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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Închiriez cas
ţile, pe termen

lung, preţ neg Tel. 0745-571052
Vând apartament 2 camere,

confort 1 semidecomandat, zo
na Govândari lâng Kaufland,
parter, posibilitate spaţiu comer
cial, amenajat frumos. Tel.
0727-740180.

Vând apartament 3 camere
(la cas ), 72 mp

ţelor de pe str.
Retezat, nr. 25, ap. 2, preţ
negociabil. Tel. 0255-213456.

Vând teren intravilan, 800
mp, în Boc ţei, lâng

ţile. Preţ fix
10.000 €. Tel. 0744-359116 (de
luni pân ).

ţa, str. Islazului, f
ţi, zon

ţ 7.000 €
neg. Tel. 0769-235390.

Vând teren 2 hectare loc.

ţii.
Tel. 0743-607737.

ă mobilată în
Triaj, toate utilită

ă

ă ădină 157
mp în zona căsu

ă
pădure, toate utilită

ă joi
ă de vânzare în loc

Oravi ără
utilită ă lini ă, 16.000 €.
Tel. 0764-662041.

Vând în Anina clădire 110
mp utilizabilă ca depozit,
service auto etc. Pre

ă autostradă,
zonă bună pentru construc

.

-

-

şi gr

şa, str. Lerni

Cas

ştit

Şag jud. Arad lâng

Caut închiriere de locuit în
zona de sus a ora

Cump ţa

Vând cas -
ţit

-

ţa. Tel. 0747-136861
Vând urgent teren ieftin cu

pomi ţa pe Calea
Caransebe

-
P-ţa

ţit, 2 b

Vând teren intravilan, 800
mp, în Boc ţei, lâng

ţile. Preţ fix:
10.000 €. Tel. 0744-359116.

şului urgent,
ofer 70 €. Tel. 0744-129723.

şi
şi în împrejurimi, cu trei camere,
ofer 15.000 €. Tel. 0722-742502

şa Mon
tan

şi vie. Tel.
0724-700792.

Schimb apartament 3 ca
mere mobilat şi renovat cu cas

şi

şi vie în Reşi
şului. Tel. 0751-

132460.
Vând cas

şa, str. Lerni

ăr casă în zona Re

ă în Boc
ă cu 3 camere, îmbunătă ă

modern, cu gaz, satelit, cen
trală, cu grădina

ă
în Re

ă zona Muncito
resc, Republicii, 2 camere,
curte comună, grădină, 16.000
€ negociabil. Tel. 0727-643460.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătă ăi,
termopane, centrală. Tel. 0723-
894929.

Vând apartament în centru
cu vedere la fântână cu 3
camere 2 băi 2 balcoane. Tel.
0034696818890.

ă
pădure, toate utilită

-

.

Imobiliare

(continuare )în pag. 6

Toţi elevii din clasele III-XII, pasionaţi de studiul limbilor străine,
sunt invitaţi să participe la cea de-a V-a ediţie a concursului
Cangurul Lingvist.

Competiţia este organizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovării, Fundaţia pentru Integrare Europeană SIGMA şi
Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe, Serviciilor Culturale ale
Ambasadei Franţei, Delegaţiei Wallonie-Bruxelles la Bucureşti,
Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, Ambasadei Spaniei,
Ambasadei Elveţiei. Ambasadei Canadei, Ambasadei Germaniei,
British Council şi al Institutului Cervantes.

Cangurul Lingvist se desfăşoară în două secţiuni: franceză-
spaniolă (13 noiembrie 2009) şi engleză-germană (27 ianuarie
2010). Pot participa elevii claselor III-XII care vor să-şi verifice
nivelul cunoştinţelor de limbă, civilizaţie şi cultură. Participanţii
trebuie să rezolve în 60 de minute un test grilă care conţine 50 de
întrebări cu grade progresive de dificultate. Elevii au posibilitatea
să opteze, la fiecare pereche de enunţuri, pentru o limbă sau alta
(franceză/spaniolă, respectiv engleză/germană). Subiectele,
concepute şi selectate de echipe de profesori români şi străini,
sunt grupate pe niveluri de învăţământ.

Toţi concurenţii vor primi ca premiu de participare o revistă
conţinând subiectele de concurs şi o diplomă, iar elevii cu cele mai
bune rezultate din şcoală vor fi răsplătiţi cu premii în cărţi
Câştigătorii la nivel naţional vor fi stabiliţi în urma unei Probe de
Baraj, care se va desfăşura în luna aprilie 2010.

La ediţia trecută, câştigătorii au fost premiaţi cu excursii şi
tabere în Anglia, Grecia, Croaţia, Turcia sau locuri în Tabăra
Internaţională Cangurul de la Poiana Pinului (judeţul Buzău).

Pentru anul şcolar 2009-2010, înscrierile se vor desfăşura în
şcoli astfel: pentru secţiunea franceză-spaniolă, în perioada 21
septembrie - 23 octombrie 2009, iar pentru secţiunea engleză
germană, în perioada 16 noiembrie - 18 decembrie 2009.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute telefonic la 0212-434035,
0212-434036, 0314-025225 sau pe site-ul www.cangurul.ro

Parteneri media: Radio Itsy Bitsy, Curentul, Maxim.
Coordonator comunicare, Diana Nădejde, 0720-766338.

Începe Cangurul Lingvist

Consiliul Judeţean Caraş-Severin prin
Serviciul Promovare Turism va prezenta timp de
patru zile la Bucureşti oferta turistică a judeţului
în cadrul celei de-a XXII-a ediţii a Târgului de
Turism al României. Deschiderea oficială are loc
joi, 15 octombrie a.c. la complexul expoziţional
Romexpo, obiectivul principal al târgului
reprezentându-l promovarea valorilor turistice
autohtone.

Serviciul Promovare Turism se va prezenta
la acest eveniment cu o gamă largă de materiale
de promovare, incluzând aici : ghidul turistic al
judeţului; broşuri şi pliante care surprind cel mai
bine potenţialul turistic al Caraş-Severinului. La
standul judeţului vor fi etalate şi comori ale etno
grafiei şi culturii tradiţionale dar nu vor lipsi nici
produsele culinare specifice Banatului Montan.

O ofertă specială va prezenta staţiunea
balneoclimaterică Băile Herculane, aflată la
Târg cu un stand propriu sub egida primăriei
oraşului de pe Cerna.

Participarea Caraş-Severinului la Târgul de
Turism al României face parte din programul
Consiliului Judeţean Caraş-Severin de
dezvoltare şi promovare a turismului în Banatul
Montan, ca o componentă a dezvoltării durabile
a judeţului şi vine în completarea unor acţiuni
permanente pentru creşterea potenţialului şi
ofertei turistice a zonei.

-

Jude]ul Cara}-Severin promovat la Târgul de Turism al României
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CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :

ORAVIŢA:

TOTAL GENERAL: 806

Ş

Ş

:

ţioner
imbracaminte dup

ţar: 2/0; Fierar betonist: 0/2; Frezor universal: 0/2; Inginer
construcţii civile, industriale si agricole: 1/1; Inginer tehnologia sudarii : 0/2; Inginer
electromecanic: 0/2; Inginer mecanic: 0/1; Inginer metalurgie neferoasa: 0/2; Inginer
proiectant comunicatii: 0/2; Inspector resurse umane: 1/0; Instalator apa, canal: 2/2;
Laborant chimist: 0/1; Lacatus mecanic: 0/17; Lucrator comercial: 3/12; Macaragiu: 0/1;
Manager: 0/1; Manager proiect: 1/0; Manipulant marfuri: 1/0; Mecanic auto: 0/1;
Montator pereti si plafoane din ghips carton: 2/0; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor : 5/0; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor: 220/2; Muncitor necalificat
in industria confectiilor: 10/0; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor:
0/24; Ospatar: 0/3; Patiser: 0/1; Pavator: 2/0; Proiectant inginer electromecanic: 0/1;
Rectificator universal: 0/4; Redactor: 1/0; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 3/0;
Strungar la strung carusel: 0/3; Strungar universal: 0/4; Sudor: 11/0; Tehnician
constructor: 0/1; Tamplar universal: 1/2; Vanzator: 0/1; Vopsitor auto: 0/1; Zidar rosar
tencuitor: 9/2; Zugrav vopsitor: 2/2;

Confectioner cablaje auto: 194/0; Tamplar: 5/0; Gestionar depozit:
1/0;

ofer autobuz: 1/0; Mecanic auto: 1/0; Confectioner articole din
piele si inlocuitori: 10/0; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 60/0;

Zidar: 1/0; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 15/0; Confectioner
volane: 5/0;

( a ţi)normal/ bsolven Agent comercial: 0/2; Agent control acces: 0/1; Agent
imobiliar: 1/0; Agent securitate: 89/13; Ambalator manual: 5/0; Betonist: 2/0; Bucătar:
0/1; Cofetar: 0/1; Consilier: 0/1; Controlor calitate: 0/1; Croitor-confec

ă comanda: 10/0; Director magazin: 0/1; Director adjunct: 0/1;
Dulgher: 1/2; Electrician de intretinere si reparatii: 0/3; Electrician echipamente electrice
si energetice: 0/1; Faian

Ă Ş

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 14.10.2009
Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

| 15 - 28 mbrie 2009 |Octo PRISMA

Denumirea:
Beneficiar: S.C. Mamiaprest S.R.L.

Extindere spaţiu comercial “FotoExpres”

Ordinea de zi a }edin]ei extraordinare
a Consiliului Local Re}i]a din

data de 06.10.2009
1.

2.

Proiect de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului
Local al mun Reşiţa nr. 252/25.08.2009 privind aprobarea Progra
mului de transport public de persoane în municipiul Reşiţa şi înfiinţa
rea serviciului public subvenţionat de transport persoane pentru tra
seele secundare, cu modificările şi completările ulterioare.

participarea la “Programul naţional
de îmbun ţire a calit ţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în
localit ţi” cu proiectul “Reabilitare Parcul Copilului”.

aprobarea particip

. -
-
-

(aprobat)

Proiecte introduse în regim de urgenţă
1.

ătă ă
ă

ării

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind la “Programul
naţional de îmbun ţire a calit ţii mediului prin realizarea de spaţii
verzi în localit ţi” cu proiectul “Reabilitare Parcul Copilului”.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L.
322/29.09.2009 privind aprobarea derul ţiei “Achiziţiona
rea prin licitaţie public

ţa în sistem
leasing, de c ţa”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modific ţiei nr. 20
din anexa nr. 1 la H.C.Lnr. 183 din 26.11.2002.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembr
ţ

ţ
ţ ţional ţii S.A.

Bucure ţiei.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

ătă ă
ă

ării investi
ă a unui număr de 9 autobuze urbane de

capacitate medie ă, pentru
transportul urban de persoane din Municipiul Re

ătre Consiliul Local Municipal Re
ării pozi

ării
terenului aferent Sălii de Sport în suprafa ă de 1015 mp situat în
cadrul Grupului

ă de Sport ă de 900 mp., în
folosin ă gratuită către Compania Na ă de Investi

ării investi

3.

4.

5.

-

şi 5 autobuze urbane de capacitate mic
şi

şi

Şcolar Industrial “Ştefan Anghel” şi transmiterea
imobilului Sal şi terenul aferent, în suprafa

şti pe durata realiz

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a
Consiliului Jude]ean Cara}-Severin

din data de 10.10.2009
1.

3.

