă şi pot
aplica procedurile naţionale şi comunitare cu privire
la condiţiile de ocupare a unui post vacant. În luarea
propriei decizii, statele membre iau în considerare
nevoia de forţă de muncă la nivel naţional şi regional.
"Statele membre trebuie să respingă cererile de
eliberare a Cărţii Albastre a UE pentru acele sectoare
ale pieţei forţei de muncă la care accesul lucrătorilor
din alte state membre este restricţionat" a subliniat
vicepreşedintele grupului PPE-DE, Marian-Jean
Marinescu, care împreună cu Manfred Weber si Ewa
Klamt (PPE) a depus amendamentul 76 la prezentul
raport, amendament ce a fost aprobat în cadrul
sesiunii plenare.
În cadrul dezbaterii din plen, Daciana Octavia
Sârbu (PSE) a salutat iniţiativa ce vizează instituirea
Cărţii Albastre "în condiţiile în care se estimează că în

următorii 20 de ani există riscuri ca 20 de milioane de
locuri de muncă să rămână neocupate. Totuşi,
doresc să reamintesc că cetăţenii români şi bulgari
încă întâmpină restricţii pe piaţa muncii, existând
deja temeri că unele ţări vor prelungi perioada de
tranziţie pentru încă 3 ani. De aceea, în acest
context, este foarte important să nu ajungem şi la
discriminarea cetăţenilor europeni."
În urma votului în plen, deputata europeană
Renate Weber (ALDE) a declarat "Îmi exprim
satisfacţia că un amendament care în mod evident
este in avantajul cetăţenilor români - de fapt este
corect faţă de aceştia - a fost adoptat. In condiţiile în
care cetăţenii români (şi cei bulgari) au încă restricţii
pe piaţa muncii în multe state ale UE, restricţii care sar putea prelungi pe fondul actualei crize economice,
cred că este firesc sa nu fim trataţi ca cetăţeni
europeni de rangul 2, şi sa fim lăsaţi chiar în urma
lucrătorilor din spaţiul extracomunitar."
Europarlamentarii consideră că fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea de a decide numărul
blue card-urilor pe care doreşte să le elibereze în
fiecare an. Acest card nu trebui văzut drept un "drept"
al migrantului şi acordarea sa poate fi refuzată, chiar
dacă toate condiţiile sunt îndeplinite. Autorităţile
naţionale pot, de asemenea, să refuze un deţinător al
unui blue card emis de un alt stat membru UE, având
posibilitatea de a decide pentru preferinţa
comunitară.
Blue card european
O persoană care a îndeplineşte condiţiile prevăzute de directivă i se va elibera un blue card UE, cu o
valabilitate iniţială de doi ani, care poate fi reînnoită
pentru încă doi ani. În cazul în care contractul de
muncă este pentru o perioadă mai scurtă de doi ani,
blue card-ul va fi eliberat pentru durata contractului,
plus încă trei luni. De asemenea, este acceptată o
perioadă de şomaj pe durata a şase luni, potrivit unui
amendament al europarlamentarilor (propunerea
iniţială a Comisiei prevedea o perioadă de trei luni).
Drepturi şi tratament egal
Deţinătorul unui blue card european are dreptul la
reunificarea familială imediată, soţul / soţia având şi
acces la piaţa forţei de muncă. Acestuia i se vor
acorda tratament egal cu cel aplicat cetăţenilor UE în
ceea ce priveşte condiţiile de muncă, sănătate şi
siguranţă la locul de muncă,libertatea de asociere,
formare profesională, recunoaşterea diplomelor,
certificatelor şi a altor calificări profesionale, asistenţă socială în conformitate cu legislaţia naţională în
cauză, beneficii fiscale etc.
Deputaţii europeni sunt de părere că statele
membre nu ar trebui să încurajeze astfel „migraţia
valorilor” (brain drain) din ţările terţe în domenii în
care se constată lipsa personalului calificat, ca de
exemplu educaţia şi sănătatea.
Mai multe informaţii:
Material audiovizual furnizat de Parlamentul
European: www.europarl.europa.eu/news/public/
f o c u s _ p a g e / 0 1 8 - 4 1 7 1 3 - 3 1 5 - 11 - 4 6 - 9 0 2 2 0 0 8 11 0 7 F C S 4 1 5 6 2 - 1 0 - 11 - 2 0 0 8 2008/default_p001c004_ro.htm
REF.: 20081117IPR42214 Imigrare - 20-11-2008

Gr@bi]i-v@ s@ deveni]i „Fotograf pentru
o zi la Parlamentul European”!
Parlamentul European invită fotografi amatori sau profesionişti
să ia parte în noul proiect intitulat „Fotograf pentru o zi la Parlamentul
European”.Dacă sunteţi rezident în Uniunea Europeană, cu vârsta
peste 18 ani, trimiteţi-ne contribuţiile fotografice care să ilustreze
temele noastre lunare şi aveţi posibilitatea de a deveni fotograful
nostru pentru o zi, iar fotografia dumneavoastră să fie publicată pe
site-ul Parlamentului. După şase luni, vom selecta cea mai bună
fotografie dintre cele câştigătoare, iar autorul/autoarea acesteia va fi
invitat/invitată la prima perioadă de sesiune de la Strasbourg (iulie
2009) după alegerile europene. Prima temă propusă de noi este
„Planuri pentru 2009".
Grăbiţi-vă şi trimiteţi-ne aplicaţiile dumneavoastră până duminică, 14 decembrie, ora 00.00! Pentru mai multe informaţii cu privire
la reguli şi condiţii de aplicare, accesaţi articolul nostru de mai jos.
Fotograf pentru o zi la Parlamentul European - vă tentează? la
adresa: www.europarl.europa.eu//news/public/story_page/03742131-322-11-47-906-20081114STO42084-2008-17-112008/default_ro.htm
REF.: 20081201SST43280; 02-12-2008

