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Lansarea ini iativei
"Tineretul în mi care"

ţ
ş

Caransebeş

Un proiect propus de aso
ciaţia Bike Attack prin care se ur
mareste crearea

ţie pe
dealurile din afara Re ţei, cu
scopul de a încuraja tinerii spre
ie ţ

ţarea
Primariei Municipiului Resita si a
Directiei Judetene pentru Sport

ţe de lemn, confecţionate de voluntari, prelucrarea
acestora va stimula interesul tinerilor pentru a lucra cu material lemnos

ţ

ţi
recreativ-educative în aer liber. Voluntarii provin de la asociatiile Bike
Attack Resita, Centrul de Voluntariat si Rotaract Resita”.

-
-

-

şi promovarea
de trasee pentru drume

şi

şiri în natur şi conştiin

şi prin finan

şi Tineret. În acest scop, au fost
selectate 5 trasee pentru care se realizeaza marcaje, trasee ce
urm şi anumite locuri valoroase peisagistic dar
se are în vedere şi aspectul sportiv (traseele se preteaz şi pentru
alerg

şi va contribui la dezvoltarea de aptitudini de lucru cu diferite unelte.
Pentru ca traseele sa fie într-adev

şirile în natur
şi practicarea turismului ecologic. Chiar daca dup

ştig

implicarea tinerilor voluntari şi interesul acestora. Consider

şi încuraj şi activit

ă, spor ă
ecologică. Proiectul se realizea
za cu sprijinul

ăresc să pună în valoare
ă

ări sau plimbări cu bicicleta). Acestea se marcheaza cu vopsea
dar si cu plăcu

ăr folositoare, deoarece sunt trasee
de promenada si relaxare se doreste si construirea unor locuri de
odihnă si relaxare dotate cu bănci si mese pentru picnic. „Urmarim ca
prin implementarea acestui proiect să stimulăm interesul tinerilor
pentru ie ă, să promovăm un stil de via ă mai sănătos,
precum ă prima
etapa de marcare am constatat ca majoritatea marcajelor dispar sau
sunt deteriorate, noi continuam munca si consideram un câ

ăm că prin
acest gen de proiecte contribuim la formarea de obiceiuri sănătoase în
rândul tinerilor ăm practicarea de sporturi ă

Marcarea traseelor pedestre în împrejurimile Re ţeişi

Doctorul Dan Gaiţ

-

ţiei
Române de Cardiologie,
s-a aflat recent la Re ţa,
împreun

-
ţiunilor cardiologice. Unele

dintre marile cauze sunt, desigur, obiceiurile
alimentare nes

ţi nu sunt con ţi
de acest lucru. Doctorul Dan Gaiţ

ţa, la Hydroengeneering -
societate a Grupului de Firme UCM Re ţa -
acolo unde pentru prima oar

ţia Român ţia
Uzinele de Fier ţa.
Cardiologii s-au întâlnit cu o parte a angajaţilor
UCM Re ţa, care au avut cu aceast

ţial de risc cardio-vascular, primind,
totodat

Fundaţia Român ţine Gaiţ

ţii
cauzate de afecţiunile cardio-vasculare. El a
oferit exemplul Finlandei, care, înc

ţiei din punct de vedere al factorilor de
risc cardio-vascular. Rezultatul? Rata mortali-
t ţii cauzate de aceste tipuri de afecţiuni s-a
redus cu 80 la sut

ţ
ţia asupra

mânc

ţiunilor cardio-
vasculare, România apare colorat

ţa, Marea
Britanie

ţe de galben deschis. Mai r
ţ

ţa c

ă,
de la Timi

ă
ă,

profesor universitar

ă cu o echipă de
medici. El a avertizat asupra faptului că anual,
în Europa pier aproape două milioane de oa
meni în urma afec

ănătoase ării. Sigur
că în statele dezvoltate, cei cu venituri decente
pot să- ă să se alimenteze sănătos dar
la noi nici măcar cei boga

ă, împreună
cu colegii săi, Claudiu Avram, Cristian Ciulap,

medici

ă s-a realizat un
parteneriat cu o societatea privată, mai precis
între Funda ă a Inimii

ă ocazie
ă se testeze cu ajutorul unui

aparat performant de măsurare a eventualului
poten

ă,

ă a Inimii, sus ă,

ă în 2015, a ratei mortalită

ă din 1969 a
demarat un amplu program de control al

popula

ă
ă! Tableta noastră este, a

spus doctorul Dan Gai ă, 30 de minute de
mi

ărurilor grase
ă: făina, orezul, cartoful ărul.

Dacă ne uităm pe o hartă a afec
ă în ro

ău decât noi
stau doar ările de la est, începând cu Rusia,
colorate pe harta virtuală cu un ro

ără presiune, însă, ci cu
con ă putem trăi astfel mai mult
ănătos.

şoara, de la
Clinica de Cardiologie
Preventiv şi Recupera
re Cardiovascular

şi
preşedintele Funda

şi

şi lipsa mişc

şi permit
ştien

şi Alexandra Rusu, kinetolog, s-au aflat
recent la Reşi

şi

şi Funda
şi Domeniile Reşi

şi şi
posibilitatea s

şi câte un consult gratuit, pe baza
datelor furnizate de modernul sistem.

şi-a propus, prin intermediul acestor întâlniri,
reducerea, pân

şcare zilnic. Medicul a atras aten
şi a celor aşa-numite albe,

care îngraş şi zah

şu, în
timp ce state precum Spania, Fran

şi cele nordice sunt colorate cu diferite
nuan

şu foarte
închis. De aceea, spun medicii, sunt necesare
astfel de campanii, f

ştien şi mai
s

(Dan Apostolescu)

CNS "Cartel ALFA" iese din nou în strad@!
“Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel ALFA" a decis, în urma

măsurilor de austeritate fără precedent anunţate de Guvernul Boc, ca
acţiunile sindicale ce au fost organizate pe întreg teritorul ţării prin
pichetarea sediilor Prefecturilor pe data de 20 septembrie, manifestaţii

la care au participat peste 20.000 de sindicalişti, să fie continuate în
perioada 23 - 27 septembrie, a declarat pentru Prisma, MarianApostol,
liderul filialei Caraş-Severin a Confederaţiei.

Acţiunile sindicale în cascadă, la care chemăm alături pe toţi sala
riaţii, pensionarii sau şomerii, se vor desfăşura în Piaţa Victoriei din
Bucureşti, în faţa sediului Guvernului”. Mâine vor participa federaţiile
din sănătate, asistenţă socială şi educaţie, de la ora 11, vineri, 24
septembrie, federaţiile din sectorul economic, poliţie şi sectorul
penitenciar, de la ora 10. protestele vor continua şi luni, 27 septembrie,
cu federaţiile din administraţie şi chimie, începând cu ora 11. Durata
minimă a acţiunilor sindicale este de două ore, ne spune Apostol.
“Confederaâia Naţională Sindicală "Cartel ALFA" se pronunţă cate
goric împotriva disponibilizărilor, pune marian Apostol, a modificării
abuzive a legii pensiilor care nu trebuie promulgată în forma adoptată
de Parlament, a modificării Codului Muncii şi încercării de legiferare a
sclaviei moderne prin desfiinţarea contractelor individuale de muncă,
împotriva dereglementarii pieâei muncii şi a măsurilor de creştere exa
gerată a austerităţii prin legea de salarizare unică a sectorului bugetar.”

Cartel ALFA" atrage atenţia şi parlamentarilor asupra
responsabilităţii lor de a schimba guvernul atunci când acesta nu mai
corespunde a teptărilor cetăţenilor ţării. În functie de rezultat, de
răspunsul guvernamental, CNS "Cartel ALFA" va acţiona în continuare
sub alte forme de protest, susţine liderul cărăşean.

-

-
s

-

ş

(DanApostolescu)
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În data de 24 septembrie va avea loc ţa ordinar ţean C-S „Ziua european

ost ţa fiind organizat Asociaţia Bike Attack, cu sprijinul Prim ţa

V ţa Între 25-26 septembrie la G ţia ărâna Muzicală

şedin

şini„ a f s şi şi şi al Centrului de

oluntariat Reşi şura edi a manifest

ă a Consiliului Jude ă

fără ma ărbătorită miercuri, 22 septembrie la Re ă de ăriei Re

ărâna se va desfă ării “ ”

Conducerea Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa va aduce la cunoştinţă ca sesiunea de înscriere din luna septembrie se prelungeşte până în data de

30.09.2010 pentru toate programele de studiu

a XII-a G

Apa potabilă va fi întreruptă în toată
Reşiţa, în noaptea de 23 spre 24 septembrie,
între orele 23.00-3.00 pentru executarea
lucrărilor la un cămin, sudarea racordurilor,
montarea unei vane şi instalarea unei
conducte de vane.