6.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea anexei nr. 18 la HCJ nr.
33/31.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri

ătre acesta.
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de func

ărâre privind aprobarea planului de ocupare a
func

ă Socială

ărâre privind aprobarea încheierii unui parte
neriat public - privat, în vederea implementării proiectului “Re

ă”.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului

Jude
ătă ă ă

ă

ă ă de Inspectoratul de
Poli

ă ă
ări. Interpelări.

ţean Cara

ţiilor
ţean C ţate de c

ţii
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Cara

ţiilor publice din cadrul Consiliului Judeţean Cara
ţiei Generale de Asistenţ ţia Copilului,

Direcţia de Evidenţa Persoanelor ţia de Administrarea
Domeniului Public

ţa
Alpin

ţean Cara ţionare echipamente
specifice pentru îmbun ţirea capacit ţii ţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţ

ţare din cadrul Programului Operaţional
Regional 2007 2013.

Informare privind activitatea desf
ţie al Judeţului Cara

ţii ţei civice a comunit ţii.
Întreb

ş-Severin, pe anul 2009.
Proiect de hot

şi cheltuieli,
pe anul 2009, a institu şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliul Jude , sau finan

ş-Severin.
Proiect de hot

ş-Severin,
Direc şi Protec

şi Direc
şi Privat , pentru anul 2010.

Proiect de hot
şi

ş-Severin la proiectul „Achizi
şi calit

şi a primului ajutor calificat în
Regiunea Vest”, cu finan

şurat
ş-Severin, în semestrul I 2009 pentru

asigurarea securit şi siguran

(aprobat)

2.

4.

5.

S

-

-

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

7.

8.

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi

men punctele aprobate, respinse, modificate
ă

şedin şi şi Jude
ş-Severin, s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean
Cara

ţionându-se
ţie de urgenţ

Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta
privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea
locuintei, precum si a unor facilitati populatiei
pentru plata energiei termice

în proportie de 90% pentru familie, în situatia
în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie, respectiv al persoanei singure se
situeaza pana la 155 lei;

în proportie de 80% pentru familie, în situatia
în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie, respectiv al persoanei singure se
situeaza intre 155,1 lei si 210 lei;

în proportie de 70% pentru familie, în situatia
în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie, respectiv al persoanei singure se
situeaza intre 210,1 lei si 260 lei;

în proportie de 60% pentru familie, în situatia
în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie, respectiv al persoanei singure se
situeaza intre 260,1 lei si 310 lei;

în proportie de 50% pentru familie, în situatia
în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie, respectiv al persoanei singure se
situeaza intre 310,1 lei si 355 lei;

în proportie de 40% pentru familie, în situatia
în care venitul net mediu lunar pe membru de
familie, respectiv al persoanei singure se
situeaza intre 355,1 lei si 425 lei.

venit net mediu lunar pe membru de familie
pana la 155 lei, beneficiază de 262 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 155,1 lei si 210 lei, beneficiază de 162 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 210,1 lei si 260 lei, beneficiază de 137 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 260,1 lei si 310 lei, beneficiază de 112 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 310,1 lei si 355 lei, beneficiază de 87 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 355,1 lei si 425 lei, beneficiază de 62 lei.”

venit net mediu lunar pe membru de familie
pâna la 155 lei li se acord lunar o suma de 54 lei

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 155,1 lei si 210 lei, beneficiază de 48 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 210,1 lei si 260 lei, beneficiază de 44 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 260,1 lei si 310 lei, beneficiază de 39 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 310,1 lei si 355 lei, beneficiază de 34 lei;

venit net mediu lunar pe membru de familie
intre 355,1 lei si 425 lei, beneficiază de 30 lei.”

Se compensează factura la energie
termică:

Familiile si persoanele singure cu veni-
turi reduse, care utilizeaza pentru incalzirea
locuintei gaze naturale,beneficiaza de ajutor
lunar:

Familiile si persoanele singure cu veni-
turi reduse, care utilizeaza pentru incalzirea
locuintei lemne, carbuni, combustibili
petrolieri, beneficiaza de ajutor lunar:
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Denkstatt România împreu-
nă cu Expert Internaţional au
p r e z e n t a t î n d a t a d e
07.10.2009, la Reşiţa proiectul
„Creşterea adaptabi l i tăţ i i
angajaţilor prin îmbunătăţirea
abilităţilor de implementare a
conceptelor de dezvoltare
durabilă”. Proiectul este
cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Ope-
raţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013,

coordonat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi se va derula în perioada septembrie
2009 - septembrie 2011 în judeţele Timiş, Caraş,Arad şi Hunedoara.

Misiunea proiectului este dezvoltarea capitalului uman de competenţe în domeniul conducerii
şi organizării moderne a muncii. În cadrul proiectului vor putea beneficia de cursuri gratuite 40 de
persoane (30% femei), cu funcţii de conducere de pe toate nivelurile ierarhice din firme active din
Regiunea de Vest.

Activităţile acestui proiect constă în cursuri de formare pe probleme legate de mediu (Iniţiere în
Sistemul de Management de Mediu, Managementul Deşeurilor,Auditori Interni de Mediu) şi cursuri
de formare legate de Responsabilitatea Socială a firmelor şi etica în afaceri, Comunicare
managerială, Management strategic în contextul dezvoltării durabile şi Managementul Schimbării.

Din păcate prezenţa reprezentanţilor intreprinderilor mici şi mijlocii din Reşiţa a fost scăzută
datorită lipsei de timp, a unora şi lipsei de interes faţă de conceptul de dezvoltare durabilă, a altora.

Larisa Crîsta

Ajutoare pentru înc@lzirea locuin]ei, perioada
1 noiembrie 2009 - 31 martie 2010

Cursuri de formare profesională
în domeniul dezvoltării durabile

Rata şomajului a crescut în septembrie cu 0,3 la sută, până la 6,9 la sută, faţă
de 6,6 la sută în august 2009 şi 3,9 la sută în aceeaşi lună a anului trecut. În
Caraş-Severin ea este de 9,6 la sută.



S
ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie
Cara , Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „SEMENIC“ Caraş-Severin

(ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin,

Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă
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În data de 02.10.2009, trenul care circula pe
relaţia Timi ţia
Doma

Din declaraţiile mecanicului de locomotiv

ţa trenului.
În urma unui accident, un autoturism a luat foc pe

ţa - Caransebe
.

Accident rutier pe fondul consumului de alcool în
localitatea Fize în data de 04.10.2009.

ţul
din partea stâng ţiei sale de mers,
autoaccidentându-se.

În seara zilei de 05.10.2009, în afara localit ţii
Topleţ, s-a produs un grav accident de circulaţie
soldat cu decesul unei persoane. Conduc
autoturism din direcţia Caransebe

,
decedând ulterior în ambulanţ

a
în data de

07.10.2009.
Un b
ţia C.F.R. Caransebe .

În urma cercetărilor efectuate de către o echipă
din cadrul IPJ Caraş-Severin şi Poliţiei din Anina,
autorul omorului comis asupra lui POPLICEAN
IOSIF, de 57 ani, din Anina, dispărut de la domiciliu
din data de 03.10.2009 şi găsit decedat în data de 07
octombrie a.c., a fost identificat şi reţinut.

În data de 12.10.2009, în urma unei acţiuni pe
linie de silvicultur ţi l-au depistat pe D.
P

ţi din specia stejar.
Urm ţional depistat ţinut de

poliţi .
onducerea Inspectoratului de Poliţie al

Judeţului Caraş-Severin a luat iniţiativa sprijinirii
Centrului de Transfuzie Sanguină Caraş-Severin
prin organizarea unei campanii de donare de sânge.

În data de 12.10.2009 poliţi
ţie Buco ţa

ţii Criminale al I.P.J Cara
ţinut pe R. CONSTANTIN COSMIN din

comuna Buco ţa, urm ţional prin Biroul
Central Naţional Interpol Viena pentru s

ţiunii de tâlh
O viaţ

ţiile de drum. În data de 13 octombrie a.c., pe
D.N. 58, în afara localit ţii Soceni, s-a produs un
accident grav de circulaţie. Conduc unui an-
samblu de autovehicule format dintr-un autractor ce
tracta o semiremorc -

ţiile de carosabil umed, a derapat, a p

. În urma accidentului a rezultat decesul
conduc din Re ţa.

În dimineaţa zilei de 10 octombrie a.c., a izbucnit
un incendiu la o casă din satul Duleu, comuna
Fârliug. Din primele cercetări, se pare că incendiul a
fost provocat de un scurt circuit electric produs la o
instalaţie electrică improvizată.

ţa au ajuns
pe strada V Re ţa

ţie uscat în data de 11.10.2009.
ţig

ţie uscat .
Persoane care probabil vor s ţa

la stres a pompierilor militari, precum
ţie, le-au

solicitat s
ţa în

data de 11.10.2009. Ajun ţa locului,
ţeri ai Deta ţa au constatat c

ţa au lichidat incendiul de la
fabrica de parchet de pe strada Cozia, din Boc (14
oct a.c) ţia a fost condus

ţa, locotenent
Eugen Afronie. Salariaţii respectivei fabrici au
contribuit

14 oct a.c., la sediul ISUJ "Semenic" CS, de pe
strada Castanilor nr. 123, a avut loc manifestarea
ZIua Portilor Deschise.

şoara - Bucureşti, la ieşire din Sta
şnea spre Cornea a accidentat mortal un

b

şoseaua Reşi ş, în data de
03.10.2009

ş Şoferul a
pierdut controlul volanului şi s-a r şan

ş - Orşova, pe
fondul oboselii şi a neadapt

ş
În data de 10.10.2009, în cartierul Câlnic, s-a

produs un accident rutier soldat cu v

ştii
şi transportat la domiciliul s

şi re
ştii c şeni

ştii din cadrul Postului
de Poli şni şi lucr

ş-Severin l-au
depistat şi re

şni
şirea

infrac

într-o curb

şi

şamentului Reşi
şi

şi rapiditatea
cu care aceştia se deplaseaz

şte din Reşi
şi la fa cei 11

subofi şamentului Reşi

şamentului Reşi
şa

. Interven
şamentului de Pompieri Reşi

şi ei la stignerea incendiului.

ărbat. ă a
rezultat că persoana accidentată s-a pus voluntar în
fa

ăsturnat în
ă a direc

ă

ătorul unui

ării vitezei într-o curbă la
stânga a pierdut controlul volanului, a pătruns pe
contrasens, unde s-a izbit frontal de o autoutilitară

ă.
O persoană decedat după ce tractorul pe care-l

conducea s-a răsturnat într-o râpă

ărbat dispărut de la domiciliu a fost găsit în
sta

ătămarea
corporală a patru tineri.

ă, poli
ĂTRU care a tăiat ău

doi arbori nemarca
ărit interna
ără

ători din cadrul Serviciului

de Investiga

ărit interna
ăvâr

ărie.
ă curmată datorită neadaptării vitezei la

condi
ă

ătorul

ă, ă deosebit de peri
culoasă la stânga, nu a adaptat viteza de deplasare
la condi ătruns
pe contrasens unde a intrat în coliziune cu un
autoturism

ătorului auto G. IOSIF GELU

ă parcurgerea unui drum greu accesibil,
pompierii militari ai Deta

ăliug din unde a fost semnalat un
incendiu de vegeta ă .
Din cauza aruncării unei ări aprinse într-un loc
nepermis, au ars aproximativ două hectare de
vegeta ă

ă testeze rezisten

ă la interven
ă intervină pentru stingerea unui incendiu

la o casă situată pe strada Grădi

ă
fusese o alarmă falsă.