Premiul Charlemagne pentru tinerii
europeni - 2009
Parlamentul European şi Fundaţia Premiului Internaţional Charlemagne din Aachen invită tinerii din toate statele membre ale UE să
participe la o competiţie în domeniul dezvoltării, integrării şi identităţii
europene. Competiţia este adresată tinerilor cu vârste cuprinse între
16 şi 30 de ani, care s-au implicat în proiecte ce au promovat o mai
bună înţelegere între popoarele din diferite ţări europene.
Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni este destinat
tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 30 de ani care s-au implicat în
proiecte care au contribuit la promovarea unei mai bune înţelegeri
între popoarele din diferite ţări europene. Tinerii pot participa
individual sau în grup, iar candidaturile pot fi trimise în orice limbă
oficială UE. Proiectele cu care tinerii participă la concurs trebuie să
fie în curs de desfăşurare.
Procedura de selecţie
Câştigătorul Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni va fi
ales în cadrul unei proceduri constând în două etape. În prima etapă,
juriile naţionale, alcătuite din cel puţin doi deputaţi europeni şi un reprezentant al organizaţiilor pentru tineret, vor selecta câte un câştigător naţional din cele 27 de state membre până la 2 martie 2009.
În a doua etapă, juriul european, alcătuit din trei deputaţi europeni, preşedintele Parlamentului European şi patru reprezentanţi ai
Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne din Aachen, va
selecta câştigătorul dintre cele 27 de proiecte prezentate de juriile
naţionale, până la 2 aprilie 2009.
Premiile
Reprezentanţii celor mai bune proiecte din cele 27 state membre
vor fi invitaţi la Aachen, în Germania, la ceremonia din 19 mai 2009,
unde premiile vor fi înmânate de către preşedintele Parlamentului
European şi un reprezentant al Fundaţiei Premiului Internaţional
Charlemagne din Aachen. Cele mai bune trei proiecte vor primi
premii constând în 5000, 3000 şi respectiv 2000 de euro.
Cum să candidezi
Formularele pentru a aplica sunt disponibile pe pagina de
internet a concursului şi pe site-urile birourilor de informare ale
Parlamentul European din statele membre. Termenul limită pentru
depunerea candidaturilor este 16 ianuarie 2009.
REF.: 20081114STO42058; Tineret - 17-11-2008

l Barack Obama, a desemnat-o pe Hillary Clinton la conducerea diplomaţiei în viitoarea sa administraţie l Angela Merkel a fost
realeasă în fruntea Uniunii Creştin Democrate (CDU) cu 95 % din voturi l Noul guvern austriac de coaliţie, format din Partidul SocialDemocrat şi din Partidul Popular şi-a preluat funcţiile l Miniştrii de externe ai ţărilor membre NATO au convenit marţi, la Bruxelles,
asupra reluării condiţionate şi progresive a contactelor Alianţei cu Rusia l Preţul unui baril de petrol a coborât sub 55 dolari, după
un preţ record de 147 dolari în mijlocul lunii iulie l Muntenegru este pregătit să-şi depună oficial candidatura la aderarea la UE l

Sta]ia Spa]ial@ Interna]ional@

Naveta spaţială americană Endeavour, lansată în
urmă cu aproape trei săptămâni spre Staţia Spaţială
Internaţională (ISS), într-o misiune de 15 zile
prelungită ulterior cu o zi, a revenit în siguranţă acasă.
Desprinderea de ISS a fost programată pentru vineri 28 noiembrie, şi aterizarea a avut loc la baza foţelor
aeriene Edwards din California, duminică, 30
noiembrie.
Acesta a fost al 27-lea zbor către ISS, efectuat la
exact 10 ani după prima misiune de asamblare a
Staţiei Spaţiale, de către o navetă americană, pe 20
noiembrie 1998. Endeavour a transportat 14,5 tone
de materiale şi echipamente, destinate măririi
capacităţii de găzduire a ISS de la trei la şase oameni,
începând cu primăvara lui 2009 şi efectuării unor
reparaţii importante. Naveta a transportat şi un nou
sistem de reciclare a apei care distilează şi filtrează
condensul şi urina, pe care le transformă în apă
potabilă. Sistemul de reciclare reprezintă o etapă
majoră pentru trecerea la o generaţie nouă de

sisteme similare, ce vor putea fi folosite în viitor de
expediţiile umane pe Lună sau pe Marte. Între 90 şi 95
la sută din apa potabilă consumată va fi din
"reciclator". Până atunci, actualul echipaj a fost nevoit
să repare sistem de reciclare a apei reziduale în urma
apariţiei unor probleme tehnice neprevăzute în
funcţionare. Au fost aduse numeroase mostre de apă
reciclată pe pământ pentru efectuarea unor teste
detailate. După terminarea lor, se va putea consuma
apă proaspătă în ISS.
Membrii echipajul navetei Endeavour au efectuat
patru ieşiri în spaţiu, în care au reparat un panou solar
blocat de un an, au instalat o cameră video şi o
antenă GPS. Numărul total al ieşirilor în spaţiu
efectuate de astronauţii ISS a ajuns la 118 şi
însumează peste 745 de ore.
Staţia spaţială, un proiect de 100 miliarde dolari la
care participă 16 naţiuni, este în construcţie de 10 ani.
Asamblarea întregii platforme orbitale ISS va fi
finalizată la jumătatea anului 2010.
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Agentii
, matrimoniale