Cu ocazia campaniei naţionale
di în

Cara -Severin se vor aduna gunoaiele
aruncate în trei refugii stradale de pe Drumul
Nanţional 58 Re ţa-Caransebe

ţilor Brebu - Cornuţel Banat.

“Let’s do
it, Romania!” n data de 25 septembrie

ş

şi ş în zona
localită

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

S
ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică evenimentele 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 Judeţean de
Poliţie

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţii de
Urgenţă

15.09.2010: o tânără din Reşiţa
provocat un accident pr DN 58. În
urma accidentului, aceasta a părăsit
locul accidentului revenind după
aprox. 30 de minute. Tânăra nu
posedă permis de conducere iar
autoturismul pe care îl conducea nu
este înmatriculat, având montate
plăcuţe cu nr. fals de înmatriculare.

16.09.2010: şoferul unei autou
tilitare ce circula din direcţia Oţelu -
Roşu spre Haţeg, a acroşat cu
partea laterală dreaptă o bătrână de
81 ani, domiciliată în Oţelu Roşu,
care s-a angajat în traversarea
străzii prin loc nepermis şi fără să se
asigure. În urma accidentului a
rezultat decesul bătrânei.

16.09.2010: au fost găsite două
arme de vânătoare şi o centură cu
opt cartuşe de calibru 16 în urma
verficărilor unui autoturism, pe raza
localităţii Izgar.

17.09.2010: pe fondul unei
depresii, un bărbat din Naidăş şi-a
omorât mama cu mai multe lovituri
de topor.

17.09.2010: accident rutier pe
DN 58 datorat neadaptării vitezei de
deplasare la condiţiile de drum.

18.09.2010: în Caransebeş a
fost depistat un şofer băut la volan.

18.09.2010: un bărbat de 51 ani,
din Moldova Nouă, ce conducea un
moped în afara localităţii de
domiciliu, înainte de a pătrunde pe
partea carosabilă s-a dezechilibrat
din cauza denivelărilor şi a
vegetaţiei căzând în apropierea
acostamentului.

18.09.2010: accident de circula
ţie pe DJ 684 în afara loc. Voislova,
soldat cu un deces. Un bărbat s-a

dezechilibrat şi a căzut dintr-o
autoutilitară încărcată cu fân.

18.09.2010: pe str. Grădiştei,
din Reşiţa, la volanul unui autotu
rism, a fost depistată o persoană
fără permis de conducere.

19.09.2010: accident pe str.
Dacia din Bocşa, în urma căruia un
biciclist a fost rănit grav în timp ce a
vrut să traverseze strada fără să se
asigure.

19.09.2010: accident rutier e DN
58.

20.09.2010: în Caransebeş a
fost reţinut un tânăr condamnat la
trei ani închisoare.

20.09.2010: accident rutier pe
trecerea de pietoni de pe str.
Funicularului din Bocşa.

20.09.2010: accident rutier pe
DN6 rezultat cu rănirea gravă a unui
pieton.

21.09.201: accident rutier în
afara loc. Lupac, soldar cu rănirea
gravă a unei persoane.

17.09.2010: în sala de sport a
Şcolii cu clasele I-VIII nr. 7 din
Reşiţa, pompierii cărăşeni s-au
întrecut în cadrul Campionatului de
tenis de masă „

”, etapa I, faza
judeţeană (pe inspectorat).

21.09.2010: la Centrul Comer
cial Nera Shopping Center din
Reşiţa s-a desfăşurat un exerciţiu
de antrenare a structurilor din cadrul
Sistemului judeţean cu atribuţii în
managementul situaţiilor de urgenţă
pentru intervenţia în caz de ex
plozie, urmată de incendiu, produsă
la clădiri cu aglomerări de persoane.

-

-

-

-

-

�

�

Cupa Asociaţiei
Sportive a Pompierilor din România
ediţia a VII-a

Prim ţa neăria Re informează:şi
În urma evenimentului care a avut loc în seara

zilei de 12.09.2010, când s-a executat un foc de
artificii, pe raza municipiului, readucem în atenţia
opiniei publice faptul c ţia prim

ţa, excepţie f
ţie a fost adus

ţa Serviciului de Poliţie, Serviciului de
Evidenţ ţiei, Compartimentului Comercial

Prim ţa, prin intermediul
Direcţiei de Administrare a Domeniului Public

ţinere a paji ţ
ţei pe care efectueaz

Ţerova - Târnova, iar
diferenţa pân

ţii se taie vegetaţia
lemnoas ţ

ţiuni,
în vederea extinderii suprafeţei de p

ţiile
operatorului. Conform Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu ap

ţia

de Dezvoltare Intercomunitar

ţul Cara

ţa utilizatorului, cu minim 24
ore înainte, prin mass-media sau afi

ţinere sau remediere planificate;
s ţioneze alimentarea cu ap

ţarea
prealabil ţion

ţiune a unor noi capacit ţi din cadrul sistemului
de alimentare cu ap

ţinere, planificate.Aceste restricţion
ţilor administraţiei publice

locale, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitar
ţia cazurilor de forţ

Conform protocolului încheiat între Prim
ţa ţa 007,

ţiu pentru expunerea
medaliilor ţinute de c

ţeni, la competiţii naţionale ţionale.
Aceste medalii vor fi expuse în cl

ţiune constituie doar un
prim pas în sprijinul pe care municipiul Re ţa
dore ţa 007.

ă prin dispozi ăriei este
interzisă organizarea focurilor de artificii pe raza
Municipiului Re ăcând noaptea de
anul nou. Această restric ă la
cuno

ă a Popula

ăria Municipiului Re

ă lucrări de
între ă de 51 ha. Din
totalul suprafe ă lucrări, 9 ha se
află la Moniom

ă la 51 ha, pe alte pă

ă, ierboasă ă ă terenul de resturi,
de pietre, etc. Considerăm necesare aceste ac

ă
ănătos

ătoarele precizări referitoare la serviciul
de alimentare cu apă

ă
ă - Asocia

ă Acvabanat
ărârea de Consiliu

Local nr. 23/28.01.2010
ă

ătoarele îndatoriri:
să aducă la cuno

ări de
modernizare, între

ă restric ă a tuturor
utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu în

ă, în cazul în care apar restric ări justi
ficate la sursa de apă sau la racordarea

ă
ă sau canalizare ori a unor lucrări

de între ări se pot
face cu aprobarea autorită

ă,
cu excep ă majoră.

ăria
Municipiului Re a
fost alocat cu titlu gratuit, un spa

ătre sportivii
re

ădirea Complexului
Municipal de Sport ănătate (Bazinul Olimpic din
Lunca Bârzavei). Această ac

ă îl ofere Clubului de Înot Re

şi

ştin

şi a restaurantelor.

şi
şi

Privat al Consiliului Local, efectueaz
ştilor, pe o suprafa

şi 24 ha în zona
şuni de pe raza

municipiului. În aceste loca
şi se cur

şunat şi
crearea unui mediu s şi estetic.

Ca urmare a opririlor repetate a apei potabile,
facem urm

şi canalizare şi la obliga

şi canali
zare încheiat între Autoritatea delegant

şi S.C.
Aquacaraş S.A., aprobat prin Hot

şi Regulamentului Servi
ciului Public de ap şi canalizare în jude ş-
Severin, operatorul are urm

ştin
şare, orice

întrerupere a serviciilor, în cazul unor lucr

ştiin

şi punerea în
func

şi şi Clubul de Înot Reşi

şi trofeelor ob
şi şi interna

şi S

şi
şte s şi-

-

-

�

�

{edin]a Colegiului Prefectural C-S
Instituţia Prefectului - Judeţul C at m

ţa Colegiului Prefectural Cara

Informare privind Recens -

Informare privind transmiterea documentaţiilor la Oficiul Naţional
de Rent

Analiz
ţia acţiunilor contravenţionale ţionale pe primul semestru

al anului 2010, în jud. C

Informare privind activitatea Oficiului Judeţean de Pl ţi,
Dezvoltare Rural -

Diverse.

Pentru informaţii suplimentare v ţi adresa Instituţiei Prefec
tului - Judeţul C

-

S a organiz

şedin ş-Severin, cu
urm

şti pentru aprobarea şi eliberarea
carnetelor de rentier agricol.