ă mai bine de cinci ore, pompierii militari ai
Deta

ă de comandantul
DetaC

Dup

Dup

Ziua Interna]ional@ pentru Reducerea
Riscului Dezastrelor naturale

Aproximativ 90% din dezastrele naturale sunt cauzate de
diferitele fenomen naturale ploi, temperaturi scăzute sau ridicate,
zăpezi, valuri uriaşe, erupţii vulcanice etc. O statistică a ultimului
deceniu arată că numărul calamităţilor naturale, indiferent de
forma lor de manifestare, este într-o creştere continuă fie că
vorbim de intensitatea sau de frecvenţa lor. Acest fapt ce duce,
inevitabil, la creşterea numărului de victime omeneşti şi a valorii
pagubelor materiale.

Multe dintre aceste dezastre naturale sunt cauzate de
schimbările climatice datorate, în special, marilor poluatori
industriali, dar şi fiecăruia dintre noi. Pe lângă lupta continuă, dar
aproape ineficientă din motive economice, împotriva poluării ce
produce schimbările climatice, oamenii trebuie să înveţe să se
adapteze acestor noi condiţii de viaţă. Astfel, o bună cunoaştere a
riscurilor ce provoacă dezastrele la care oamenii sunt supuşi,
coroborată cu stăpânirea metodelor de protecţie în momentul
producerii unui astfel de dezastru, sunt principalele arme pe care
omul, ca individ singular, le are în faţa forţei de nestăvilit a naturii.

În anul 2000, ONU a lansat „Programul Internaţional de
Avertizare Primară” pentru a sublinia cauzele vulnerabilităţilor şi
pentru a organiza comunităţi puternic rezistente la dezastre prin
creşterea avertizărilor asupra importanţei Reducerii Riscurilor de
Dezastre ca o componentă integrală a unei dezvoltări eficiente ce
are ca scop reducerea victimelor omeneşti, a pagubelor materiale
şi asupra mediului înconjurător datorate riscurilor de orice fel
(ONU/ISDR, 2000). Una din temele principale ale acestei
campanii a fost „educarea cu privire la reducerea riscului
producerii dezastrelor începe la şcoală”.

Tot în lupta pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, a
pagubelor materiale şi asupra mediului înconjurător, prin
rezoluţiile 44/236 din 22 decembrie 1989 şi 56/195 din 21 ianuarie
2002, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a stabilit
că a doua zi de miercuri din luna octombrie a fiecărui an să fie
desemnată Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului
Dezastrelor Naturale.

Anul acesta, Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului
Dezastrelor Naturale va fi sărbătorită pe 14 octombrie.

Pentru a informa populaţia cu privire la riscurile naturale ce pot
afecta judeţul Caraş-Severin, precum şi cu privire la măsurile de
revenire şi reducere a acestor riscuri, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin demarează
campania de informare publică „Informează-te şi vei fi protejat!”.
Astfel, prin activităţi de informare în şcoli, prin întâlniri cu cetăţenii,
prin organizarea Zilei Porţilor Deschise ( ), prin
comunicate de presă, personalul inspectoratului va fi la dispoziţia
cetăţenilor pentru a le oferi informaţii utile.

Cu toate că, în repetate rânduri, istoria ne-a demonstrat că
puterea distrugătoare a omului nu are limite, natura se
ambiţionează uneori să arate că nu este numai forţa creatoare,
fascinantă şi docilă, pe care o putem exploata după bunul plac. Nu.
Natura poate distruge şi, ironic, o poate face cu o eficienţă mult
superioară mijloacelor umane. Dezastrele naturale sunt rare, dar
atunci când se întâmplă, suplinesc cu succes potenţialul distructiv
al războaielor, făcând pagube colosale atât în rândul vieţilor
omeneşti, cât şi de ordin material.

Dezastrele naturale sunt efecte ale riscurilor naturale
(inundaţii, tornade, erupţii vulcanice, cutremure sau alunecări de
teren) care afectează mediul înconjurător şi duc la pierderi de vieţi
omeneşti şi produc pagube materiale. Majoritatea riscurilor natu-
rale sunt în strânsă legătură unele cu celelalte de exemplu: un
cutremur poate cauza un tsunami sau o secetă poate duce direct la
foamete. Diferenţa dintre riscurile naturale şi dezastrele naturale
constă în numărul de victime şi de valoare pagubelor materiale pe
care acestea le produc. Pierderile rezultate în urma dezastrelor
depind de capacitatea pe care populaţia dintr-o anumită zonă o are
în a suporta şi în a rezista în faţa unui dezastru. La nivel mondial, a
fost adoptată o expresie care concentrează toate aceste diferenţe:
„dezastrele au loc când riscurile întâlnesc vulnerabilitatea”. În risc
natural nu va deveni un dezastru natural în zonele care nu au nici
un fel de vulnerabilitate de exemplu: cutremurele puternice în
zone nelocuite nu au aceleaşi efecte dezastruoase precum cele
produse în aglomerări urbane. Discuţii interminabile s-au purtat
de-a lungul timpului pentru folosirea cuvântului „natural” în toate
aceste formulări deoarece evenimentele respective nu pot fi
simple riscuri sau dezastre fără implicare umană.

În limbaj de specialitate, prin risc se înţelege nivelul de pierderi
preconizat, în sens probabilistic, estimat în victime, proprietăţi
distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului
datorită manifestării unui hazard într-o anumită zonă şi cu referire
la o anumită perioadă de timp. Încadrarea unităţilor administrativ-
teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici în clase de
risc se face în baza analizei de risc. Aceasta reprezintă metoda de
cuantificare a riscurilor pe baza identificării riscului, determinării
frecvenţei evenimentelor şi consecinţelor asupra elementelor
expuse ale fiecărui eveniment pentru fiecare tip de risc specific. În
funcţie de frecvenţa şi de consecinţele situaţiilor de urgenţă
generate de tipurile de riscuri specifice, riscul poate fi principal sau
secundar.

8 octombrie

Ce sunt dezastrele naturale?

Purtător de cuvânt, Locotenent Adriana Paici.
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Preşedintele Consil iului
Judeţean Caraş-Severin, Sorin
Frunzăverde şi preşedintele
Adunări i comunei Vârşeţ,
Stevica Nazarcic au prezentat
marţi, 6 octombrie 2009, în
cadrul unei conferinţe de presă,
stadiul de derulare al proiectului
transfrontalier „Îmbunătăţirea
capacităţii de intervenţie în caz
de dezastre”.

La întâlnirea cu reprezentaţii
mass-media au participat :
domnul Ianăş Roşeţi, director de
proiect, dl. Victor Naidan, direc-
tor executiv în cadrul Consiliului
Judeţean, dl. Valentin Balaban,
şef Serviciu Salvamont şi
Dispecerat Dezastre şi mai mulţi
membri ai Consiliului Executiv al
comunei Vârşeţ, Serbia.

Proiectul prezentat astăzi a avut drept principal obiectiv întărirea cooperării transfrontaliere în
domeniul serviciilor de urgenţă, partenerul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a
Judeţului Caraş-Severin fiind Municipalitatea Vârşeţ, Serbia. In cadrul proiectului au fost achizi-
ţionate o serie de materiale şi echipamente de intervenţie, salvare şi transport necesare Serviciului
Salvamont şi a fost, totodată, tipărit un ghid ce conţine sfaturi practice pentru drumeţia montană.

O parte din echipamentele achiziţionate prin proiect au fost expuse pentru câteva ore în holul Sălii
Polivalente din Reşiţa şi au cuprins : ambulanţa de teren; barca pneumatică; corturi de iarnă şi vară;
costume iarnă; combinezon speologic; targă specială UT 2000 şi multe alte dotări corespunzătoare.

Finanţat prin Programul de Vecinătate România Serbia 2004-2006, proiectul are o valoare totală
de 285.927 euro din care 256.405 euro finanţare de la Uniunea Europeană, 29.522 euro fiind con-
tribuţia proprie a Direcţiei deAdministrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin.

Campania de vaccinare gratuită împotriva
gripei de sezon derulată de Ministerul Sănătăţii
va începe după 15 octombrie a.c.. Aceasta se va
derula înaintea campaniei de vaccinare
împotriva virusului A/H1N1 şi va viza reducerea
la maximum a îmbolnăvirilor prin gripa de sezon.
Comitetul de coordonare a stabilit ca cele două
campanii de vaccinare, cea sezonieră şi cea
împotriva virusului gripal A/H1N1 să fie corelate.
În acest fel, anul acesta, vor putea fi imunizate

diferenţiat, în funcţie de gradul de risc, toate
categoriile de persoane cu risc de îmbolnăvire
prin gripă. Ministerul Sănătăţii va demara în luna
decembrie a.c. şi campania de vaccinare
împotriva gripei A/H1N1. Primele doze de vaccin
vor fi utilizate pentru vaccinarea personalului
medical, urmând ca din 4 ianuarie 2010, odată cu
începerea orelor de curs în şcoli să înceapă şi
vaccinarea elevilor, după care se va continua
vaccinarea celorlalte categorii de risc stabilite.

Campanie de vaccinare

Serviciul Salvamont }i Dispecerat Dezastre
dotat printr-un proiect transfrontalier
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Rezervele internaţionale ale României totalizau 30,615 miliarde euro, la 30 septembrie Termenul pentru depunerea la BEC a
candidaturii la prezidenţiale este 23 octombrie Autorităţile slovace reţin permisele de conducere cetăţenilor care nu achită amenzile,
atenţionează MAE Taxa de primă înmatriculare se va plăti de la 15 decembrie şi pentru maşinile Euro 4 noi Guvernul oferă ajutoare de
minimis şi pentru cooperaţii În luna august 2009, câştigul salarial mediu net a ajuns la 1348 lei, cu 42 lei mai puţin decât în iulie Comisia
Juridică din Senat a adoptat recent un proiect de lege prin care agenţii de pază nu mai au voie să percheziţioneze clienţii în
magazine/supemarketuri A fost declarată neconstituţională legea care permite operatorilor de telefonie sau internet să stocheze pentru
jumătate de an toate datele despre clienţi PFA-urile şiAF-urile pot opta pentru continuarea activităţii, până în 2010
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Legea nr.302/2009 prin care s-a stabilit că Autoritatea
pentru ValorificareaActivelor Statului (AVAS) va soluţiona
cererile de despăgubire, potrivit în cazul
persoanelor fizice, asociaţi ai persoanelor juridice care
deţineau imobilele şi alte active în proprietate la data
naţionalizării, a fost publicată în M.O.

legii nr. 10/2001,

� Ordinul nr. 2390 al Ministerului Finanţelor Publice pen-
tru modificarea i completarea Ordinului ministrului finan-
ţelor publice i al ministrului întreprinderilor mici i mijlocii,
comerţului i mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009
pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea
programului „Prima cas “ i a Convenţiei de garantare i
pentru reglementarea unor m suri necesare pentru
aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la H.G. nr.
717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului „Prima cas “. (M.O. nr. 526/30.07.2009)

î
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ul nr. al ui

.G. nr.

a nr. 243 a ui -

a nr.

ul nr. al

ul nr. al

.G. nr. . .

ul nr. al

ul nr. al

.G. nr. . . .

nr. 26 a

ul nr. al ui

ul nr. al ui

-

ş
ş ş

ş

ş ş

şi
functionarea Agentiei Nationale de Integritate
(republicare).