Agentii
, imobiliare

Agenţia matrimonială ADRIANA - Timişoara

S.C. Magister Imobiliare

Asigurăm cele mai bune servicii de intermediere între persoanele
singure interesate de o relaţie stabilă şi serioasă cu perspective
de căsătorie în FRANŢA şi ITALIA.
Alegerea unei agenţii matrimoniale vă schimbă în mod radical viaţa.
CE MAI AŞTEPŢI? VINO ŞI TU, UNDEVA, CINEVA TE AŞTEAPTĂ CA
SĂ-ŞI ÎNTEMEIEZE O FAMILIE ALĂTURI DE TINE !!!
Info: 0256-207.279, 0723-257.815
Ne deplasăm la Reşiţa pentru înscrieri.
ITALIAN 30 ani, 175/72, celibatar, muncitor, vesel, simpatic, situaţie materială stabilă, doresc să cunosc o d-şoară maxim 30
ani, simpatică, agreabilă, cu principii sănătoase de viaţă pentru o relaţie de durată cu
perspective de căsătorie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 34 ani, 172/70, celibatar, studii
superioare (informatică), şaten cu ochii
verzi, calm romantic, fidel doresc să cunosc
o d-şoara max. 30 ani, care îşi doreşte o
relaţie serioasă cu finalitate de căsătorie.
Info prin agenţia matrimoniala ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 37 ani, 181/74, celibatar, afacere proprie (fabrică de pielărie), simpatic,
agreabil, dinamic, serios, caută să cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, delicată,
graţioasă, cu principii sănătoase de viaţă.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN 38 ani,175/80, celibatar, parţial nevăzător, dar autonom, cu casă proprie,
simpatic, agreabil, vesel dinamic, descurcăreţ, doresc să cunosc o d-şoară (dar care
poate avea şi un copil), chiar cu un handicap fizic, care îşi doreşte să fie iubită şi respectată, pt. a forma un cuplu unit şi durabil.
Info prin agenţia MATRIMONIALĂ adriana
la tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 39 ani, 175/82, celibatar, simpatic, ochii albaştri, director de bancă, foarte bine poziţionat, serios, romantic, doreşte
să cunoască d-şoară maxim 37 ani, instruită, serioasă, agreabilă, scop matrimonial.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 40 ani,178/75, celibatar, studii
superioare, serios, liniştit, realizat pe toate
planurile, doresc să cunosc o d-şoară maxim 35 ani, serioasă, delicată, cu care să
împărtăsesc sentimente reale şi alături de
care să formez o familie. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA la tel. 0256-207
279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 49 ani, 174/70, divorţat, fără
copii, stabilit în Timişoara şi cu afaceri la

Reşiţa, stabil, rafinat, foarte manierat, plăcut, prezenţă foarte agreabilă, doresc să
cunosc max. 40 ani, aspect foarte tineresc,
modernă, feminină, educată, cu intenţii serioase de a forma un cuplu stabil şi durabil.
Info prin agenţia matrimonială ADRIANA la
tel. 0256-207.279 sau 0723-257.815.
ITALIAN, 51 ani,168/63,divorţat, optimă
poziţie socio-economică, educat, rafinat,
prietenos, doresc să cunosc max. 40 ani,
(chiar şi cu un copil mic), pozitivă, afectuoasă, sensibilă, decisă şi intenţionată de a
forma un cuplu solid. Pot oferi şi posibilitatea de a lucra la firma mea. Info prin agenţia
matrimonială ADRIANA, la tel. 0256207.279 sau 0723-257.815.
FRANCEZ 39 ani, 168/65, celibatar, firmă agricolă, muncitor, stabil, serios, înţelegător, flexibil doresc să cunosc maxim 38
ani (chiar şi cu un copil), modestă, naturală,
chiar şi de la sat, dar cu intenţii serioase de
a contrui o familie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel. 0256-207.279
sau 0723-257.815.
FRANCEZ 40 ani, 180/78, divorţat,
foarte simpatic, şaten/ochii verzi, situaţie
economică deosebită, firmă agricolă,
generos, educat, manierat, doresc să
cunosc maxim 38 ani, înaltă, delicată,
modestă dar cu bune intenţii de a formă o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
FRANCEZ, 43 ani, 178/82, celibatar,
simpatic, foarte activ, stabil, serios, caută
să cunoască o d-şoară modestă, chiar de la
sat, familistă, care doreşte să formeze o
familie. Info prin agenţia matrimonială
ADRIANA, la tel. 0256-207.279 sau 0723257.815.
ITALIAN, 46 ani, 185/85, celibatar, medic, poziţie socio-economică elevată, inteligent, rafinat, modern estrovertit, doreşte să
cunoască d-şoară maxim 35 ani, înaltă, cu
valori morale şi educaţie aleasă, pt. căsătorie. Info prin agenţia matrimonială ADRIANA, la tel.0256-207279 sau 0723-257815