şi cinegetic precum şi
evolu şi infrac

S.

şi Pescuit Caraş Severin.

S, Serviciul Dezvoltare Economic şi Conducerea
Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255 21.68.50.

iercuri, 22 septem
brie a.c., cu începere de la ora 11,00 la sediul Palatului Administrativ,
Sala de la etajul I,

ătoarea tematică:

ământul General Agricol 2010 2011,
cadrul legal, prezentare generală.

ă Viageră Agricolă Bucure

ă privind activitatea de control silvic

ă
ă

ă pute
ă

-

-

1.

2.

3.

4.

5.

AJ M

ţi la Re ţa
ţii sunt a ţi în acest an la bursele orga

nizate la Re ţa la Casa de Cultur
ţii nr 40 iar la Caransebe

Prin organizarea acestei burse, AJOFM Cara

ţilor economici cu
absolvenţii aflaţi în c

ţ

ţilor.
Agenţii economici care doresc s

ţi ai instituţiilor de înv ţ
ţile oferite de c

ţei de
munc

ţilor.
Din cei 357 agenţi economici contactaţi pân

ţi economici: 49 la Re ţa
ţilor 464 locuri de munc

ţa si 118 la Caransebes. Dintre cele 464
locuri de munc ţia absolvenţilor, 28
sunt pentru studii superioare, în 15 meserii

Celelalte locuri de munc
ţi sunt în 44 meserii

ţioner
îmbr ţelar (20), agent
securitate (20), lucr

ţelar (10),
ma

ţi industriali (4), instalator (4),
brutar (4), tehnician mentenanta (3), maistru
constructor (3), fierar betonist (3), mecanic auto (3),
cofetar (3), tinichigiu auto (3), femeie de servici (2),
expeditor international (2), patiser (2), agent turism
(2), contabil (2), circularist (2), vopsitor auto (1),
tehnician (1), primitor distribuitor (1), logistician (1),
planificator (1), asistent farmacist (1), muncitor
necalificat în industria confecţiilor (7)

ţii economici care doresc s
ţi s

ţiei din
Re ţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel 0255 212380)
sau la sediul punctului de lucru din Caransebe

OF C

ă pentru absolven

ă a Sindicatelor
(foaier), str Libertă

ăre

ăutarea unui loc de muncă,
satisfacerea rapidă a cererii ă de
muncă, precum

ă angajeze
absolven ă ământ pot beneficia
de facilită ătre AJOFM Cara

ă
rilor pentru ării for

ă
ării în muncă a elevilor

ă în
prezent, au confirmat participarea la bursă un număr
de 87 agen

ă absolven ă:
346 la Re

ă puse la dispozi

ări: inginer mecanic (7), inginer metalurg (5),

inginer CCIA (2), analist (2), consilier vânzări (2), in
giner foraj (1), inginer geodez (1), inginer proiectant
(1), inginer tehnologia sudurii (1), inginer industria
alimentara (1), programator (1), administrator (1),
farmacist (1), consilier servicii (1)

ă oferite pentru
absolven ări: ospătar
(35), zidar (34), agent asigurare (27), confec

ăcăminte (24), vânzător (22), o
ător comercial (17), bucătar (16),

tâmplar (13), macaragiu (10), maistru o

ări
(4), operator robo

ă
participe la Bursă sunt a ă- ă
ofertele de locuri vacante la sediul Agen

ărmii bl 9, sc B (tel 0255 516323).

-S va organiza în data de 24 septem
brie 2010, începând cu ora 9, Bursa locurilor de
munc şi şi Caransebeş.
Absolven ştepta

şi
ş la

Grupul ŞcolarAuto, str Tribunalului nr 2.
ş-

Severin urm şte realizarea unei întâlniri directe,
într-un cadru organizat, a agen

şi ofertei de for
şi creşterea şanselor de ocupare a

absolven

ş-Severin
conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur

şomaj şi stimularea ocup
şi Legii nr. 72/26.03.2007 privind stimularea

încadr şi studen

şi şi 38 Caranse
beş.Aceştia ofer

şi

şi specia
liz

şi redactor (1).

şi specializ

şinist pod rulant (10), ambalator manual (10),
zugrav (10), termoizolator (10), barman (8), sofer
(7), strungar carusel (6), dulgher (5), agent vânz

şi muncitor
necalificat (63). Agen

ştepta şi depun

şi
ş, str

Caz

-

-

. . ,
.

-

-

-

-

. -
.

. . . -

Dou

ţilor
organizaţiilor celor dou

ţa. La Caransebe
ţinut, în urma voturilor exprimate, 17 septembrie,

120, faţ

ţiei
Caransebe

ţilor. El s-a bucurat ţinerea
pre

ţumirea altor “aripi” ale
organizaţiei.

Organizaţia Municipal ţa
ţia

de pre
ţ ţinut

num
ţi. Duminic

ţiei judeţene
Cara

ă evenimente politice interne
ă, au avut loc recent la nivelul PSD Cara

ă municipii: Caransebe
ărul Silviu Hurduzeu a

ob
ă de cele 40 ale contracandidatului său, Dan

Avram. Au fost în sală peste 200 de persoane ceea
ce a dovedit un interes major pentru aceste alegeri,
care pot conta la viitoarele alegeri locale. Silviu
Hurduzeu îl înlocuie

ă de

tânăr, are o activitate îndelungată în rândul social-
democra

ă, spre nemul

ă a PSD Re
ătă, 18 septembrie, liderul. În func

ăli ă care, ca unic candidat, a ob
ărul total de voturi exprimate a celor 237 de

membrii prezen ă, 26 septembrie, sunt
programate alegerile la nivelul organiza

şi majore,
totodat ş-
Severin. Este vorba de alegerea preşedin

ş şi
Reşi ş, tân

şte la conducerea organiza
ş a PSD pe Nicolae Grindeanu, care a

predat ştafeta lui Hurduzeu, care, chiar dac

şi de sus
şedintelui interimar al PSD Caraş-Severin, Ion

Mocioalc

şi şi-a ales, la
rândul ei, sâmb

şedinte a fost preferat din nou deputatul Ioan
Narcis Chis

ş-Severin. (DanApostolescu)

Bursa locurilor de muncă

Cel de-al zecelea al grupelor minorit ţilor
etnice germane din Europa Central

icipiul ţa. Tema
central ţ

.

Simpozion intercultural ă
ă, de Est ăzduit de

vineri, 24 ă duminică, 26 septembrie de Mun Re
ă a seminarului va fi învă ământul în fostele state ale blocului de

est. Evenimentul este primul de acest gen din Banat

şi de Sud-Est va fi g
şi pân şi

Teatrul de Vest Reşiţa
Vineri, 24 septembrie 2010, ora 19,00

27.09.2010, ora 11,00
Croitora

, la Sala Teatrului din Re ţa
are loc spectacolul în limba german

Intrarea este liber

Teatrul de Vest Re ţa deschide stagiunea teatral
” G

ţie fac parte actorii: Camelia Ghinea

În data de are loc premiera spectacolului
pentru copii „ ţii Grimm de
Dan Mirea , regia artistic

ţie fac parte actorii: Marius Tudor, Ana-Maria Cizler, Adina
Panait, Florin Ruicu, Miruna Grangure, Sorin Fruntelat

şi

şinut de
teatrul “Pygmalion” din Viena.

şi
de yörgy

Méhes. Din distribu şi Constantin
Bery, regia artistic

”, adaptare dupa Fra

şi.

ă “
” de Rudolph Hollinger (La răscruce de drumuri), sus

ă.

ă 2010-2011, în
data de cu spectacolul „

ăAlexandru Jitea, scenografia Florica Zamfira.

ă Dan Mirea, scenografia N.D.Vlădulescu. Din
distribu

ă, Florin Ibra

Wenn sich die wege nur
kreuzen

26.09.2010 ora 19,00 Tu cine eşti

şul cel viteaz



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Lunca, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele lami
nate coridor

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374

-

ţie pe cupru, bloc de
c ţigl ţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apo-
metre, instant pe gaz, parchet camere, u

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apart. 3 camere, Govândari, Micro

2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat
utilit ţi: central

-
ţie sanitar -
ţ 45.000 €, cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi
termopan, central

ţie electric

ţionat,
apartamentul necesit ţ
47.000 €, cod anunţ 00336.