Circulara nr. 27 a privind
nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a
României valabil în luna August 2009.

Ordinul nr. 962 a pentru
aprobarea Normelor privind înfiintarea, organizarea şi
functionarea farmaciilor şi drogheriilor.

Noul Cod civil a fost publicat în Monitorul Oficial - n
Monitorul Oficial al Rom niei, partea I, nr. 511 din 24 iulie
2009 a fost publicat Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil.

Ordin
privind redobândirea cetateniei române de

catre unele persoane.
H privind conditiile referitoare la sistemele de

acces conditionat la serviciile de difuzare în format digital

a programelor de radio şi televiziune.

Rectificare referi
toare la Legea nr. 243/2009. art. I, pct. 1.

Lege privind asistenta judiciara internationala
în materie civila şi comerciala (republicare).

Ordin
pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor

Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar
în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru
anul 2009.

Ordin
pentru stabilirea valorii nominale

indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al
anului 2009.

H privind modificarea şi completarea H G nr.
1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea
Sistemului Electronic National.

Ordin
privind redobândirea cetateniei române de

catre unele persoane.

Ordin
pentru aprobarea Normelor tehnice

privind definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea
bauturilor alcoolice fermentate nedistilate, altele decât
berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare.

H pt modificarea H G nr. 1.164/2007 privind
acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau
modernizarea întreprinderilor.

Circulara privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 140 de ani de la inaugurarea primei
linii de cale ferata din România: Bucuresti - Giurgiu.

Ordin
privind aprobarea renuntarii la cetatenia

româna unor persoane.
Ordin

pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind derularea Programului prioritar
national pentru construirea de sedii pentru asezaminte
culturale în localitatile unde nu exista asemenea institutii,
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi
finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor
culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban -
obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale
şi dotarea asezamintelor culturale din mediul mic urban,
realizat prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.“ -
S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regio
nale şi locuintei nr. 195/2009.
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Legea nr. privind înfiintarea, organizarea

ii e

ui

Ordin
privind redobândirea cetateniei române de

catre unele persoane.

ul nr. al

144

(M.O. nr. 535/03.08.2009)
Banc National a Romaniei

(M.O. nr.
537/03.08.2009)

Ministerul Sanatatii

(M.O. nr.
538/03.08.2009)

1981/C Ministerul Justitiei şi Libertatilor
Cetatenesti

(M.O. nr. 539/04.08.2009)
810

(M.O. nr.
541/04.08.2009)

1978/C Ministerul Justitiei şi Libertatilor
Cetatenesti

(M.O. nr. 541/04.08.2009)
Parlamentul Romaniei

(M.O. nr.
542/04.08.2009)

189
(M.O. nr.

543/05.08.2009)
4495 Ministerul Educatiei, Cercetarii şi

Inovarii

(M.O. nr. 547/06.08.2009)
1444 Ministerul Muncii, Familiei şi

Protectiei Sociale

(M.O. nr. 547/06.08.2009)
862

(M.O. nr. 550/07.08.2009)
1995/C Ministerul Justitiei şi Libertatilor

Cetatenesti
(M.O. nr. 553/07.08.2009)

334 Ministerul Agriculturii, Padurilor,
Apelor şi Mediului

(M.O.
nr. 554/10.08.2009)

803

(M.O. nr. 555/10.08.2009)
Banc National a Romaniei

(M.O.
nr. 557/11.08.2009)

2198/C Ministerul Justitiei şi Libertatilor
Cetatenesti

(M.O. nr. 564/13.08.2009)
597 Ministerul Dezvoltarii Regionale şi

Locuintei

(M.O. nr. 568/14.08.2009)
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Ministerul Sănătăţii a emis recent un ordin prin care se interzi
ce efectuarea contra cost a prelevărilor de organe, ţesuturi şi celu
le umane, aceste proceduri urmând a intra sub incidenţa traficului
de organe. Unităţile sanitare pot efectua proceduri de inseminare
artificială şi fertilizare în vitro ca şi până în prezent, singurele
diferenţe fiind documentele justificative ce trebuie emise

-
-

.

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

Senatorii au decis să prelun
gească până la 12 luni perioada în
care firmele pot beneficia de

neachitate la termen, ca
urmare a crizei economice.

-

amânare la plata obligaţiilor
fiscale
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Depistarea precoce activă a
cancerului de col uterin

Începând din această toamnă, româncele pot efectua, gratuit,
testele de depistare precoce a cancerului de col uterin Babeş
Papanicolau, în cadrul unui program al Ministerului Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii a demarat în 1 octombrie a.c., Programul
Naţional de screening pentru depistarea precoce activă a
cancerului de col uterin.

Toate femeile cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani, care nu
au un diagnostic confirmat de cancer de col uterin, asimptomatice
sau fără antecedente sugestive pentru patologia de cancer de col
uterin, vor avea posibilitatea să efectueze testarea prin metoda
frotiului cervico-vaginal Babeş Papanicolau

Programul MS este gratuit şi se va desfăşura anual
Până la sfârşitul acestui an, este estimată testarea unui număr

de 200 000 de femei
Programul MS a fost elaborat în scopul prevenirii şi combaterii

cancerului de col uterin şi are ca obiectiv principal reducerea inci-
denţei formelor invazive de boală şi a mortalităţii datorate acestora.

Prin implementarea unui astfel de program, autorităţile sanitare
urmăresc, în primul rând, depistarea bolii în stadii cât mai precoce,
vindecabile şi îndrumarea pacientelor cu leziuni precursoare sau
incipiente pentru investigaţii suplimentare şi tratament de speciali-
tate. De asemenea, se are în vedere creşterea gradului de
informare a populaţiei, pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos
şi utilizarea programelor de prevenţie.

Nu vor intra în program femeile care prezintă absenţa iatrogenă
a colului uterin sau histerectomie totală pentru afecţiuni benigne şi
femeile cărora li s-a stabilit deja diagnosticul de cancer de col
uterin.

De asemenea, testarea se va opri şi la femeile care au împlinit
vârsta de 64 de ani, dacă la ultimele 3 examene citologice Babeş-
Papanicolau au avut rezultate normale.

Programul de testare gratuită a femeilor va fi coordonat de
două unităţi naţionale de management, organizate la nivelul
Institutelor Oncologice "Prof. dr. Alexandru Trestioreanu" din
Bucureşti şi "Prof. dr. I. Chiricuţă" din Cluj Napoca şi de încă 41
unităţi de management judeţene, aflate în subordinea celor două
unităţi naţionale.

pacienta se prezintă la cabinetul medicului de familie pentru a
primi consiliere cu privire la prevenţia bolii. Tot aici se va stabili şi
dacă se poate încadra în program;

medicul de familie va informa pacienta şi o va trimite către un
cabinet medical de specialitate obstetrică-ginecologie pentru
consultaţie medicală de specialitate obstetrică-ginecologie,
recoltare şi fixare a materialului celular cervico-vaginal;

materialul va fi trimis către laboratoarele de analize, rezultatul
testului fiind transmis înapoi la cabinetul medicului de familie
pentru a fi prezentat pacientei.

Pentru serviciile realizate în cadrul acestui program, cabinetele
medicale de familie, cele de specialitate obstetrică-ginecologie vor
încheia contracte suplimentare cu casele de asigurări de sănătate
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Paşii urmaţi de pacientă pentru realizarea testului sunt
foarte simpli:

Strategia privind tranziţia de la televiziunea
analogică terestră la cea digitală terestră şi
implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel
naţional, iniţiată de Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale a fost aprobată în şedinţa
Guvernului din data de 7.10.2009.

Documentul de strategie are ca obiectiv prioritar
realizarea tranziţiei complete şi efective de la
serviciile de televiziune analogice din banda de
frecvenţe UHF la serviciile de televiziune în format
digital de tip DVB-T şi încetarea completă a emisiilor
analogice până la data de 1 ianuarie 2012.

În vederea atingerii obiectivului menţionat a fost
stabilit un plan de acţiuni care alături de alte preve-
deri conexe cuprinde următoarele măsuri specifice:

vor fi atribuite 6 multiplexuri la nivel naţional,
urmând ca 2 multiplexe din cele 6 disponibile fie
acordate până la data de 31 decembrie 2009;

pentru cele două multiplexe vor fi impuse condiţii
de acoperire la nivel de teritoriu/populaţie şi de
emisie Free To Air, precum şi obligaţia ca acestea să
retransmită programele publice de televiziune teres-
tră cu acoperire naţională şi posturile private de tele-
viziune cu acoperire şi indici de audienţe semnificati-
ve, potrivit criteriilor şi modalităţilor stabilite de CNA;

etapele procesului de tranziţie sunt următoarele:
Lansarea, cu începere la 1 decembrie 2009, a

unei campanii de informare şi mediatizare a
procesului de tranziţie de la televiziunea terestră
analogică la televiziunea terestră digitală.

Cel târziu la 31 decembrie 2010: realizarea
unei acoperiri de minim 60% din populaţie şi 50% din
teritoriu pt. multiplexele prevăzute la punctul 4.1.1.3;

Cel târziu la 30 iunie 2011: realizarea unei
acoperiri de minim de 80% din populaţie şi 70% din
teritoriu pt. multiplexele prevăzute la punctul 4.1.1.3;

Cel târziu la 31 decembrie 2011: realizarea
unei acoperiri de minim 90% din populaţie şi 80% din
teritoriu pt. multiplexele prevăzute la punctul 4.1.1.3;

Cel târziu la 1 ianuarie 2012: încetarea
oricărei emisii analogice de televiziune terestră în
banda de frecvenţe UHF alocate emisiei digitale.

posturile de televiziune regionale/locale vor fi
retransmise, în limitele posibilităţilor tehnice, prin
intermediul multiplexelor regionale/locale disponi-
bile, acordate după implementarea celor două
multiplexe naţionale.

restul de 4 multiplexe digitale se vor acorda până
cel târziu la data de 1 iulie 2010, cu posibilitatea de
furnizare a serviciilor comerciale de retransmisie a
posturilor de televiziune după data de 1 ianuarie
2012;

fiecare multiplex va permite retransmisia a cel
puţin 7 posturi de televiziune Standard Definition cu
parametri tehnici de transmisie identici pentru fieca-
re post, sau o combinaţie de posturi Standard Defini-
tion, High Definition precum i servicii multimedia.

În scopul coordonării procesului de tranziţie de la
televiziunea analogică terestră la televiziunea digi-
tală terestră, în treizeci de zile de la momentul intrării
în vigoare a Hotărârii de Guvern prin care se adoptă
strategia, se va constitui un Grup interdepartamen-
tal format din reprezentanţi ai Ministerului Comuni-
caţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerului Cul-
turii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerului
Finanţelor Publice, Autorităţii Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi
Consiliului Naţional alAudiovizualului
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Compartimentul de informare publică şi Relaţii
cu presa al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, 9 octombrie 2009

Plata drepturilor salariale
O G care eşalonează plata drepturilor salariale câştigate în instanţă a fost adoptată de Senat.
Senatul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea O G nr. 71/2009 prin care Guvernul a

stabilit eşalonarea plaţii unor sume reprezentând drepturi salariale ale personalului bugetar,
prevăzute în titluri executorii pe următorii 3 ani.

Potrivit actului normativ, plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,
devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare
care începe astfel:

a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea titlului executoriu.
Totodată, Ordonanţa de Urgenţă a fost adoptată de Senat cu un amendat, prin care se elimină

prevederea conform căreia în tot acest termen orice cerere de executare silită se suspenda de drept.
Proiectul de lege va fi trimis pentru dezbatere şi aprobare la Camera Deputaţilor, în calitate de for

decizional.