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.12.2008
REŞIŢA (locuri disponibile/locuri pentru absolvenţi): Agent comercial: 1/1; Agent de
asigurare: 0/10; Agent vanzari: 0/1; Ajutor ospatar: 0/2; Asistent medical generalist: 5/1;
Bucatar: 3/2; Coafor: 1/0; Confectioner-asamblor articole din textile: 10/0; Croitorconfectioner imbracaminte dupa comanda: 24/18; 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; Fierar betonist:
0/10; Forjor manual: 0/2; Frezor universal: 3/0; Gipsar: 0/10; Inginer ecolog: 0/1; Inginer
hidroenergetica: 1/1; Inginer mecanic: 1/0; Inspector asigurari: 0/1; 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; Manager : 0/1; Masinist pod rulant: 1/0; Mecanic auto: 0/4; Modelier lemn: 1/1;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 6/0; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor sub forma de praf si granule: 50/0; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 17/15;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 2/4; Muncitor necalificat la asamblarea ,
montarea pieselor: 1/0; Ospatar: 5/11; Otelar: 1/1; Pregatitor materiale de sarje: 1/0;
Proiectant inginer electrotehnic: 0/1; 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: 15/17; Sudor manual cu arc electric: 6/6;
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; Zugravvopsitor: 0/10;
ANINA: Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1/0; Lucrator comercial: 1/0;
BĂILE HERCULANE: Lucrator bucatarie: 1 persoană peste 45 de ani; Muncitor
necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 2/0;
BOZOVICI: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 20/0;
CARANSEBEŞ: Reprezentant comercial: 1/0; Agent de dezvoltare: 20/0; Ambalator
manual: 3/0; Agent de interventie paza: 2/0; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 4/0; Muncitor
necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 2/0; Lucrator comercial: 1/0;
Operator calculator electronic si retele: 1/0;
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, centrală zona
centru. Preţ 85.000 €. Tel. 221529, 0724302616
Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuvă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompe Adaste, descărcare gravitaţională, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în oraş. Preţ neg. Tel. 221529,
0724-302616
Vând apartament 3 camere, conf. 1
semideomandat, et. 6/10, îmbunătăţit,
parţial mobilat, zona Govândari. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă în Reşiţa, zona Baia
Comunală, compusă din 6 camere, 2
băi, 2 terase, garaj. Preţ 250.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
100.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând casă veche, front stradal 20 mp
+ curte şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistriţei. Preţ 79.000 €. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp

teren aferent. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616
Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Preţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
ÎNCHIRIERI
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Ofer spre închiriere hală depozitare
200 mp + 200 mp teren, zona Luncă.
Preţ 1.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616.

MOLDOVA NOUĂ: 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;
Dulgher: 5/0; Muncitor necalificat la intretinere drumuri, sosele, poduri, baraje: 40/0;
Croitor: 50/0;
ORAVIŢA: Asistent personal al persoanei cu handicap: 9/0; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 29/0; Ambalator manual: 1/0; Ingrijitor animale: 2/0;
Consultant in informatica: 1/0;
OŢELU ROŞU: Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta,
gresie, parchet: 11/0; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 8/0;
Bucatar: 1/0; Agent securitate: 7/0; Laborant chimist: 1/0; Asistent social: 1/0; Ingrijitoare
bolnavi la domiciliu: 1/0; Agent vanzari: 1/0; Asistent maternal: 1/0;
TOTAL GENERAL: 734

Construcţii noi în Reşiţa
Denumirea: Sediu birouri
Locaţie: Strada M. Eminescu
Beneficiar:
Star Invest & Consulting S.R.L.
Proiectant:
B.I.A. - Arh. Adina Bocicai
Constructor:
Veca Servcom S.R.L. Caraşova
Data începerii construcţiei:
27.06.2008
Data finalizării construcţiei:
26.06.2010
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Drumul cel mai uşor spre casa ta!
intermedieri în orice tranzacţie imobiliară

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

consultanţă imobiliară pentru a face cea mai bună alegere

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

dispunem de un program performant de baze de date
care ne permite metode moderne de prezentare a ofertelor

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!

rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor, sprijin şi
consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit
asistenţă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de
intabulări şi orice litigii imobiliare
proiectare şi avize pentru construcţii şi amenajări
lucrări de cadastru şi topografie
Banat Expert colaborează cu experţi topografi, jurişti,
arhitecţi, evaluatori, asiguratori
Tel. 0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
V ând garsonier ă micro2, etaj 3,
centrală, termopane, amenajată, uşi
schimbate, podele laminate, 14000. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând garsonieră Micro 4, modificată,
termopane, îmbunătăţită, 22500 € negociabil Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând gars. Micro 2, podele laminate,
mobilat, convector si instant preţ 14500 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
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, uşi înlocuite, totul nou, la cheie, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament cu o cameră, bloc de
apartamente Micro 4, bucătărie modificată, podele laminate preţ 22000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Centru,
decomandat, spaţiu mare 75 mp, bucătărie
mare. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 2 camere, confort 2,
Luncă, etaj 1, centrală, podele laminatem
uşi înlocuite, bucătăria mare, preţ 30000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Moroasa,
bolc de căramidă, confort 1, semidecomandat, centrală, mobilat, preţ 36000 €
negociabil Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 3,
etaj 3, confort 2, bloc 4 etaje, izolaţie
termică, parţial mobilat, 29500 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere, conf.1, Micro 1,
2 balcoane, centrală, termpane, modificări,
35000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1
decomandat, suprafaţă mare 80 mp,
termopane, instalaţii 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,
suprafaţă mare, centală, termopane,
podele laminate, boxă, preţ 40000 €. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere Luncă, confort 1,
decomandat, termopane, boxă, preţ 41000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere Micro 2,
confort 1, semidecomandat, centală, uşă
metalică, boxă, preţ 33000 €. Tel. 0355404462, 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, termopane, imbunătăţiri, modificări, pret 23500
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 2,
zonă Luncă, etaj 3, podele laminate, 27000
€ neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 3, centrală, termopane, balcon modificat, pret 32000 neg.
Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ap.2 camere, conf.1, zonă Luncă,
bloc caramidă, acoperiţ tiglă, pret 30000
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840

Vând ieftin apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, bloc 4 etaje, 2
balcoane, Micro 2, preţ 31000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apart. 2 camere confort 1 decomandat, Calea Caransebeşului, suprafaţă
mare, termopane, îmbunătăţit, superb
amenajat. Tel. 0355-404462, 0771344840
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, conf.1 decomandat, 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, bucătărie modificată, 40000
€. Tel. 0355-404462, 0771344881
Vând apartament 3 camere, Micro2,
etaj 2, centrală, 39000 €. Tel. 0355404462, 0771344881
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, decomandat, confort 1, Centru, suprafaţă mare, bloc
4 etaje, etaj 3, podele laminate, termopane, centrală, preţ 55000 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
confort 1, semidecomandat, bucătărie
modificată, tavan fals, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, mobilat, bucătărie mare, utilat,
centrală, balcon închis, 42000 €. Tel. 0355404462, 0771344840
Vând apartament 3 camere confort 1
decomandat, Moroasa, multiple modificări,
termopane, centrală, izolaţie, mobilat, etaj
3 din 4, pret bun, 45500 € negociabil. Tel.
0355-404462, 0771344881
Vând urgent apart. 3 camere, confort 1,
micro 3, centrală, mobilat, preţ 36000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând apartament 4 camere, Micro 2,
centrală, termopane, aer condiţionat,
mobilat si renovat nou, 58000 €. Tel. 0355404462, 0771344881
Vând ap. 4 camere, Micro 4, etaj 3,
55000 €. Tel. 0355-404463, 0771344840
Vând apart. 4 camere, Centru, decomandat, 2 băi, parter, amenajat, modificat,
izolaţie exterioară, poziţie bună, merita
vazut. Tel. 0355-404462, 0771344840
Vând ap. 4 cam. Luncă, conf.1, decomandat, etaj 1, 2 băi, 102 mp, centrală, podele laminate, uşi înlocuite, amenajat, preţ
65000 €. Tel. 0355-404462, 0771344840
VÂNZARE CASĂ
Vând Vând casă 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, 0771344840
ÎNCHIRIERE
Ofer Ofer spre inchiriere apartament 2
camere, mobilat şi utilat, 130 €. Tel. 0355404462 0770344840
Ofer spre închiriere garsoniera
mobilată zonă bună. Tel. 0355-404462
0771344840

Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!
Vizitaţi-ne pe Bulevardul Republicii nr. 19 lângă Poştă şi profitaţi de gama
de servicii oferite de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 0755 083 331 ORAR 9-17
www.remiestate.ro
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, preţ 17.500 € negociabil, cod
anunţ 00020.
Vând garsonieră Constructorilor, uşă
metalică, 27 mp, preţ 14.500€ negociabil,
cod anunţ 00323.
Vând garsonieră,Albăstrelelor, etaj 3/4,
uşă metalică, termopane, convector, instant, preţ 20.000 € neg., cod anunţ 00151.
Vând garsonieră, Căminelor, parter/4,
27 mp, uşă metalică la intrare, îmbunătăţită, super amenajată, preţ 20.500 €
negociabil, cod anunţ 00318.
Vând garsonieră, Căminelor, etaj 2/4,
geam termopan, uşă metalică, gresie, faianţă, preţ 7.500 € neg., cod anunţ 00195.
Vând garsonieră, Mociur, etaj 4/4, 38
mp, îmbunătăţită, preţ 12.500 €, cod anunţ
00308.
Vând garsonieră, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătăţită, mobilată, preţ 22.000
€, cod anunţ 00218
Vând garsonieră, Tineretului, etaj 5/10,
30 mp, îmbunătăţită, preţ 22.500 €, cod
anunţ 00295.
Vând garsonieră, B-dul Revoluţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele laminate, termopane, preţ 25.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.
Vând garsonieră, Mociur, etaj 1/4,
37.57 mp, îmbunătăţită, nemobilată, centrală, termopane, preţ 24.000 € negociabil,
cod anunţ 00262.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona
Govândari, etaj 4/9, fără îmbunătăţiri, preţ
35.000 €, cod anunţ 00293.
Vând apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govândari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 41.000
€, cod anunţ 00294.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govândari, etaj 9/10, fără îmbunătăţit, preţ
30.000 €, cod anunţ 00298.
Vând apartament 2 camere, zona
Govândari, confort 1, semidecomandat, et.
5/10, uşă metalică la intrare, fără alte îmbunătăţiri, preţ 35.500€, cod anunţ 00268.
Vând apart. 2 camere, 65 mp, confort 1,
decomandat, zona Govândari, etaj 4/4, îmbunătăţit, preţ 43.000 €, cod anunţ 00332.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, et. 9/10, confort 2, semidecomandat, termopane, te îmbunătăţiri, preţ
33.000 €, cod anunţ 00260.
Vând apartament 2 camere zona
Govândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semidecomandat, centrală termică, îmbunătăţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00252.
Vând apart. 2 camere, Molizilor, et. 1/4,
confort 2, semidecomandat, centrală
termică, termopane, uşă metalică, mobilat,
utilat, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00251.
Vând apartament 2 camere zona Govândari, parter/4, confort 1, decomandat,
centrală termică, fără alte îmbunătăţiri,
preţ 43.000 € negociabil, cod anunţ 00244.
Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, fără îmbunătăţiri, lift nou,
preţ 46.500 €, cod anunţ 00249.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
centrală termică, gresie, faianţă, parchet
de fag, fără îmbunătăţiri, preţ 47.000 €
negociabil, cod anunţ 00302.
Vând apartament 3 camere, Reşiţa
Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, centrală termică, fără alte îmbunătăţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.

Vând ap. 3 camere, Govândari, confort
2, semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbunătăţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat,95mp,et.1/10, recent renovat, preţ 66.000 € neg. cod anunţ 00319
Vând apartament 3 camere, Govândari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, centrală termică, uşă metalică,
preţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, et. 4/4, fără îmbunătăţiri, preţ 44.000 € neg. cod anunţ 00284.
Vând apartament 3 camere, Luncă,
confort 1, semidecomandat, parter/2, centrală termică, bloc de cărămidă, parchet,
preţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.
2, semidecomandat, et. 3/4, centrală termică, preţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.
Vând apart.3 camere, Luncă, confort 1,
semidecomandat, et. 1/2, centrală termică,
uşă metalică, termopane, bloc de cărămidă, preţ 51.000 € neg. cod anunţ 00257.
Vând ap. 3 camere, Reşiţa Sud, conf.1,
decomandat,113mp, et.10/10, centrală, 2
băi, 2 balcoane, uşă metalică, termopane,
preţ 75.000 € neg. cod anunţ 00250
Vând apart.3 camere, Govândari, conf.
1, semidecomandat, 78 mp, et. 4/4, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică,
termopane, bucătărie complet mobilată şi
utilată preţ 80.000 € neg. cod anunţ 00242.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, centrală
termică, gresie, faianţă, podele laminate,
preţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, conf. 2,
decomandat, 64 mp, et. 1/10, centrală termică, gresie, faianţă, uşă metalică, termopane, preţ 53.000 € neg. cod anunţ 00047.
VÂNZARE APART. 4 CAMERE
Vând apartament 4 camere, Govândari, Făgăraşului, et. 3/4, 2 băi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, preţ 55.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.
Vând ap. 4 camere, parter, Gara Sud,
pretabil privatizare, uşă metalică, uşi interioare schimbate, izolat, termopane, centrală, preţ 70.000 € neg. cod anunţ 00052.
Vând apartament 4 camere, Calea
Timişorii, etaj 2/4, 2 balcoane, 2 băi, centrală, termopane, parchet, necesita renovare, preţ 65.000 € neg. cod anunţ 00208
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 115 mp, etaj 8/8, centrală, 2
băi, Centrul Civic, renovat, bucătărie mobilată, preţ 95.000 € neg. cod anunţ 00254.
Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, 126 mp, etaj 3/4, centrală, 2
băi, Zona Tribunalului, preţ 85.000 €
negociabil, cod anunţ 00217.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 2 camere,, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105
Vând casă 4 camere, 2 bai, terasa,
curte, garaj, bucătărie + alte anexe, 110 mp
construit, 320 total, zona Lupacului, preţ
105.000 € negociabil, cod anunţ 00073.
Vând casă 4 dormitoare, cameră de zi,
bucătărie, 2 holuri, salon cu bar, 2 băi, curte, proaspăt renovate, curte pavată, zona
Muncitoresc, 90.000 € neg. cod anunţ
00077.
Vând casă 4 camere, baie, bucătărie,
debara, apă, gaz, canalizare, centrală
nemontată, curte + grădina 600 mp, zona
Universalul Vechi, preţ 95.000 € negociabil, cod anunţ 00068.
Vând casă, Triaj, nerenovata, cameră,
bucătărie, baie, 196 mp, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00001.
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Clasament
15-a:sfarsitul turului:
Clasamentetapa
etapaaa17-a,
Clasament
etapa
17-a:
M V E