-
ţii, casa are utilit ţile generale -

ţa 270 mp,
front stradal 10 m. Preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas în Lunc , 3
camere, c

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţa: 1932 mp total,
547 mp construiţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. Cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova, 300 m
de la drum, 1000 mp, 12 € mp, negociabil,
cod anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Noua,
suprafaţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € neg. Cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 €, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare M. Semenic 11500
mp, zona cu potenţial turistic, preţ 4 € mp,
cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 € mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţi sunt în zon ţ 7 € mp, cod

anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 5 € mp. Cod
anunţ 00496

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţi sunt
în zon ţ 2 € mp,
cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa-Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 € mp, cod anunţ 00507.

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Dognecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5895 mp,
terenul este intabulat, utilit ţi sunt în zona,
gaz, ap ţ 12 € mp.

Teren de vânzare Calea Caransebe -
-

ţi
ţi, preţ 21 € mp, cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 € mp, cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ătărie, parchet camere,
centrală instala
ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă
intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ătărie renovată, parchet ra

ă nouă, rigips, izo
lat interior, pre

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată, pe perete necesită placare
cu rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare, centru, zona Univer
sită ă

ă renovare completă, suprafa

ă ă
ărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,

renovată, gresie, faian ă, podele, u
ă metalică, centrală,

termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc

ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire-centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

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

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă 5229 mp, front stradal la DN 57,
117.47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
buna, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă
ă, front stradal 30 m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m. Pre

ă

ă
ă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se cons
truiesc case, drum, posibilită

ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare zona Universi-
t

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă 32 mp, termopane,
podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă
ă ă ă,

gresie, baie ătărie, parchet camere,
termopan bucătărie. Pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă

ă, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şu-
lui, et. 1/4, suprafa

ş

şi buc

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 21.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsoniera Calea Caransebe

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţii, 2 camere, semidecomandat, et. 2/4,
47,8 mp suprafaţa util , utilit ţi: faianţ

ţ 25.000 €, cod
anunţ 00504.

Apartament de vânzare, Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit ţi: u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare, Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi:
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc , etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

şi buc

ş

şi interior
noi, baie şi buc ş
chetat, instala

şi nece
sit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa 3095
mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş 23.800 mp, extravilan utilit

şa, în
zona Ocna de Fier, Mun

şu
lui 1325 mp, zon ştit

şi pentru
utilit

şorii
12.661 mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Lunc ţ
27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

ţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Re -
ţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
V ţie. Preţ 10 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând hal
ţ

ţ 1.300.000 € neg.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat în bloc de c

ţ: 28.500 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat, confort 2, situat în Govândar, zona
Intim, et. 1/10. Preţ: 18.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat, îmbun ţit, mobilat, situat în Micro
1, et. 4/4, bloc acoperit. Preţ: 23.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ:
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând apartament 2 camere, confort 2,
îmbun ţit, situat în Re ţa, pe Al.
Trandafirilor, parter. Preţ: 20.000 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 1 camer
ţa, Al. Ţible

ţ 11.000 € neg. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere semideco-
mandat, cu multiple îmbun ţiri, et. 1/4,
situat în Re ţa, Al. Trandafirului, mobilat sau
nemobilat. Preţ: 33.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere decomandat,
et. 1/4 situat în Lunca Pomostului, B-dul A.I.
Cuza. Preţ 43.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ:
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ: 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de suprafaţa
închiriat

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
Re ţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat în
Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 25 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ă, et. 3/4. Pre

ă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Pre

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Pre

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ăliug, zona Poli

ă industrială - fabrică prelucrare
lemn, în suprafa ă de 5.440 mp, dotată

ă complet, sediu administrativ 1.200 mp,
teren aferent 7.000 mp. Pre

ă centrală. Pre

ărămidă, et. 2/4, situat
lângă Universitate. Pre

ătă

ătă

ă, bucătărie,
baie, balcon situat în Re

ătă

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie
modernă, termopane, centrală, podele
laminate, curte 800 mp, situată în Măureni la
str. Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi
utilat

şi

şi

şi şului.
Pre

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi şoarei şi cartierul
Moniom. Pre

şi durata contractului. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

şi

şi

Închiriez spa
şi

şi

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

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

3

13 10 1
14 10 1
15 10 1
16 10 1
17 10 1
20 10 1
21 10 1
22 10 132,0503

sep. ‘ 33,0655
sep. ‘ 33,2163
sep. ‘ 33,4221
sep. ‘ 32,6960
sep. ‘ 33,3635
sep. ‘ 34,1064
sep. ‘ 33,4662
sep. ‘

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD
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23 August - Septembrie 20102223 August - Septembrie 201022

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: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | |23 - 29 Septembrie 2010
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� Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului
nr. 1124/2010,

ţului nr. 1.609/2007 pentru aprobarea
instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile de
promovare a exportului privind participarea la târguri

ţii internaţionale în str
ţiuni de promovare a exportului în str

ţ
(M.O. nr. 542/03.08.2010)

H.G. nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acor
dat produc
(M.O. nr. 543/03.08.2010)

Ministerul Dezvolt - Norma
metodologica din 2010

ţei (M.O. nr.
544/04.08.2010)

Ordinul Ministerul Agriculturii nr.
177/2010

(M.O. nr. 547/04.08.2010)
Ministerul S n t ţii - Regulamentul din 2010 de orga

nizare ţiei
de manager persoana fizica din spitalele publice din reţeaua
proprie a Ministerului S ţii (M.O. nr. 547/04.08.2010)

Legea nr. 89/1998 (r 1) - Legea apiculturii (M.O. nr.
549/05.08.2010)

Parlamentul României - Regulamentul din 1998 privind or
ganizarea stup (M.O. nr. 549/05.08.2010)

Ordinul Casei Naţionale nr.
658/2010

ţiile acord ţei
medicale în cadrul sistemului de asigur

ţii
ţionale de Asigur

(M.O. nr. 575/13.08.2010)
Legea nr. 21/1991 (r 2), a cet ţeniei române (M.O. nr.

576/13.08.2010)

ţirea calit ţii produselor agricole în sectorul
de agricultur ecologic

Circulara 24/2010 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 150 de ani de la na

.G. nr.
ţate din Fondul pentru mediu în anul 2010"

la H.G. nr. 82/2010 privind aprobarea bugetului de venituri
-

ţiei Fondului pentru Mediu, precum
ţate din Fondul pentru mediu în anul 2010

Ordinul 94/2010 pentru
modificarea ţiunilor privind folosirea de
c ţi beneficiari a fondului construit
al Ministerului Ap ţionale, destinat caz

ţii de munc ţilor recreative

pentru modifi-

carea Ordinului ministrului s ţii nr. 50/2004 privind
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în str

nr.
privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a
garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici

nr.
privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a
garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile Mici

ţate din instrumentele
structurale ale Uniunii Europene alocate României

nr.
ţare a

Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de
tractoare

şi Mediului de
Afaceri privind modificarea Ordinului ministru
lui economiei şi comer

şi
expozi

şi ac
şi realizarea de studii de pia şi pe produse, inclusiv pentru
obiective complexe

şi Turismului
privind criteriile şi metodologia pentru

eliberarea licen şi brevetului de turism

şi Dezvoltarii Rurale
pentru modificarea Procedurilor specifice de imple

mentare şi control, precum şi a formularisticii necesare privind
acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata în
agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvolt

şi desf şurare a concursului pentru ocuparea func

şi
al preşedintelui Casei Na

şterea sopranei
Hariclea Darclee

H 795/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 "Lista
programelor finan

şi
cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu şi al Adminis
tra şi a Listei programelor
finan

şi completarea Instruc
şi al

şi activit şi sportive,
aprobate prin Ordinul ministrului ap

şi Mijlocii S.A. - IFN, în
numele şi în contul statului roman, în cadrul programului
"Prima casa"

Ordinul 2060/2010,

şi Mijlocii S.A. - IFN, în
numele şi în contul statului roman, în cadrul Programului de
sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare
pentru economia româneasc

Ordinul 1157/2010
şi completarea Ghidului de finan

şi maşini agricole autopropulsate, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului şi p

-

-

-

-

-

-

H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice
pentru îmbun

ăinătate, organizarea de misiuni
economice ăinătate

ă

ătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate

ării Regionale

ării rurale nr. 126/2010
ă ă ă

ă

ănătă

ăritului în România
a Asigurărilor de Sănătate

pentru modificarea Normelor metodologice de apli
care a Contractului-cadru privind condi ării asisten

ări sociale de sănătate

pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătă
ări de Sănătate nr.