.u. .
.u. .

Televiziune în format digital



Armenia şi Turcia au semnat, sâmbătă, 10 octombrie,
un acord pentru stabilirea de legături diplomatice.

Acordul menit să pună capăt unui secol de ostilitate
rezultat din era otomană, a fost intermediat de Elveţia
în ultimii doi ani, cu ajutorul oficialilor francezi, ruşi şi
americani. El va obliga ambele ţări să redeschidă
frontierele şi să restabilească legăturile diplomatice
pe care Turcia le-a rupt în 1993, ca urmare a ocupării
de Armenia a teritoriului Nagorno-Karabah, un teri
toriu revendicat de aliatulAnkarei,Azerbaidjan.

Tratatul trebuie ratificat de parlamentele celor
două ţări.

Turcia şiArmenia au avut relaţii încordate după ce
un val al vărsărilor de sânge care începe în 1915, a
lăsat sute de mii de etnici armeni, morţi. Mulţi istorici
consideră crimele ca genocid, dar Turcia respinge cu
fermitate această etichetă, spunând de oameni au
murit în delocalizările forţate, de boli şi în luptă.

"Este începutul unei noi ere, nu doar pentru
relaţiile turco-armene, ci şi pentru întreaga regiune a

Caucazului, inclusiv Rusia şi Iran," a declarat Cengiz
Aktar, profesor de studii UE la Universitatea Bahcesehir
din Istanbul.

Dacă va fi ratificat, el va aduce şi noi oportunităţi
pentru conductele de petrol pentru Occident, consideră
oficialii americani.

-

Partidul socialist grec ,
condus de Giorgios Papandreou, a
câştigat alegerile legislative
anticipate din Grecia, asigurându-şi
majoritatea absolută în parlament,
160 de locuri din 300.

PASOK Parlamentul de la va încerca să-l aleagă pe preşedintele
Moldovei la 23 octombrie. În cazul în care legislativul nu reuşeşte până
la 11 noiembrie, adică în două luni de la anunţarea vacanţei funcţiei de
preşedinte, să aleagă un nou şef de stat, urmează ca parlamentul să fie
dizolvat de preşedintele interimar, Mihai Ghimpu, şi să fie anunţate noi
alegeri anticipate, ce ar urma să aibă loc în 2010.

Chişinău Preşedintele ceh Vaclav Klaus doreşte ca
să obţină o clauză de "opt-out"

din Carta Uniunii Europene a Drepturilor
Fundamentale, ca o condiţie pentru semnarea
tratatului de la Lisabona. Polonia şi Marea
Britanie au, de asemenea, opt-out clauze.

Republica Cehă
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ustria doreşte să înceapă negocieri cu Rusia, privind participarea la construcţia gazoductului South Stream

Secretarul de stat american Hilary Clinton şi-a încheiat ieri vizita de trei zile la Moscova
Primul Summit Mondial al Presei a fost găzduit de Republica Populară Chineză e 25 octombrie, la Cairo, fracţiunile palestiniene vor
negocia un acord de reconciliere, acord ce va fi semnat în 26 octombrie sau după sărbătoarea musulmană Eid al-Adha, în noiembrie

P

A La Chişinău s-a desfăşurat
summitul Comunităţii Statelor Independente (CSI) Preşedintele american Barack Obama a primit Premiul Nobel pentru Pace 2009
Vicepreşedintele american Biden, va vizita în perioada 20 - 24 octombrie Polonia, Cehia şi România Preşedintele polonez, Lech Kaczyński,
a semnat la Varşovia Tratatul de la Lisabona

La recenta reuniune de la Geneva între Iran şi G5+1
(China, Franţa, Marea Britanie, Rusia, SUA, plus Germa
nia) s-a ajuns la un acord preliminar privind producerea în
Rusia de uraniu îmbogăţit necesar unui reactor iranian.
Practic, Iranul ar trimite uraniul slab îmbogăţit (LEU) pe
care îl deţine în Rusia pentru îmbogăţire, apoi în Franţa
pentru a fi transformat în bare de combustibil pentru un
reactor din Teheran utilizat pentru cercetări şi tratamente
medicale. Avantajul potenţial (al înţelegerii privind
transformarea uraniului iranian în combustibil pentru
reactor în Rusia şi Franţa), în cazul în care va fi pusă în
aplicare, este că s-ar reduce în mod semnificativ
cantitatea de LEU a Iranului, ea însăşi o sursă de nelinişte
în Orientul Mijlociu şi în alte părţi.

În prezent se lucrează la nivel de experţi pentru
punerea la punct a unui acord în acest sens, care să
implice SUA, Franţa, Rusia şi Agenţia Internaţională
pentru EnergiaAtomică (AIEA).

AIEA a afirmat că specialişti ai părţilor implicate se vor

întâlni în 19 octombrie, la Viena, pentru a examina
posibilitatea preluării de la Iran a uraniului ce urmează să
fie îmbogăţit de către Rusia.

De asemenea, Iranul a acceptat inspecţii ale instala
ţiei sale nucleare recent făcută publică, de lângă Qom.
Mohamed ElBaradei s-a întâlnit cu oficialii de la Teheran
şi a anunţat că inspecţia va avea loc 25 octombrie.
ElBaradei a declarat că Agenţia Internaţională pentru
Energie Atomică (AIEA) nu are nici o dovadă concretă că
Teheran are un program de arme în curs de desfăşurare.
Cu toate acestea, el a spus că se investighează acuzaţiile
potrivit cărora Iranul a studiat arme nucleare.

Statele Unite, Occidentul şi Israelul susţin că Iranul îşi
ascunde ambiţiile nucleare militare sub masca unui
program civil, Teheranul repetând în continuare că
respectivul proiect urmăreşte scopuri strict paşnice,
reafirmându-şi constant dreptul de a deţine tehnologie
nucleară în scopuri civile.

-

-

În această lună este programată
testarea primei rachete româneşti,
Helen, ce urmează a fi lansată în spa
ţiu până în 2012, în cadrul unui proiect
privat, iniţiat de Asociaţia Română
pentru Cosmonautică şi Aeronautică
(ARCA), o organizaţie non-guverna
mentală. ARCA a participat, începând
cu anul 2002, la cea mai prestigioasă
competiţie astronautică, Ansari X
Prize, iar acum scopul acesteia este
să ducă primul satelit românesc pe
lună în cadrul competiţiei de 30 mil. $
Google Lunar X Prize.

Google Lunar X Prize este un concurs lansat în 2007 de Google, prin
care compania stimulează proiectele spaţiale private, realizate cu costuri
mai mici. Concursul cere echipelor concurente să lanseze o rachetă, care
să trimită pe Lună un robot având capacitatea să aselenizeze, să se
deplaseze pe suprafaţa selenară 500 de metri şi să transmită imagini foto
şi video.

Va fi lansă o rachetă cu ajutorul unui balon stratosferic, care o va ridica
uşor de la sol şi o va duce la o altitudine de circa 20 km.Apoi racheta îşi va
activa motoarele şi va porni spre spaţiu. A fost aleasă aceasta modalitate
pentru a reduce dramatic costurile necesare lansării.

Vehiculul care va aborda Luna, numit ELL, va trimite spre suprafaţa
acesteia o sferă cu protuberanţe, care va include atât camere de luat
vederi în HD cât şi aparatura necesară unei deplasări de 500m pe

suprafaţa Lunii. European Lunar Explorer, ELL, este o sondă spaţială în
trei trepte capabilă să zboare de pe orbita terestră joasă până pe
suprafaţa lunară şi să transmită date şi imagini pe Pământ. Lansatorul
Haas va plasa ELLpe orbita terestră joasă.

Haas este un proiect inovativ al unui lansator orbital în trei trepte, a
cărui proiectare a început în anul 2006, având la bază tehnologia
dezvoltată la ARCA pe parcursul Competiţiei Ansari X Prize. Racheta a
fost denumită după Conrad Haas* (1509-1579), primul creator al
rachetelor în trepte.

Navele Venus şi Fulgerul vor transporta ansamblul de lansare, format
din racheta Helen şi balonul purtător în largul Mării Negre. Racheta va fi
transportată în stratosferă, la 14000 m altitudine, unde, motorul primei
trepte a rachetei Helen va fi iniţiat şi va accelera racheta la viteză super
sonică. După terminarea combustibilului primei trepte, automatul de bord
va declanşa pornirea celei de-a doua trepte, urmată de treapta a treia.

Ultima transportă sarcina utilă, formată din capsula presurizată Euro
pean Lunar Lander (ELL), care transportă echipamente de urmărire şi
telemetrie prin radio şi satelit, camere de luat vederi.Aceasta va fi scoasă
în spaţiu de către treapta a treia, urmând apoi procedura de reintrare în
atmosfera terestră şi de aterizare în Marea Neagră prin paraşutare. În
acest timp balonul purtător va începe procedura de coborâre.

-

-

-

-

Cum ajungeARCApe Lună

Actualul test

* în 1529, Conrad Haas a reuşit să lanseze în Sibiu, rachete în două şi
trei trepte cu pulbere neagră. A propus folosirea aripilor delta pentru
stabilizarea rachetelor pe parcursul zborului. A lucrat la dezvoltarea
diverselor compoziţii de combustibili. La acel moment rachetele militare
erau principala sa preocupare. A fost militar de cariera şi a participat la
bătălia de la Viena împotriva Imperiului Otoman, în 1542.

Încă în atmosfera victorioasă din urma ratificării
Tratatului de la Lisabona de către Irlanda, cea de-a
VII-a ediţie Open Days - Săptămâna europeană a re
giunilor şi oraşelor, organizată de Comisia Europeană
şi de Comitetul UE al Regiunilor, s-a desfăşurat la Bru
xelles, în perioada 5-8 Octombrie, cu peste 7000 de
reprezentanţi ai sectorului public, privat şi academic.

Intitulată „Provocări mondiale, soluţii europene”,
ediţia din anul acesta s-a concentrat asupra
globalizării, schimbărilor climatice, crizei mondiale,
inovării, dar, mai ales, asupra celei mai mari provocări
să aducem Europa acasă, urmărind implicarea
partenerilor regionali şi locali în găsirea soluţiilor.

În deschidere, preşedintele Comisiei Europene
José Manuel Barroso a declarat: “Europa, statele sale
membre şi regiunile sale trebuie să investească în
schimbări majore şi inovatoare pentru a ieşi din criză,
a menţine modelul societal european şi a rămâne
competitive pe plan global. Globalizarea nu este
inamica subsidiarităţii. Ea este, de fapt, exact opusul
acesteia. Regiunile sunt locurile cele mai adecvate
pentru dobândire de expertiză, pentru activitate
economică, ocupare a forţei de muncă, coeziune
socială şi sisteme de inovare.”

Politica de structurare şi de coeziune a UE urmă
reşte reducerea disparităţilor economice şi sociale
dintre diferite regiuni. Pentru perioada 2007-2010,
Consiliul European a alocat 347 de miliarde de euro
fondurilor structurale şi de coeziune, din care 81.5%
sunt planificaţi pentru regiunile de Convergenţă, din
care face parte şi România. Având ca priorităţi aface
rile, infrastructura şi energia, cercetarea şi inovaţia,
politica de coeziune este un instrument puternic de
stabilitate pe care se pot baza partenerii locali si
regionali.