Romania - Suedia 29-36 (15-19). Reprezentativa nationala de
handbal masculin a Romaniei a fost invinsa categoric de Suedia,
1. Dinamo Bucuresti
intr-o partida contand pentru Grupa 1 de calificare a Campionatului
2. Unirea Urziceni
European din 2010.
3. FC Timisoara*
Impulsionati de publicul prezent in numar mare in sala din
4. Steaua Bucuresti
Resita, nationala Romaniei a inceput in forta, ametind apararea
5. CFR Cluj
suedeza prin combinatii care au ajuns la Ghionea, extrema
6. U. Craiova
dreapta de la Pick Szeged fiind din nou cel mai bun marcator al
7. Rapid Bucuresti
nationalei lui Omer. Totusi, suedezii au inceput sa citeasca jocul
8. FC Arges
romanilor si au preluat conducerea, nemaiputand fi ajunsi pana la
9. FC Vaslui
final. Cu un Sandstrom in mare forma si cu o aparare solida
10. Otelul Galati
suedezii conduceau la pauza cu 19-15.
11.
FC Brasov
Neputinta romana a continuat si dupa pauza, nici Ghionea
12. Gloria Bistrita
neputand sa il invinga pe Sandstrom. Nordicii au profitat din plin de
13. Pandurii Tg. Jiu
greselile lui Sania, iar Doder a inscris 5 goluri consecutive pe
14. Farul Constanta
contraatacuri devastatoare. Diferenta maxima de scor a fost atinsa
15. Politehnica Iasi
in minutul 55 (35-25), elevii lui Olsson permitand la final romanilor
16. Gaz Metan Medias
sa inscrie 3 goluri, pentru ca scorul final sa fie 36-29.
17. CS Otopeni
Oaspetii de azi urca pe locul 1 al grupei, cu 6 puncte, in timp ce
18. Gloria Buzau
Romania ramane pe 2, insa are un meci in plus disputat fata de
Etapa urmatoare (prima din retur), (18/34) 28.02.2008: Polonia si Muntenegru, echipe egale la puncte cu nationala lui
Politehnica Iasi - Universitatea Craiova; Unirea Urziceni - FC Brasov; Omer.
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Politehnica Timisoara - FC Arges; Farul Constanta - Gloria Buzau;
Gloria Bistrita - Rapid Bucuresti; Otelul Galati - Gaz Metan Medias;
CFR Cluj - FC Otopeni; Dinamo Bucuresti - Pandurii Tg. Jiu; Steaua
Bucuresti - FC Vaslui.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
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HCM Constanta
Stiinta Municipal Bacau
UCM Resita
Dinamo Baumit Bucuresti
HC Odorhei
Steaua MFA Bucuresti
Univ HCM Poli Timisoara
Univ. Bucovina Suceava
CSM Medgidia
Universitatea Cluj
Energia Pandurii Tg. Jiu
HC Minaur Baia Mare
CSM D & C Oradea
CS H & V Pitesti
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Etapa urmatoare: (11/26), 06.12.2008: Medgidia - Suceava; HC
Odorhei - Steaua; Cluj - Poli Timisoara; HCM Constanta - Pandurii Tg.
Jiu; Pitesti - Bacau; Baia Mare - Dinamo; Oradea - UCM Resita.

FOTBAL
Cristiano Ronaldo a castigat Balonul de Aur. Atacantul
portughez al echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a fost
anunţat, marţi, ca fiind câştigătorul Balonului de Aur în 2008, ca
urmare a votului unui juriu internaţional de jurnalişti reunit de
publicaţia France Football. Ronaldo a obţinut 446 de puncte şi i-a
devansat pe argentinianul de la FC Barcelona, Lionel Messi (281)
şi pe spaniolul de la FC Liverpool, Fernando Torres (179).

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
02 - 14 dec:
05 - 07 dec:
05 - 06 dec:
06 dec:

HANDBAL FEM. - Camp Mondial, Macedonia;
RALIURI - WRC, Raliul Marii Britanii, ultima etapa ;
SCHI ALPIN - Lake Louise, Can, fem, coborare;
BIATLON - WC 1, Oestersund, Swe, 10 km, masc.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: CE, grupe: Rom. - Franta si Rom. - Danemarca
Vineri si Duminica TVR 2 ora 19:15 si 21:15
RALIURI: WRC, Raliul Marii Britanii, ultima etapa, ziua 1
Sambata Eurosport ora 10:00
SARITURI CU SCHIURILE: Cupa Mondiala, DT 131
Duminica Eurosport ora 14:45
RUGBY: Cupa Oraselor: Bucuresti - Petrarca
Duminica TVR 2 ora 16:30
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: Suceava - UCM Resita
Miercuri TVR 3 ora 17:00
VOLEI FEMININ: Liga Campionilor: Metal Galati - Volley Bergamo
Miercuri Sport.ro ora 19:00