265/408/2010
ă

ătă ă
ă ă

ătre personalul armatei
ărării Na ării, refacerii

capacita ă ă
ărării nr. M.128/2008

Ordinul 1066/2010

ănătă

ăinătate
Ordinul 2059/2010

ă, finan

pentru modificarea

ădurilor nr. 2/2010
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O
nr. pentru modificarea

ţilor ţiilor de plata la bugetul
asigur

ţii sociale
- Ghidul din 2010

ţare a Programului vizând educaţia
ţia mediului
- Regulamentul din 2010, privind

organizarea
ţele

judec

- privind
deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la
determinarea profitului impozabil

rdinul
598/2010, şi completarea Procedurii

privind declararea lunar de c
şi a obliga

şomaj, aprobata prin Ordinul ministrului
muncii, solidarit şi familiei nr. 405/2004

şi conştientizarea
publicului privind protec

şi desf şurarea concursului de ocupare a
posturilor vacante de personal contractual de la instan

şti

ă ătre angajatori a evidentei
nominale a asigura

ărilor pentru
ă

de
finan

ă

ătore

Norma din 2010

(M.O. nr. 552/05.08.2010)
B ncii Naţionale a României nr.

(M.O. nr. 553/05.08.2010)
ui ţiei Sociale

Ministerului Ap ţionale nr.

(M.O. nr. 562/10.08.2010)
ui ţii nr.

(M.O. nr. 562/10.08.2010)

ui ţelor Publice

Ministerul Mediului

(M.O. nr. 569/11.08.2010)
Ministerul Justiţiei

(M.O. nr. 570/11.08.2010)
ui

ţelor Publice

ă

ărării Na

Ministerul Sănătă

(M.O. nr.
568/11.08.2010)

ădurilor

ădurilor

Ministerul Finan

(M.O. nr. 573/12.08.2010)

Ministerul Muncii, Familiei şi Protec

(M.O. nr.
555/06.08.2010)

(M.O. nr.
557/06.08.2010)

Ministerul Finan

şi P

Ministerul Mediului şi P

(M.O. nr.
572/12.08.2010)

� Ministerul Finan

(M.O. nr. 568/11.08.2010)

ui ţelor Publice

�

�

�

� �

�

� �

�%

Guvernul a dispus reevaluarea dosarelor de încadrare în grad de handicap care prezintă suspiciuni Reuniunea Comisiei Mixte guvernamentale româno-
germane pentru probleme ale etnicilor germani din România s-a desfăşurat în 20 septembrie, la Sibiu Tarifele din transportul feroviar public de călători au fost
majorate cu 8% Deficitul de cont curent al României va creşte în 2010 la 5,7 % din PIB, faţă de 4,5% în 2009 - potrivit analizei Comisiei Naţionale de Prognoză
Nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră a scăzut în România cu 38 faţă de valoarea medie prevăzută în Tratatul de la Kyoto Uniunea Europeană va organiza
în luna octombrie, la Bucureşti, o conferinţă în care vor fi discutate programele de ajutor pentru romi, a anunţat comisarul european pentru afaceri sociale�

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

Agenţia Naţională pentru Romi va
acorda, în acest an şcolar, peste 2000
de burse sociale şi de merit pentru copii
romii din clasele a şaptea, a opta şi a
noua care vor obţine cel puţin 8,50
media generală şi 10 la purtare.

Ministerul Sănătăţii a publicat pe
pagina web www.ms.ro, lista posturilor
vacante pe unităţi sanitare, categorii de
personal şi specialităţi medicale pentru
care vor fi demarate procedurile de
scoatere la concurs.

Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe site-ul
său două ghiduri cu

, care stabilesc principiile pentru derularea
negocierilor dintre persoanele fizice şi respectiv
firmele în dificultate financiară şi creditorii acestora,
pentru restructurarea extrajudiciară a împrumuturilor.

recomandări pentru datornicii
băncilor
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Cardurile conduc@torilor
auto

Luni, 20 septembrie, a intrat în vigoare
Regulamentul Comisiei Europene nr.
581/2010 care stabileşte condiţiile privind
verificarea periodică a datelor înregistrate
pe unităţile montate pe vehicule şi pe car
durile conducătorilor auto, în conformitate
cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr.
561/2006 referitoare la timpul de
conducere şi la perioadele de odihnă.

Regulamentul Comisiei Europene nr.
561/2006, aflat în vigore din 11 aprilie
2007, prevede că durata maximă de con
ducere pe zi este de nouă ore pe zi (durată
care poate fi extinsă la 10 ore nu mai mult
de două ori de săptămână), 56 de ore pe
săptămână şi 90 de ore pe parcursul a
două săptămâni consecutive. Potrivit
acestui Regulement, un conducător auto
este obligat să ia o perioadă de repaus
zilnic şi o perioadă de repaus săptămânal,
cel puţin o dată într-un interval de două
săptămâni consecutive, Regulamentul
stipulând că o perioadă de repaus zilnic nu
poate fi mai mică de nouă ore neîntrerupte

În vederea unei mai bune aplicări a
dispoziţiilor Regulamentului nr. 561/2006,
noul Regulament (581/2010) prevede că
termenele maxime în care trebuie descăr
cate datele relevante nu trebuie să
depăşească "90 de zile pentru datele din
unitatea montată pe vehicul" şi "28 de zile
pentru informaţiile din cardul conducăto
rului auto".

Prezentul Regulament este obligatoriu
în toate elementele sale şi se aplică direct
în statele membre, în conformitate cu
tratatele Uniunii Europene.

-

-

-

-

21 septembrie 2010

Guvernul a modificat, prin rdonanţă de rgenţă, reglementările privind
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
acordate populaţiei pentru plata energiei termice.

A fost menţinută prevederea potrivit căreia vor beneficia de această
formă de ajutor familiile şi persoanele singure ale căror venituri lunare sunt
mai mici de 615 lei pentru fiecare membru al familiei, cuantumul ajutorului
fiind diferenţiat în funcţie de treptele de venit. Noile reglementări introduc
însă unele condiţii pentru acordarea acestui tip de ajutor. Astfel, nu vor mai
beneficia de ajutor de încălzire familiile şi persoanele singure care, deşi
obţin venituri mai mici de 615 lei lunar pe membru de familie, au în
proprietate unele mijloace precum microbuz, autobuz, autoturisme care
depăşesc 1.600 cmc sau familiile şi persoanele care, pe lângă imobilul în
care locuiesc, deţin şi casă de vacanţă.

Persoanele care solicită acordarea ajutorului de încălzire vor completa
o listă cu bunurile şi mijloacele deţinute în proprietate, document care va fi
ulterior verificat, prin sondaj. Astfel, noile reglementări prevăd în
responsabilitatea primarului şi a serviciului public de asistenţă socială
obligativitatea efectuării de anchete sociale pentru a verifica veridicitatea
datelor înscrise. Aceste anchete vor fi efectuate prin sondaj, de exemplu
pentru minimum 3% din numărul beneficiarilor în cazul unităţilor
administrativ-teritoriale cu un număr de peste 100.001 locuitori sau pentru
minimum 8% din numărul beneficiarilor în cazul unităţilor administrativ-
teritoriale cu un număr de 50.001 100.000 de locuitori.

Ulterior rdonanţei de rgenţă pe care Guvernul a adoptat-o în şedinţa
din 20 septembrie, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va
prezenta Guvernului un act normativ privind aplicarea O G referitoare la
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
acordate populaţiei pentru plata energiei termice.

o u

-
o u

u

Guvernul Romaniei, 20.09.2010

In cadrul sedintei de Plen a Senatului de joi, 16 septembrie
2010, Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport a
dezbatut si amendat art. 86 din proiectul Legii educatiei nationale
in varianta adoptata in Camera Deputatilor cu privire la compo-
nenta si atributiile Consiliului de administratie din unitatile de
invatamant preuniversitar, potrivit unui comunicat al Senatului.

Potrivit noului articol amendat, situatia Consiliului de
administratie prevede urmatoarele:

a) In cazul unui Consiliu de administratie format din 9 membri,
componenta cuprinde 4 cadre didactice inclusiv directorul
unitatii, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai
Consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor.

b) In cazul unui Consiliu de administratie format din 13
membri, componenta cuprinde 6 cadre didactice inclusiv
directorul, un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai
Consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor.

Tot noul articol mentioneaza faptul ca ocuparea posturilor, a
functiilor de conducere, acordarea gradatiei de merit,
restrangerea de activitate, aplicarea de sanctiuni, este luata prin
vot secret. Referitor la conducerea Consiliului de administratie,
presedintele de sedinta este ales prin vot secret pentru o
perioada de cel mult un an, avand astfel obligatia de a conduce
sedintele Consiliului de administratie si semneaza hotararile
adoptate in aceasta perioada. Deciziile care privesc personalul,
bugetul si patrimoniul unitatii de invatamant se iau cu majoritatea
voturilor din totalul membrilor Consiliului de administratie.