Ca proiect macroregional, strategia pentru dezvol
tarea regiunii Mării Baltice vizează colaborarea a 8
state pentru abordarea problemelor specifice zonei,
mai ales a celor de mediu. S-a dezbătut şi tema creării
unei noi strategii macroregionale pentru zona
danubiana, urmând prezentarea unui proiect de
strategie până la sfârşitul anului 2010.

România aderă timid la principiile politice şi
economice europene şi nu fructifică oportunităţile
oferite de UE, deşi din cauza decalajului dintre nivelul
ei de dezvoltare şi cel al celorlalte state are
posibilitatea de a accesa multe fonduri. Împărţirea
României pe regiuni este doar declarativă, nefiind în
concordanţă nici cu principiile europene si nici cu
conştiinţa individului, care are adânc înrădăcinată
apartenenţa la regiunea istorică din care face parte.

-

-

-

-

-

Lia Vişatovici

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a stabilirii relaţiilor
diplomatice dintre China şi Coreea de Nord şi al Anului de
prietenie între cele două state, premierului chinez, Wen
Jiabao, s-a aflat în vizită la Phenian. După ceremonia semnării
unor documente de cooperare economică şi tehnică între cele
două guverne, oficialul a depus flori la cimitirul unde sunt
înmormântaţi 134 de voluntari chinezi morţi în timpul războ
iului de la începutul anilor '50, inclusiv MaoAnying, primul fiu al
lui Mao Zedong.

În cadrul discuţiilor de la Phennian în ce priveşte problema
nucleară nord-coreeană, Wen Jiabao a transmis sprijinul pe
care China îl oferă pentru denuclearizarea Penisulei Coreene.
Kim Yong Il a menţionat că realizarea denuclearizării este o
poruncă testamentară lăsată de fostul preşedinte Kim Ir Sen.

-

Vineri, 2 octombrie, în Irlanda s-a desfăşurat cel
de-al doilea referendum privind Tratatul de la
Lisabona. Irlanda este singura ţară care a organizat
un referendum pentru ratificarea tratatului. Acesta a
fost semnat de liderii UE pe 13 decembrie 2007, la
Lisabona, Portugalia. Irlandezii au respins deja
Tratatul de la Lisabona în 2008, însă acum au votat
din nou, după ce au primit garanţii şi angajamente
pentru îngrijorările lor.

67,13% din alegători au votat acum „pentru” şi
numai 32.87% împotrivă. Rezultatele referendu
mului arată că trei cincimi din oamenii care au votat
„nu“ anul trecut s-au răzgândit în favoarea tratatului.
Prezenţa la urne a fost de 59%.

-

Open Days - S@pt@mâna european@ a
regiunilor }i ora}elor
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Acord Turcia - Armenia
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Expert tehnic construcţii,
caut colaborare. Cunosţinte PC
medii. Tel. 0744-577460.

ţu Mare salar convenabil.
Tel. 0766-582023.

Pahare festive unicat pentru
miri

-

ţenie 3-4 ore.
Tel.0355-802548, 0749-486188

Caut bon
ţa. Tel. 0754-

288558, 0355-408780.
ţ

ţ

ţar
ţii foarte

bune, preţuri convenabile. Tel.
0723-788000.

Doamn

ţ

.

Caut auto 5 tone acoperit
care merge la Bucure

ător în
PAL. Tel. 0741-270598.

Caut brutar pentru comuna
Zorlen

ă cu camio
netă cu prelată 1,5 tone util. Tel.
0742-527232.

Meditez elevi clasele I-IV
română, matematică

Caut copil pentru îngrijire la
domiciliu sau cură

ă peste 45 ani
pentru 4 ore, Re

ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri case, înfiin ări firme.
Tel. 0727-505315.

Transport persoane în ă
cu autoturism, condi

ă serioasă, vorbitoa-
re de germană, îngrijesc bătrâni
în Germania. Am experien ă în
domeniu. Tel. 0355-418178,
0770-472902

şti. Tel.
0744-577460.

Caut tâmplar lucr

şi naşi realizate manual.
Farcaş Maria, tel. 0724-039740,
birloveanu_maria@yahoo.com
www.sprevis.110mb.com

Transport marf

şi istorie
orice nivel. Tel. 0770-389656.

şi

Acord asisten

Vând cas

ţ 17.000
€. Tel. 0355-411682, 0729-
357909.

Vând camer
ţionarilor, în Lunc

ţa Mic

la 20 m
de bulevard între

negociabil Tel.
0724-998500.

Tel 0724-
998500

-
la Fluturelu

arter, complet
renovat, 2 bai, avantajos. Tel.
0724-998500.

Vând în Herculane aparta
ment cu 2 camere, zona pieţei,
avantajos. Tel. 0724-998500.

Vând în B
ţe de teren pentru

construcţii sau investiţii. Tel.
0724-998500.

Închiriez camer
ţionarilor, în Lunc

ţa Mic

Închiriez în B

ţei,
avantajos. Tel.

ă în Dognecea,
centru, 2 camere, bucătărie,
curte, fântână betonată, grădi-
nă, telefon, cablu tv. Pre

ă de cămin în
Blocul Func ă
la Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

BCR
, 430 mp .

ă în Mociur,
avantajos, et. 1.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ă de cămin în
Blocul Func ă
la Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

ăile Herculane
apartament cu 2 camere, com
plet mobilat

0724-998500.

Vând teren în centru

Vând garsonier
.

Vând apartament cu 2 ca
mere în Moroasa ,
decomandat, p

-

-

şi Alfa
Bank

şi utilat, zona pie

Vând piese de Dacia 1300

ţie
1997, benzin , 1100 cmc, stare
perfect

ţ 900€ neg.Tel.0723-092582
Vând VW Golf

Vând Dacia 1310 din 1996,
gaz omologat, geamuri ionizate,
acte la zi, cârlig, trap

ţ 1.000 €. Tel. 0763-630155.
Vând Golf 3 combi, motor de

1400, benzin

-
ţie 1999, stare foarte bun

-
-

ţie nou

ţie, stare bun

Vând pompe alimentare
diesel injectoare, capuri distri-
buitoare pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto.
Tel. 0728-597129.

şi
1310. Tel. 0355-425905, 0742-
328384.

Vând BMW an fabrica

şi Matiz. Tel.
0721-424592, 0729-215998.

ă
ă, înmatriculat în Italia.

Pre

ă 800 €
neg. Tel. 0742-972056.

Vând Dacia Papuc 2 locuri
pre

ă din 1994, con
sum de 5,5 %, stare impecabilă.
Tel. 0723-894929.

Vând Dacia Logan. Tel.
0722-742502.

Vând Dacia berlină, an fabri
ca ă.
Tel. 0740-625871.

Vând Dacia 1410 urgent.
Tel. 0355-809615.

Opel Vectra B an 1996 die
sel 1700TD, baterie nouă, dis
tribu ă cu acte, cauciucuri
noi. Stare foarte bună. Merită
văzută. Tel. 0740-428204.

Vând Dacia papuc acoperită
1,6 injec ă urgent
1.800 € neg. Tel. 0740-770047.

ă

-

�

�

�

�
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Imobiliare

Vând joc Sony Play Station
2, cip, 46 jocuri, preţ 270 lei. Joc
Sony Play Station portabil, 5
jocuri, preţ 420 lei sau schimb
cu telefon mobil. Jocuri originale
PS2, PSP, PS3, preţ

Vând buc

ţ 1400 lei. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

Vând 3000 c
Tel. 0735-640727.

Vând c ţi 1 leu/bucat

Vând mini-colţar 2 buc ţi.
Tel.0355-411682, 0729-357909

Vând tricou

ţ convenabil. Tel.
0727-505315.

Vând calculator AMD Athlon
1700XP. Tel. 0741-132826.

Vând urgent ieftin dou

ţa. Tel. 0752-123434.
Vând rochii de cocktail crea

ţii proprii, m

ţii de Art

ţi, dafini,
arbori de cafea

ţi local,
vârsta 1 an. Se trimit în orice
locaţie din ţar

ţii de
maxim ţ

ţ 15-18 lei/buc (+ 7
lei taxe po

ţie proprie, calitate
garantat

ţ 30
lei. Tel. 0745-391600.

ţ negociabil. Tel.
0771-718912.

Vând cartofii albi

ţ de 0,8 /kg. Tel. 0740-
770047.

20 lei
bucata. Tel. 0732-327440.

şi bluz

şi

şi tablouri
semnate Dina Voicu, absolven
t
şoara. Tel. 0751-155355.

Vând convector mare, stare
foarte bun

şi ieftin un
stand pentru televizor sau
plasm

şi smochini,
produşi şi aclimatiza

ştei Române, în condi

ştale). Tel. 0742-
573160 sau 0359-412988.

Vând p

şi roz de
Braşov la sac în Bocşa 5 to la
pre

ătărie model deo
sebit, nouă, corpuri suspenda
te. Pre

ărămizi la 1
leu/bucată.

ăr ă. Tel.
0255-230696.

Cumpăr lucrarea Etimolo
gia numelor de familie , V.
Candea. Tel. 0744-577460.

Caut vocabular român-sue
dez, an 1986. Tel. 0744-577460

ă

ă cu
mânecă lungă Nike, mărimea
62-64, pre

ă
corpuri de bibliotecă stare foarte
buna, Re

ărimea 36

ă a Facultă ă din Timi

ă. Tel. 0721-092889.
Vând urgent

ă, stare foarte bună. Tel.
0752-13434.

Vând firmă fără datorii. Tel.
0722-742502.

Vând lămâi altoi

ă prin intermediul
Po

ă siguran ă. Plata se face
în sistem ramburs la ridicarea
coletului. Pre

ălincă de Zalău,
produc

ă. Tel. 0745-391600.
Vând ghete de fotbal diverse

mărimi, made în Italia, pre

Vând calculator P4 stare
perfectă, monitor HP, tastatură,
maus. Pre

-
-

“ -
”

-

-

-
-

lei

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând porumb
ţ de 0,6 lei/kg adus

acas ţa la can
titate mare Tel. 0740-770047.

Vând dvd-recorder Philips.
Stare perfect

Vând telefon LG KU990i,
150 €. Tel. 0770-497414.

Cump

ţ între 100-300 lei. Tel. 0735-
640727.

Tel. 0735-640727.

Tel.
0735-640727.

şi grâu în
Bocşa la pre

şa şi Reşi

şi tele
vizoare

şi, o
vitrin şi. Tel. 0355-
408199, 0770-473095.

Vând televizoare color de la
diagonala 37 la 80, orice marc

Vând instant pe gaz de ap

şin

şi defecte şi televizoare din
plastic bune sau defecte.

ă în Boc

ă, fără hard. Tel.
0771-718912.

ăr aparatură electro
casnică defectă (radiouri

), asigur transport local.
Tel. 0723-092582.

Vând 2 dulapuri cu 2 u
ă cu 2 u

ă.
Pre

ă
caldă, 250 lei, calculator
Pentium III, 250 lei, telefon
Samsung pe ă, dual sim, 400
lei.

Cumpăr calculatoare bune

-

-
-

Vând casă Boc ă,
10 camere, strada principală,
1.000 mp, posibilitate de a face
spa

ă, în Moroasa 2, bl. 67.
Pre

ă în Re
ără

îmbunătă

ă, supera
menajat, 2 băi, balcon et. 5/8 în
zona Renk. Tel. 0355-807111.

Cumpăr urgent garsonieră
indi ferent de zonă. Tel .
0035688634447.