Joi/4 Decembrie

+16ºC
+5ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Prezen ţ e rom â ne ş ti î n
Cupa Mondial ă la bob.
Echipajul Romaniei de bob 4
persoane, format din Nicolae
Istrate, Ionut Andrei, Mircea
Nicolaescu si Danut Ioan, s-a
clasat pe locul 23 in coborarea
de la Winterberg (Germania),
contand pentru etapa inaugurala a Cupei Mondiale. Cu
timpul de 55 de secunde si 64
de sutimi, echipajul Romania 1
a ratat pentru o secunda si doua
zecimi calificarea in mansa a
doua, unde au luat startul
primele 20 de echipe.
Concursul gazduit de pista
Hochsauerland, in lungime de
1330 metri, a fost castigat de
Germania 1 (Andre Lange,
Alexander Roediger, Kevin
Kuske si Martin Putze).
Altfel, echipajul Romania 1 a
incheiat pe locul 21, ultimul,
concursul feminin de doua
persoane, Carmen Radenovici
si Alina Vera Savin, ratand
pentru 14 sutimi calificarea in
mansa secunda.
Canada 1, Germania 1 si
Germania 2 au incheiat pe primele trei locuri in primul concurs
RUGBY. Nationala de rugby a Romaniei ar putea evolua la
stagional al Cupei Mondiale.
viitoarea editie a Cupei Mondiale intr-o grupa cu Argentina, Anglia
si Scotia, dar si intr-o alta cu Australia, Irlanda si Italia, pozitionarea
'stejarilor' fiind determinata de locul ocupat in calificari. Daca tricolorii vor castiga Cupa Europeana a Natiunilor se vor califica autoMarti si miercuri se desfamat la Cupa Mondiala din Noua Zeelanda din pozitia Europa 1,
urmand a intalni Argentina, Anglia si Scotia in Grupa B. In situatia in soara meciurile din ultima etapa
care 'stejarii' vor incheia pe pozitia secunda in CEN, atunci se vor a grupelor:
califica din postura de Europa 2, urmand a fi repartizati in Grupa C Marţi, 09 dec 2008:
Grupa A
alaturi de Australia, Irlanda si Italia. A treia varianta, si cea mai putin
dorita, este ca Romania sa termine in CEN pe locul trei si sa joace Chelsea - CFR Cluj
AS Roma - Bordeaux
recalificari alaturi de echipe din Africa si America.
Grupa B
Se da startul la Europenele de handbal din Macedonia. In
Panathinaikos
- Anorthosis
perioada 2-14 decembrie, orasele Skopje si Ohrid, din Macedonia,
gazduiesc Campionatele Europene de handbal pentru senioare, Bremen - Inter
Grupa C
cu prezenta a 16 echipe nationale, printre ele fiind si cea a
Basel - Sporting
Romaniei, antrenata de Radu Voina (principal) si Vlad Caba Barcelona - Sahtior
(secund). Romania este plasata in grupa A, alaturi de Franta,
Grupa D
Ungaria si Danemarca. Programul grupei A se prezinta astfel:
PSV - Liverpool
l 3 dec: Ungaria - Romania (ora 19.15 - ora Romaniei) si Franta - Marseille - Atlético
Danemarca (ora 21.15);
Miercuri,10 dec 2008:
l 5 dec: Romania - Franta (ora 19.15) si Danemarca - Ungaria
Grupa E
(ora 21.15);
Man. United - Aalborg
l 7 dec: Franta - Ungaria (ora 19.15) si Danemarca - Romania Celtic - Villarreal
(ora 21.15).
Grupa F
Toate partidele nationalei noastre vor putea fi vizionate in direct Steaua - Fiorentina
pe TVR 2.Celelalte grupe preliminare au urmatoarea componenta: Lyon - Bayern
l Grupa B: Norvegia, Portugalia, Spania, Ucraina;
Grupa G
l Grupa C: Rusia, Suedia, Austria, Belarus;
Porto - Arsenal
l Grupa D: Germania, Croatia, FYR Macedonia, Serbia.
Dinamo Kiev - Fenerbahçe
Grupa H
Primele trei clasate din fiecare grupa vor promova apoi in alte
doua grupe din faza a doua a competitiei, in prima intrand echipele Juventus - BATE
Real Madrid - Zenit
din grupele A si B, iar in a doua cele din C si D.

STIRI

LIGA CAMPIONILOR
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Timişoara
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Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +14ºC
+6ºC

+13ºC
+5ºC

BOB

Timişoara
Caransebeş

+12ºC
+4ºC

+9ºC
+7ºC

Reşiţa
Oraviţa +12ºC
+5ºC

+14ºC
+6ºC

+11ºC
+8ºC

Timişoara
Caransebeş

+9ºC
+5ºC

Reşiţa

+13ºC
+3 º C

+9ºC
+4ºC

+10ºC
+4ºC

Marţi, 9 Decembrie

Reşiţa

+3ºC/-4ºC

+2ºC/-1ºC

+3ºC/-5ºC

+1ºC/-3ºC

-1ºC/-4ºC

0ºC/-3ºC

-2ºC/-4ºC

Timişoara

+3ºC/-5ºC

+4ºC/-1ºC

+2ºC/-5ºC

+1ºC/-2ºC

0ºC/-4ºC

+1ºC/-3ºC

+2ºC/-4ºC
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Vineri, 12 Dec.

Reşiţa
Oraviţa +14ºC
+3 º C

Oraviţa +12ºC
+6 º C

+9ºC
+6ºC

Joi, 11 Decembrie

Caransebeş

Luni, 8 Decembrie

8

Miercuri, 10 Dec.

+12ºC
+5ºC
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Sâmbătă, 13 Dec.

Duminică, 14 Dec.