17 September 2010 - Juridice.ro

A fost aprobată în şedinţa de Guvern din 8 septembrie,
Hotărârea pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului
naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate.

Conform actului normativ, cardul naţional de asigurări de
sănătate - produs cu caracter special ce impune măsuri împotriva
falsificării sau contrafacerii va fi produs, încărcat cu date primare,
şi distribuit prin Compania Naţională “Imprimeria Naţională” S.A.

“Prin introducerea cardului naţional de asigurări de sănătate
facem un pas important în informatizarea sistemului. Vom putea
reduce birocraţia la dovedirea calităţii de asigurat. Implementarea
cardului naţional de asigurat va îmbunătăţi controlul costurilor din
sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin introducerea unui
mecanism suplimentar pentru evidenţele, raportările si decontările
serviciilor şi va asigura accesul rapid al furnizorilor de servicii
medicale la un minim de date necesare deciziei, în special în caz
de urgenţe medicale.”, a declarat CSEKEAttila, ministrul Sănătăţii

Conform Strategiei Naţionale de Raţionalizare a Spitalelor
2010-2012, anul viitor sistemul de sănătate va trece la

introducerea cardului de sănătate.
Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate este un card

electronic, distinct de cardul european de asigurări sociale de
sănătate.

Informaţiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul
nţional sunt datele de identitate şi codul numeric personal, dovada
achitării contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate, înre-
gistrarea numărului de solicitări de servicii medicale, prin codul fur-
nizorului, diagnostice medicale cu risc vital, grupa sanguină şi Rh.

Cardul naţional se va emite individual pentru fiecare asigurat si
se va elibera numai prin sistemul informatic unic integrat al
asigurărilor sociale de sănătate. Furnizorii de servicii medicale,
medicamente si dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale
cu casele de asigurări de sănătate vor avea obligaţia de a acorda
asistenţa medicală titularilor de card naţional în condiţiile
prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de
aplicare ale acestuia.

Ministerul Sănătăţii, 08-09-2010, Serviciul de presă

A treia rundă de negocieri
pe tema participării României
la

a avut
loc la 17 septembrie 2010, la
Bucureşti

sistemul de apărare
antirachetă al SUA

Companiile ROMGAZ, Georgian Oil
and Gas Corporation (GOGC) şi State
Oil Company of Azerbaijan Republic
(SOCAR) vor demara etapele următoare
ale proiectului (Azerbaidjan-
Georgia-România Interconnection).

AGRI

Acordarea de ajutoare
pentru încălzirea locuinţei

Noi amendamente
ale Legii Educaţiei

Cardul de sănătate, începând de anul viitor



NASAtestează cele mai noi vehicule spaţiale în deşert pen-
tru a vedea dacă tehnologia ar putea fi folosită în spaţiu pentru
misiuni umane de explorare. Arizona este locul potrivit. Vara
este cald şi uscat, iarna este rece şi uscat (sau umed, în funcţie
de circulaţia curenţilor Arctici). Aici s-a desfăşurat, între 31
august şi 15 septembrie, a 13-a ediţie Desert RATS program.

Programul Studii de Cercetare şi Tehnologie al NASA
(RATS), este conceput pentru a aduna ingineri, astronauţi şi

oameni de ştiinţă pentru testarea noilor tehnologii.
În acest an, obiectivele majore au inclus:
Space Exploration Vehicles - două rovere în care

astronauţii vor trăi timp de 7 zile consecutive.
Habitat Demonstration Unit/Pressurized Excursion

Module - un habitat simulat unde roverele pot andoca pentru a
permite echipajului să efectueze experimente sau să rezolve
probleme medicale.

terminale portabile de comunicaţii.
Centaur 2 o posibilă metodă de transport pe patru roţi

pentru Robonaut 2 al NASA.
o suită de noi instrumente de colectare a probelor geologice
În timpul acestei misiuni de testare au existat patru membri

ai echipajului care au trăit în cele două rovere. S-au traversat
în sus şi în jos pante abrupte şi porţiuni de teren accidentat la
viteze diferite. Au folosit roţile sau jeturi propulsoare pentru a
se deplasa sau zbura. Echipajele au efectuat şi manevrele de
andocare şi detaşarea la staţiile mobile de alimentare. Alte
obiective pentru rovere au inclus demonstrarea diferenţelor
de productivitate pentru membrii echipajului şi susţinerea lor
de la sol prin metode de comunicare diferite, evaluarea
conceptelor operaţionale pentru misiunile desemnate.

Mike Gernhardt, un astronaut NASA şi manager de proiect
pentru rovere, a declarat: "Suntem aici pentru a simula o misiu-
ne de explorare planetară folosind aceste rovere, sau vehicule
de explorare a spaţiului, în condiţiile unei misiuni adevărate."

În viitor, aceste vehicule ar putea fi folosite în misiuni pe
Lună sau Marte.
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Dmitri Medvedev, va efectuat în perioada 26 - 28 septembrie o vizită de stat în China Biblioteca Vaticanului a fost redeschisă după trei ani, timp în care a fost
supusă unui proces de modernizare Fostul preşedinte francez Jacques Chirac va fi judecat pentru deturnare de fonduri a declarat avocatul său
Venezuelenii votează duminică în alegerile parlamentare unde opoziţia încearcă să preia controlul legislativ după 12 ani de revoluţie socialistă a preşedintelui
Hugo Chavez Oktoberfest, tradiţionala sărbătoare a berii de la Munchen, marchează două sute de ani de la primul festival, în 1810 Liderul spiritual tibetan
Dalai Lama s-a aflat în Ungaria pentru trei zile, după o întrerupere de 10 ani. Aceasta este a şaptea vizită în statul vecin. Prima a fost în 1982 Partidului de
guvernământ din Coreea de Nord organizează o conferinţă pentru alegerea consiliului său suprem de conducere pe 28 septembrie Siria şi Irak au semnat un
acord iniţial pentru a construi două conducte de ţiţei la Marea Mediterană

Sute de oraşe şi municipii din întreaga Europă şi din afara acesteia
au participat, între 16 şi 22 septembrie 2010, la -

cel mai mare eveniment mondial dedicat deplasărilor
urbane sustenabile. Tema campaniei 2010 - Călătoriţi mai inteligent,
trăiţi mai bine recunoaşte efectele dăunătoare pe care tendinţele
actuale din transportul urban le au asupra sănătăţii cetăţenilor.

Săptămâna europea
nă a mobilităţii,

Organizaţia separatistă bască a cerut
mediere internaţională şi s-a declarat dispusă să
meargă până la capăt pentru a pune capăt unui
conflict vechi de decenii, la două săptămâni după ce
Spania a respins apelul la încetarea focului pentru că
ETAnu se angaja să renunţe definitiv la violenţă.

ETA,Ministrul sârb al infrastructurii şi ministrul mun-
tenegrean al transporturilor şi telecomunicaţiilor au
semnat o cerere adresată UE pentru recunoaşte-
rea ca drum oficial european, care
va lega Italia, Muntenegru, Serbia şi România,
respectiv oraşele Bari, Bar, Belgrad şi Timişoara.

Coridorului 11
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Desert RATS program

Internetul este canalul de distribuţie cu am

ţar
ţinut marţi, 21 septembrie, propunerile

menite s ţul electronic transfrontalier

ţa electronic
ţia consumatorilor - acestea sunt propunerile deputaţilor

europeni din raportul non-legislativ referitor la realizarea pieţei
interne în ceea ce prive ţul electronic. Aceast

ţiei europene,
Comisiei Europene revenindu-i sarcina de monitorizare, îns

ţional.

ţii
str ţar

ţii regret

ţ

ţile ţele naţiona le, în sistemele juridice ale statelor
membre, a dispoziţiilor interne de punere în aplicare a regulii de
nediscriminare.

Deputaţii insist ţii de a m ţa
lanţului de aprovizionare din cadrul comerţului electronic, astfel
încât consumatorul s

ţiilor on-line.
Deputaţii solicit

ţile de credit

ţii

ţii electronice. Pentru combaterea
activit ţilor frauduloase de pe piaţa digital ţii solicit

ănuntul cu cea mai
mare rată de cre ă doar unul din trei consumatori ar lua în
considerare posibilitatea cumpărării online dintr-o altă ă UE.
Parlamentul European a sus

ă încurajeze comer ă
consolideze încrederea consumatorilor.