Vând apartament 3 camere,
salon, 2 băi, 4 balcoane, scară
interioară, la cheie, în centru

egociabil. Tel. 0740-825124,
0771-624154.

Vând casă
ătaia cu apartament în Re

ătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp.
Tel.0256-410590, 0747-832171

ăr apartament în Re

ădină 1.100 mp,
înspre Drumul Lupacului. Tel.
0355-410067.

Vând casă cu etaj sau
schimb cu apartament 2 camere
+ diferen ă. Tel. 0722-501895.

ă în Lun-
că, etaj 1, cu îmbunătă

ărămidă pentru apartament
confort 2 sau 3. Ofer diferen ă.
Tel.0355-414041, 0746-266917

Vând teren de construc

ă
Re

ă pârâul
Doman, ideal pentru casă de
vacan ă, curent la 100 m. Tel.
0721-241408, 0771550516.

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, etaj 2/4, gol,
bine dotat, lângă pia

0721-
241408, 0771550516.

ă în Moroasa 2, 9
camere, 3 coridoare, 2 băi, curte
betonată, pivni ă, grădină. Pre

Tel. 0355-427473.
ă la Secă

ătărie,
coridor, grajd, grădină, pădure
de 58 ani. Pre Tel.
0355-427473.

Caut fete în gazdă. Tel.
0721-217133.

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

Vând apartament 2 camere
cu îmbunătă ă bună. Tel.
0748-119443

şa Montan

Vând garsonier şi

şului, la km 3, 2283 mp,
front stradal. Pre

şi

neg.

şi-

şi

şeni, 3
camere mobilate, 1 buc

ţii comerciale. Tel. 0255-
552020.

Vând apartament 3 camere
+ box

ţ 70.000 €. Tel. 0722-577517
ţa

Al. Tineretului bl. 3 et. 7/9 f
ţiri, preţ 16.500 €. neg.

Tel. 0726-884435.
Vând apartament 4 camere

decomandat, central -

,
n

Vând teren pe Calea Caran-
sebe

ţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.

sau schimb în
G ţa,
2 camere, confort 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate,
buc

Preţ

Cump
ţa, 2 camere, conf 1, et. 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590

Vând gr

ţ
Schimb garsonier

ţiri, bloc
din c

ţ

ţii în
zona Triaj, str. Ciprian Porum-
bescu. Tel. 0355-801126.

Vând 10.100 mp lâng
ţa la 3 km spre Anina, front

stradal 100 m, lâng

ţ

ţa Intim,
preţ la vedere. Tel.

Vând cas

ţ ţ
145.000 €.

Vând cas

ţ 35.000 €.

Vând garsonier -
ţiri, ocupabil

Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat.Tel. 0355-414711

ţiri, zon

.
.

.

Matrimoniale
Rezident francez, intelec

tual, 40 ani, doresc să cunosc
doamnă din România pt căsă
torie. E-mail: mbe687@voila.fr
Tel. 0179-736913.

Pensionară 60 ani, caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.

Ofer clipe de vis doamnelor
ărbat 35 ani. Tel.

0742-682681.

ăr drăgu ă,
răspunde

Tânără atrăgătoare
ă a

-

. -

@

şi cuplurilor. B

Tân

şi
discret ştept telefon la 0727-
643641.

ţ caut amant
ţi la dallrein yahoo.de

(continuare )în pagina 1
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ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

| 15 - 28 mbrie 2009 |Octo PRISMA

Un trist omagiu la
mplinirea treiî a ani de la
trecerea în lumea cealaltă
a prietenei mele dragi,

ăi
ve

ă o
odihnească în pace!

Dorina Pleşa
Amintirea ei va tr

şnic în sufletul meu.
D u m n e z e u s

Mariana I.

Persoan

ţial mobilat, 38.000 €. Tel.
0724-171172.

ţ

ţa. Tel. 0745-904251.
Vând apartament 3 camere,

decomandat, îmbun ţit, 2 b

Persoan

ţie. Tel. 0743-065496.
Vând apartament 2 camere

60 mp confort 1, zona Moroasa
1, termopane, u

ţit, preţ negociabil
38.000 €

ă fizică ofer spre
închiriere apartament cu 2
camere, mobilat, în Govândar,
vizavi de Kaufland. Tel. 0723-
298043, 0770-354334.

Închiriez garsonieră pe
termen lung lângă Comisariat,
et. 1, mobilată ă complet.
150 €/lună + cheltuielile

ă în Gătaia, zonă
centrală, suprafa ă 1600 mp.
Posibil schimb cu apartament în
Re

ătă ăi,
termopane. Tel. 0723-894929.

Vând 2.500 mp teren la 1 km
de Băile Herculane la 12 €/mp.
Tel. 0767-668155.

ă fizică, ofer spre
închiriere apartament 2 camere
mobilat, în Moroasa, vis-a-vis
de Poli

ă metalică
îmbunătă

şi utilat
şi 300 €

avans. Tel. 0724-171172.
Vând apartament 3 camere,

70 mp, et. 10, Intim, amenajat şi
par

Vând cas

şi

ş

şi teren extravilan
8.600 mp zona Renk. Tel. 0355-
429325 sau 0770-763224.



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

ţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Re ţa, zona C. Timi ţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fost ţie
în domeniul construcţiilor situate în
Re ţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere deco
mandat situat în Re ţa, zona Lunca Po
mostului, et. 1/4 parţial îmbun ţit. Preţ
36.500 € neg Tel. 221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, 80 mp, situat în Boc

ţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând 11.800 mp teren situat în
Re ţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principal ţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firm ţa de 60 mp, situat
în Re ţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€ Tel. 221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
î ţa de 4.200 mp, p+4,

pretabil ţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.

ţie în ro
ţa, Camera de

Comerţ. Preţ 5 .000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 600 mp cu po-
sibilit ţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilit ţi de cump -

ţa, zona Intim. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

ţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansard

ţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 € Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.

i utilat
ţ

0.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40

ml. situat pe C. Caransebe
ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe Pipirig ţile.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774

Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Re ţa, zona Calea Timi ţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţ ţa,
zona Lunc ţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere
mobilat ţa centru. Preţ
350 €/lun Tel. 221529, 0720-038774.

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

ţa pe B-
dul Republicii. Preţ. 20 /mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Caut s

Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774

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

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

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

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

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

ă de 140 mp situat în Re
ă, la stradă. Pre

ă.

ă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Re

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

A

Apartament 2 camere Govândari,
Victoria, etaj 2/9, centrala, termopane,
mobilat si utilat modest, frigider, aragaz,
1 balcon, chirie 200 € + 200 € garantie,
cod anunt 00486.

Apartament 3 camere Govândari,
P/10, mobilat si utilat modest, centrala,
utilitati contorizate, chirie 300 € + 300 €
garantie, cod anunt 00327.

Apartament 3 camere Lunca, etaj
1/3, complet renovat, izolat, centrala,
termopane, boxa, debara, se inchiriaza
gol, chirie 300 €, cod anunt 00266.

Apartament 3 camere Piata Sud, etaj
5/10, mobilat si utilat modest, centrala,
masina de spalat, aragaz, gresie,
faianta, 2 bai, 2 balcoane, chirie 300 € +
300 € garantie cod anunt 00342.

Apartament 3 camere Govândari,
5/10, mobilat si utilat modest, centrala,
utilitati contorizate, chirie 180 € + 180 €
garantie, cod anunt 00463.

Apartament 3 camere Piata Sud, etaj
3/4, mobilat si utilat modest, centrala,
masina de spalat, aragaz, gresie,
faianta, 2 bai, 1 balcon, chirie 200 € +
200 € garantie cod anunt 00300.

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, P/10, confort 1, semidecomandat,
70mp, toate utilitatile contorizate,
centrala, bucatarie Marita, usa intrare
metalica, pret 46000 € negociabil, cod
anunt 00327.

-
-

Vând cas

ţ 00105.

Vând cas

ţ
80000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

-

Vând cas

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în
stare buna, zona buna pentru investiţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118. Vând
teren intravilan, Doman, suparfaţ

ţ 12 €/mp, cod anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii
construite, preţ 65 €/mp negociabil, cod
anunţ 00007.

Vand teren arabil in Oravita, la intrare
in localitate, suprafata 5 ha, 2 stalpi de
curent monofazic, pret 7 €/mp
negociabil, cod anunt 00393.

Vând teren extravilan Crivaia, 2000
mp, parcelabil, decontor de apa, curent,
utilitati apropiere, pret 35 €/mp
negociabil, cod anunt 00451.

partament 2 camere Govândari,
etaj p/4, centrala, termopane, podele,
centrala, se inchireaza, gol, chirie 200 €
+ 200 € garantie, cod anunt 00475.

ă 2 camere, terasa, curte,
bucatarie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pret 21.000 €
negociabil, cod anun

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 bai, bucatarie, terasa, curte,
gradina, caramida arsa, 382 mp supra
fata totala, pret 75000 € negociabil, cod
anunt 00396.

ă Muncitoresc, 78 mp, 1
camera, hol, bucatarie, baie, fara imbu-
natatiri, pret 25.000 €, cod anunt 00458

ă 1000
mp, pre

ărului
(Scorillo), suparfa ă 3250 mp,acces
drum, izvor apă potabilă, 2 funda

Vând garsonier

ţ
17500 € negociabil, cod anunţ 00020.

Vând garsonier

Vând garsonier

Vând garsonier

Vând apartament 2 camere Lunca,
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
privatizare renovat, pret 35000 €
negociabil, cod anunt 00175.

Vând apartament 2 camere, Lunca,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, central ţ
26000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ
00213.

Vând apartament 2 camere Govân-
dari, P/4, confort 2, semidecomandat,
faianta, gresie, centrala, termopane,
pret 28000 € negociabil, cod anunt
00228.

Vând apartament 2 camere Lunca,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrala, tamplarie lemn, podele
laminate, usi interior noi, usa intrare
parchet, mobila bucatarie inclusa, pret
26000 € negociabil, cod anunt 00366.

Vând apartament 2 camere Moroa-
sa, etaj 4/4, confort 2, semidecomandat,
bloc acoperit, centrala, geam termopan,
balcon inchis in termopan, podele
laminate, partial mobilat, pret 31500 €
negociabil, cod anunt 00388.

ă Mociur, etaj 3/4,
convector, gaz, apă caldă, perete
exterior izolat, baie mare, 28 mp, pre

ă Aleea Tineretului,
etaj 2/9, renovata, podele lamínate, usa
metalica, cabina dus, gresie, faianta,
mobilata modest, 32 mp, pret 20000 €
negociabil, cod anunt 00382.

ă Aleea Rarau,etaj
1/4, bucatarie, baie, balcon inchis,
termopan camera, fara alte imbunatariri,
32 mp, pret 19000 € negociabil, cod
anunt 00389.

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon inchis, convector, instant electric,
usa intrare metalica, gresie, faianta,
parchet, geam termopan, 37 mp, pret
20000 € negociabil, cod anunt 00400.

ă, termopane, pre

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Vând apartament 3 camere Lunca,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor si bucatarie, parchet
camere, centrala instalatie pe cupru,
bloc de caramida, acoperit cu tigla, pret
45000 € negociabil, cod anunt 00435.

Vând apartament 3 camere Govân
dari, etaj 1/4, confort 2, semidecoman
dat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, usa intrare lemn, pivnita, bloc
acoperit, neamenajat, pret 40000 €
negociabil, cod anunt 00438.