Un sistem transfrontalier de mărci europene pentru pagini de
internet sigure, care garantează fiabilitatea

ă, cu scopul de a cre

ă marcă
europeană trebuie întemeiată în baza legisla

ă
punerea în aplicare trebuie asigurată în cooperare cu mărcile de
încredere existente în statele membre

Vânzările online sunt deseori limitate de către comercian
ăini care nu acceptă comenzi de la consumatori dintr-o altă ă.

Deputa ă că Directiva privind serviciile nu a fost încă
transpusă integral în anumite state membre ă Comisiei

ă elimine discriminarea împotriva consumatorilor
bazată pe adresa electronică sau pe locul de re ă, să asigure
punerea efectivă în aplicare a articolului 20 alineatul (2) din
Directiva privind serviciile, precum ă de către

autorită

ă asupra necesită ări transparen

ă cunoască în orice moment identitatea
furnizorului, precum ă a acestuia, adresa
geografică, datele de contact ărul de înregistrare fiscală ă

ă acesta este un intermediar sau furnizorul final, lucru
deosebit de important în contextul licita

ă consolidarea încrederii în sistemele transfron
taliere de plată prin internet (de exemplu, căr

ă, cre ă

ă ă, deputa ă
Comisiei să creeze un sistem european de avertizare timpurie,
inclusiv o bază de date.

O nouă directivă privind drepturile consumatorilor se află în
proces de elaborare. În plus, Comisia s-a angajat să prezintă până
în 2012 un Cod UE pentru drepturile online.

ştere, îns

şi s

şi calitatea bunurilor
disponibile pe pia şte încrederea şi
protec

şte comer

şi printr-un control al
standardelor la nivel na

şi solicit şi
statelor membre s

şedin

şi aplicarea corect

şi instan

şi denumirea comercial
şi num şi s

ştie dac

şi debit şi
portofelul electronic), prin promovarea unei game de metode de
plat şterea interoperabilit şi consolidarea standardelor
comu ne, eliminarea barierelor tehnice şi sprijinirea celor mai
sigure tehnologii pentru tranzac

Încetarea discrimin

Asigurarea transparenţei

ării la furnizare

Ce va urma?

-

-

-
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Lansarea ini]iativei "Tineretul în mi}care"
Această iniţiativă îşi propune să revigoreze sistemele de educaţie,

să promoveze mobilitatea studenţilor şi să combată şomajul în rândul
tinerilor. Iniţiativa urmăreşte să-i aducă pe tineri în centrul strategiei
privind educaţia şi mobilitatea, dându-le astfel şansa de a acumula
cunoştinţele, competenţele şi experienţa de care au nevoie pentru a-şi
găsi primul loc de muncă.

Tineretul în mişcare este unul dintre cele şapte proiecte importante
ale strategiei Europa 2020. Acest nou plan al UE vizează creşterea
economică şi ocuparea forţei de muncă (în proporţie de 75%) până la
sfârşitul acestui deceniu. Îmbunătăţirea calităţii educaţiei va spori
şansele de integrare pe piaţa muncii. În prezent, peste cinci milioane
de tineri europeni se află în căutarea unui loc de muncă.

Programul include 28 de puncte, printre care se numără
promovarea educaţiei non-formale, a antreprenoriatului şi a
oportunităţilor de studiu în străinătate. De asemenea, programul
vizează creşterea interesului faţă de sistemul european de
învăţământ, prin promovarea unor universităţi de elită.

Este prevăzut şi un instrument de microfinanţare prin care li se va
oferi sprijin tinerilor antreprenori care doresc să îşi înceapă propria
afacere.

Ca parte din strategie, UE încurajează statele membre să adopte
un "sistem de garantare pentru tineri". Aceştia vor avea siguranţa că,
în decurs de şase luni de la finalizarea studiilor, vor obţine un loc de
muncă, vor urma cursuri suplimentare de formare sau vor câştiga
experienţă profesională.

Iniţiativa "Tineretul în mişcare" va avea propriul site de internet
creat pentru cei care doresc să studieze sau să lucreze în altă ţară. De
asemenea, va exista şi un paşaport european de competenţe care va
putea fi utilizat în toată Uniunea.

Cultură, educaţie şi tineret - 15/09/2010

Marca european@ de încredere pentru
comer]ul online

Cele 16 state membre ale zonei euro au înregistrat, în iulie
2010, un excedent comercial de 6,7 miliarde de euro, după ce,
în perioada similară din 2009, zona euro a raportat un
excedent comercial de 11,9 miliarde de euro, conform cifrelor
publicate de Oficiul european de Statistică (Eurostat).

În perioada ianuarie-iunie 2010 schimburile comerciale ale
blocului comunitar cu principalii săi parteneri au crescut faţă de
perioada similară din 2009, cu excepţia importurilor din Statele
Unite, care au înregistrat un declin de trei la sută. Cea mai
semnificativă creştere a exporturilor s-a înregistrat la cele spre
Brazilia (59 la sută), China (43 la sută) şi Turcia (40 la sută).

În Uniunea Europeană, cel mai mai mare excedent
comercial s-a înregistrat în perioada ianuarie-iunie 2010 în
Germania (74,3 miliarde de euro), Irlanda (20,4 miliarde de
euro) şi Olanda (19,3 miliarde de euro).

Deficit public UE
Modalitatea actuală prin care Uniunea Europeană

calculează deficitele publice pentru fiecare stat membru în
parte este discriminatoriu, pentru că nu ia în calcul cheltuielile
făcute cu reformele pensiilor din ţările respective, a declarat la
Bruxelles, primul ministru ungar Victor Orban.

Reprezentanţii Poloniei au fost primii care au cerut, la
Bruxelles, schimbarea modului de calcul şi luarea în
considerare a cheltuielilor adiţionale efectuate cu introducerea
fondurilor private de pensii. Iniţiativa poloneză este sprijinită
de încă opt state membre ale UE - România, Suedia, Ungaria,
Bulgaria, Cehia, Slovacia, Lituania şi Letonia.

Oficialii israelieni

Norvegia a cerut Canadei

sunt îngrijoraţi că rachete
de croazieră ruseşti ar putea ajunge în posesia
Siriei. Contractul semnat între Moscova şi Damasc
în 2007, implică vânzarea de rachete de croazieră
supersonice Yakhont armatei siriene, precum şi
alte arme.

În cazul în care afacerea continuă, oficiali
israelieni au declarat că Ierusalimul va lua în consi
derare vânzarea de arme către zone de importan
ţă strategică pentru Rusia, cum ar fi Georgia.

În ultimul deceniu, industria militară israeliană
a furnizat Georgiei echipament militar în valoare
de 200 milioane dolari, inclusiv vehicule aeriene
fără pilot, rachete, diferite tipuri de sisteme
electronice şi asistenţă din partea ofiţerilor
superiori israelieni.

Grupuri independente de monitorizare spun că
există "preocupări serioase cu privire la calitatea"
alegerilor parlamentare din weekend-ul trecut,
citând "încălcări şi nereguli electorale" şi
problemele de securitate care au forţat centrele de
votare să se închidă.

să soluţioneze
litigiile teritoriale arctice cu Rusia.

Îndemnul vine după acordul din săptămâna
trecută care fixează graniţa dintre Rusia şi
Norvegia, încheind un litigiu de 40 de ani pentru
resursele din Marea Barents.

Rusia şi Canada susţin că Lomonosov Ridge,
un lanţ muntos subacvatic arctic, este o extensie a
propriului platou continental.

În cursul săptămânii trecute, cele două părţi au
ajuns la un acord pentru a rezolva disputa
Lomonosov Ridge în Oceanul Arctic pe baza
Convenţiei ONU privind dreptul mării, care solicită
dovezi ştiinţifice.

Rusia, Statele Unite, Canada, Danemarca şi
Norvegia reclamă jurisdicţie asupra unor zone din
regiunea arctică, care este considerată a conţine
petrol şi gaze naturale. Depozitele vaste de
hidrocarburi vor deveni mai accesibile pe fondul
creşterii temperaturilor la nivel mondial care duc la
o reducere a stratului de gheaţă.

-
-

În ciuda laudelor din partea
Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon,
generalului David Petraeus, comandantul forţelor
militare americane în Afganistan şi a preşedintelui
afgan Hamid Karzai cu privire la votul din 18
septembrie, statisticile sugerează o prezenţă
slabă la urne, cu aproape un milion de voturi
exprimate mai puţin decât în alegerile naţionale de
anul trecut (4,6 milioane).