Ă

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

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

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite
de agen ia noastr .

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �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, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro
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Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

5 oct. 9 94.1761
6 oct. 9 94.8554
7 oct. 9 97.6048
8 oct. 9 98.1680
9 oct. 9 97.6777

12 oct. 9 98.3679
13 oct. 9 99.2313
14 oct. 9

0
0
0
0
0
0
0
0 98,7299

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

3,00

2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14

14 Septembrie - 14 Octombrie 2009
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DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Turneul Master Series de la Shanghai

Sambata Sport.ro ora 11:30 si 15:00
RUGBY: Cupa Europeana Challenge: Stejarii Bucuresti - Bourgoin

Sambata TVR 2 ora 12:55
HANDBAL MASC.: Camp. National: Stiinta Bacau - Odorheiu Sec.

Sambata Digi Sport ora 13:00
CICLISM: Turul Lombardiei

Sambata Eurosport ora 16:00
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Australiei, cele trei curse

Duminica Digi Sport ora 07:00
FORMULA 1: M.P. al Braziliei, Interlagos, Cursa

Duminica TVR 1 ora 18:55
FOTBAL: Liga Campionilor: Glasgow Rangers - Unirea Urziceni

Marti TVR 1 ora 21:40
FOTBAL: Liga Campionilor: Real Madrid - AC Milan

Miercuri TVR 1 ora 21:40

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
11 - 18 oct: TENIS -ATPTour, ShanghaiATP Master;
13 - 18 oct: GIMNASTICA- Camp. Mondiale,Anglia, Londra;
16 - 18 oct: FORMULA1 - MP al Braziliei, Interlagos ;
17 oct: CICLISM - Turul Lombardiei.

H A N D B A L
Echipa de handbal masculin a invins, sambata, pe

teren propriu, campioana Cehiei HCB OKD Karvina, scor 40-32
(21-12), in prima mansa din turul doi al Cupei EHF.

Marcatorii echipei gazda au fost Piriianu 7 goluri, Petrea 6,
Tucanu 6, Pirvan 4, Irimescu 4, Pasici 3, Ciubotariu 3, Fenici 3,
Butulija 3, Stan 1. Din tabara ceha s-au remarcat Zdrahala 9 goluri
si Hantak 7. Antrenorul Aihan Omer nu a avut dreptul de a-si
conduce echipa de pe banca tehnica, luand loc in tribuna, ca
urmare a suspendarii pe cinci ani din competitiile internationale.
UCM Resita a fost condusa de antrenorul secund Gligore Czari.
Meciul de sambata a reprezentat si debutul formatiei antrenate de
Aihan Omer in Cupa EHF, dupa ce in ultimele trei sezoane a cucerit
consecutiv Challenge Cup. Adversara resitenilor are in palmares
11 titluri nationale si 3 Cupe ale Cehiei, iar in ultimele sase sezoane
a evoluat in grupele Ligii Campionilor. Meciul retur cu HCB OKD
Karvina va avea loc in deplasare, in 18 octombrie, UCM fiind
favorita la calificarea in turul trei.

Campioana Romaniei, , a obtinut primele
puncte in actuala editie a Ligii Campionilor, invingand, joi seara, pe
teren propriu, formatia franceza Montpellier, o echipa plina de
campioni mondiali. cu 37-33 (17-18). Romanii au fost condusi cu
opt goluri diferenta, revenind spectaculos. In primul meci, HCM
Constanta a fost invinsa, acasa, cu scorul de 26-23, de spaniolii de
la Pevafersa Valladolid.

Urmatorul meci al formatiei constantene va avea loc la 17
octombrie, cu ungurii de la Pick Szeged.

UCM Resita

HCM Constanta

FORMULA 1
La sfarsitul acestei sapta

mani se va desfasura MP al Bra
ziliei pe circuitul de la Interlagos.
Clasament general piloti:
1. Button 85
2. Barichello 71
3. Vettel 69
4. Webber 51,5
5. Raikkonen 45
6. Hamilton 43
7. Rosberg 34,5
8. Trulli 30,5
9.Alonso 26

10. Glock 24
11. Kovalainen 22
12. Massa 22
13. Heidfeld 15
14. Kubica 9
15. Fisichella 8
16. Sutil 5
17. Buemi 3
18. Bourdais 2
Clasament general constructori
1. Brawn GP 156
2. Red Bull 120,5
3. Ferrari 67
4. Mclaren 65
5. Toyota 54,5
6. Williams 34,5
7. Renault 26
8. BMW 24
9. Force India 13

10. Toro Rosso 5

-
-

S C R I M A
Echipa Romaniei a castigat medalia de aur in proba masculina

de sabie din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima dinAntalya,
dupa ce a invins Italia in finala, cu scorul de 45-44. Acesta este
primul titlu mondial cucerit de Romania la un sport olimpic, in anul
2009. Formatia tricolora este formata din sportivii Rares
Dumitrescu, Tiberiu Dolniceanu, Cosmin Hanceanu si Florin
Zalomir. In finala, italienii au condus in permanenta, chiar si cu un
avans de noua puncte. Ultimul sportiv roman care a evoluat a fost
vicecampionul mondial Rares Dumitrescu, cel care a intors
rezultatul intr-un final dramatic cu Aldo Montano. Dumitrescu a
egalat la 43, apoi a preluat conducerea, scor 44-43, italianul a
egalat, dar romanul a castigat ultimul punct.

Antrenorul echipei Romaniei, fostul campion olimpic Mihai
Covaliu, a declarat ca medalia de aur cucerita in proba de sabie la
Campionatul Mondial de scrima din Turcia reprezinta un rezultat
extraordinar, care a fost obtinut dupa un efort deosebit.

"A fost extraordinar si totul a mers foarte bine, insa a fost
extrem de greu si am muncit pana la ultima picatura. Suntem
extrem de obositi dupa acest meci", a spus Covaliu. Echipa
Romaniei si-a luat, astfel, revansa dupa intalnirea pierduta in fata
Italiei in finala Campionatelor Europene, cometitie desfasurata in
luna iulie, la Plovdiv.

Romanii nu au avut adversar in primul tur, iar in turul secund au
trecut de reprezentativa Germaniei, scor 45-42. Din echipa
nemtilor a facut parte si Nicolas Limbach, sportivul care a cucerit
titlul mondial la proba individuala de sabie, dupa ce l-a invins in
finala pe Rares Dumitrescu. In sferturile de finala, Romania a
intalnit Franta, pe care a invins-o cu scorul de 45-41, iar in
semifinale a trecut de Ungaria cu 45-39. Medalia de aur obtinuta
de formatia masculina de sabie este cea de-a doua castigata de
delegatia Romaniei la Campionatele Mondiale de scrima din
Antalya, dupa argintul lui Rares Dumitrescu. Medalia de bronz a
revenit Ungariei, care a invins, cu scoruld e 45-44, formatia Rusiei.

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 9-a:
M V E I G GP PM

.

1. Rapid Bucuresti 9 6 0 3 22 11 18p
CFR Cluj 9 5 2 2 12 6 17
Unirea Urziceni 9 5 2 2 12 6 17
FC Timisoara 9 4 5 0 11 5 17
FC Brasov 9 4 4 1 11 5 16

. Steaua Bucuresti 9 4 3 2 11 7 15
7. Dinamo Bucuresti

Poli Iasi 9 4 2 3 12 10 14
9. FC Vaslui 9 4 1 4 14 13 13

. Pandurii Tg. Jiu 9 4 1 4 10 11 13
11. Gaz Metan Medias 9 4 1 4 11 13 13

U. Craiova 9 3 2 4 15 12 11
13. Otelul Galati 9 3 2 4 7 10 11

Astra Ploiesti 9 2 3 4 9 13 9
5. Inter Curtea de Arges 9 3 0 6 7 19 9p

16. Unirea Alba Iulia 9 2 2 5 11 16 8p
17. Ceahlaul Piatra Neamt 9 2 1 6 5 16 7p
18. Gloria Bistrita 9 0 3 6 5 16 3p

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

9 4 2 3 9 5 14p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (10/34) 16-18.10.2008: Vineri 16.10

Sambata 17.10

Duminica 18.10

: Alba
Iulia - FC Inter (ora 15:00; GSP TV); Urziceni - FC Vaslui (ora
18:30; Digi Sport); : Pandurii Tg. Jiu - Gaz Metan
(ora 15:00; GSP TV); Rapid - CFR Cluj (ora 18:00; GSP TV); FC
Timisoara - Ceahlaul (ora 21:00; Digi Sport); :
Gloria Bistrita - Otelul Galati (ora 14:00, GSP TV); Astra Ploiesti -
U Craiova (ora 16:00; GSP TV); FC Brasov - Dinamo (ora 18:00;
Digi Sport); Poli Iasi - Steaua (ora 20:00;Antena 1);

GIMNASTICĂ
Incepand de marti, 13 oc

tombrie, impresionanta sala O2
din Londra va gazdui a 41-a edi
tie a Campionatelor Mondiale
de GimnasticaArtistica. Iata mai
jos programul competitional.

Marti si miercuri au fost
calificari, apoi:

Joi: 19:30 - 21:30 Finala
concursului individual masculin

Vineri: 19:30 - 21:50 Finala
concursului individual feminin

Sambata: 14:00 - 18:00
Finale pe aparate: Masculin:
Sol, cal cu manere, inele;
Feminin: Sarituri si paralel

Duminica: 14:00 - 18:00
Finale pe aparate: Masculin:
Sarituri, paralele, bara fixa;
Feminin: Barna si sol.

Romania este reprezentata
la aceasta editie a Campiona
telor Mondiale de urmatorii
sportivi: Ana Porgras, Diana
Maria Chelaru, Ana Maria
Tamirjan si Gabriela Dragoi
(Feminin) si Cosmin Popescu,
Ilie Daniel Popescu, Marian
Dragulescu, Flavius Koczi, Ma
rius Daniel Berbecar si George
Robert Stanescu (Masculin).

-

-

-

-

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
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 5-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 5 5 0 0 158 112 10p

Steaua MFA Bucuresti 5 4 0 1 166 127 8
Pandurii Tg. Jiu 5 4 0 1 138 123 8
Stiinta Dedeman Bacau 5 3 0 2 168 149 6

. CSM Satu Mare 5 3 0 2 155 147 6
7. HC Odorheiu Secuiesc

Transilvania Cluj 5 2 1 2 125 141 5
9. U Bucovina Suceava 5 2 0 3 132 131 4

. Poli Timisoara 5 1 0 4 122 152 2
11. CSM Medgidia 5 1 0 4 126 176 2

HC Minaur Baia Mare 5 0 1 4 112 127 1
13. Rom Cri Brasov 5 0 1 4 129 152 1

Dinamo Bucuresti 4 0 1 3 118 152 1

2. UCM Resita 5 4 0 1 159 120 8p
3. p
4. p
5. p
6 p

4 3 0 1 119 118 6p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa urmatoare (6/26) - duminica, 18.10.2009

UCM Resita - Steaua MFA
Bucuresti

: Stiinta Muni-
cipal Dedeman Bacau - HC Odorhei; Universitatea Politehnica
Municipal Timisoara - Dinamo Bucuresti; Universitatea Transilva-
nia Cluj - CSM Satu Mare; Universitatea Bucovina Suceava - Sport
Club Municipal Rom Cri Brasov;

; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - HCM Constanta; HC
Minaur Stiinta CSM Baia Mare - CSM Medgidia.
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