Afganistan

egalităţii de
şanse între femei şi bărbaţi în Europa

Comisia Europeană a adoptat o strategie
pentru cinci ani privind promovarea

. Această
strategie vizează, în special, valorificarea într-o
mai mare măsură a potenţialului femeilor, contri
buind prin aceasta la atingerea obiectivelor sociale
şi economice generale ale Uniunii Europene.

-

Zona euro



ANUNŢ
S.C. ANB NATIDAN S.R.L., titular al proiectului „Execuţia unei

cariere pentru extracţia granitului” anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin, de continuare a procedurii

pentru proiectul menţionat, propus a fi
amplasat în Comuna Buchin extravilan, Valea Mare, teren înscris în
Cartea Funciară nr. 54 Buchin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele
de luni-joi, între orele 08.00-16.30, şi vineri, între orele 08.00-14,00,
precum şi la următoarea adresă de internet www.apmcs.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării
prezentului anunţ.

cu evaluarea
impactului asupra mediului

Vând teren 20.000 mp, la 6 km
de B
şosea interna

şa Montan

şi

ş, lâng

şi curent. Tel. 0720-026801.

şi

ăile-Herculane, la 200 m de
ă, pe malul râului

Belareca, posibilitate racordare la
curent. Bun pentru privatizare. Tel.
0720-026801.

Vând casă Boc ă,
renovat, 3 camere, bucătărie, hol,
baie, terasă, gresie, faian ă, podele,
centrală gaz, intrare auto, curte,
grădină. Tel. 0771-482592.

Vând casă în Gătaia, zonă
centrală, 1600 mp. Posibil schimb
cu apartament în Re

ă centrala de curent, în
suprafa ă de 14.000 mp. Tel. 0745-
904251.

Vând teren pe Valea
ă abatorul Gospodarul, în

suprafa ă de 4.000 mp. Tel. 0745-
904251.

Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, la 3 km de Băile-Hercu
lane, fs 60 m, posibilitate racordare
la apă

Vând teren 3.000mp la 2 km de
gara Băile-Herculane spre Tople

ă, et. 1, centrală termică,
Govândari. Tel. 0769-352861.

Vând garsonieră 2 camere cu
îmbunătă

ă
pia ă. Pre

ţional

ţ

ţa. Tel. 0745-
904251.

Vând teren la km 8 spre Caran-
sebe

ţ

Ţerovei,
lâng

ţ

-

ţ.
Preţ negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând apartament 2 camere
decomandate etaj 3/4, 28.000 €
negociabil. Tel. 0726-167650.

Ofer spre închiriere apartament
o camer

ţiri, preţ negociabil. Tel.
0744-627954.

Vând apartament cu 2 camere în
Re ţa, etaj 4/4, bloc acoperit, cu ter-
mopane, mobilat, zona Intim lâng

ţ ţ 22.000.Tel. 0724-700792

Vând juninc pentru t iat de 300
kg. Tel. 0255-219563 sau 0727-
407253.

Vând pianin austriac marca
Stingl - original. Clape filde , 5
octave, plac de font cu corzi
încruci ate înf urate cu fir de
cupru. Dou pedale i un scaun.
Toat mecanica cât i exteriorul +
scaunul sunt originale. O singur
coard schimbat . Preţ 1100 €. Tel.
0721-786555.

ţa. Tel. 0752-
123434 sau la 0751-132460.

Cump r pat din metal suprapus,
echipat complet. Ofer 400 lei. Tel.
0721-786555.

ţime x 1.50
în ţime. Preţ 600 lei, bonus sita
ţânţari. Tel. 0763-622200.

ţi valo-
roase, în perfect

Vând în Caransebe mas
ţi, moar

Vând tv Nei, în stare perfect
ţ 160 lei neg. Tel. 0723-092582.
Vând costum popular cu o

vechime de aproximativ 100 de ani,
tradiţional din zona V

ţional

ţ 300 €. Tel. 0724-293214.

ă ă

ă ă

ă ă
ă

ă
ă

ă
ă ă

Vând mobilă bucătărie mare
4,87 mobilată cu aragaz electric,
hotă, ma ălat vase

ă

Vând geam termopan cu o
deschidere, în stare foarte bună
dimensiuni 2.05 lă

ăl

Vând 2 biblioteci + căr
ă stare. Tel. 0355-

801140, 0255-253973.
ă

circular pe ro ă cioclodar,
armonică veche Hohner. Tel. 0766-
411794.

ă.
Pre

ăliugului. Stare
excep ă. Pret 300 €. Tel. 0724-
293214.

Vând ma ă de cusut Opel,
stare foarte bună, model deosebit.
Pre

ş

ş ş
ş

ş

şina sp şi figider;
dulap dormitor cu 5 uşi. Tel. 0764-
794932.

Vând convenabil 4 metri cubi de
lemne de foc, în Reşi

ş

şin

Vând în Târnova 2 cai, 5000 lei;
50 oi; taur, 2500 lei neg. Tel. 0755-
479592. (R.R)

Vând cazan de ă, 50 l, 1500
lei; ma ă de tăiat gresie, 150 lei;
macara manuală, 150 lei; pistol
vopsit, 200 lei neg. Tel. 0722-
129295. (R.R)

Vând în Sacu 2 porci, 7 lei/kg.
Tel. 0734-373140. (R.R)

Cumpăr în Timi
ă 80-100 l, din cupru. Tel. 0723-

491159. (R.R)
Cumpăr vioară 1/4. Tel. 0722-

507779, 0255-525369. (R.R)
Vând în Re ă în satre

foarte bună, 1000 € neg. Tel. 0770-
516302. (R.R)

Vând în Oravi ă frigorifică
pentru mezeluri, congelator, frigider
pentru lactate, cântar, feliator, casă
marcat, 1500 € neg toate. Tel. 0733-
685744. (R.R)

Vând vioară 1/4. Tel. 0355-
425973. (R.R)

Vând în Giurgiova vacă de 3 ani,
1500 lei neg; iapă 7 ani, 1500 lei. Tel.
0355-805284, 0745-499704. (R.R)

Vând în Re

ă, 80 l, 200 lei.
Tel. 0355-425973. (R.R)

ă ă 1,2 x
0,5 m, gri închis, 50 lei. Tel. 0722-
619119

Vând masă sufragerie extensi
bilă, stare foarte bună, furnir maro,
picioare deta

ăr
ă din 1873, 1890, 12 volume

legate în piele, cu ilustra
ă cu

oglinzi ă cu oglinzi, pre

Vând convector gaz cu tiraj
for

Vând canapea neextensibilă
una persoană, dimensiuni 190x90
cm, pre

Vând radio Bramms cu una boxă
deta ă, cu tranzistori, pre

Vând col

Vând televizor Panasonic diago
nala 80, calculator în stare foarte
bună, urgent. Tel. 0770-453764.

Vând transformatoare de sudu
ră, generator de acetilenă, trusă de
tăiere. Tel. 0720-545776.

Vând convector pe gaz, instant
pe gaz Junkers, centrală termică pe
gaz Junkers. Tel. 0720-545776.

Vând fotolii pat 2 seturi. Tel.
0720-545776.

Cumpăr aparate de radio, vechi
pe lămpi. Ofer 10-40 lei func

ţuic

ţuic

ţa pianin

ţa vitrin

ţa abrich de 400;
rochii, 400 lei/buc. Tel. 0729-
332476. (R.R)

Vând cazan font

ţi

.
-

ţa. Tel. 0722-619119.
Vând colecţie de c ţi de limba

german
ţie gravate;

2 corpuri de sufragerie, vitrin
ţ

convenabil. Tel: 0747-029212.

ţat, preţ 300 lei neg. Tel. 0740-
233153.

ţ 250 lei neg. Tel. 0740-
233153.

ţ 40 lei
neg. Tel. 0740-233153.

ţar de sufragerie
ţ 800 lei. Tel. 0355-

802306, 0730-804629.
-

-

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

şin

şoara cazan de

şi

şi

Vând tambur/prelungitor 25m,
nefolosit, 50 lei. Tel. 0722-619119.

Vând 4 buc pal de mobil

şabile. Model anii ’80,
250 lei, Reşi

şi servant

şabil

şi
fotoliu pre

Ofer un pisoia
- .

Vând în Caransebe

ţar
extensibil 800 lei; goblenuri. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând convector, 400 lei neg. Tel.
0770-546823, 0746-095652. (R.R)

Vând convector cu tiraj forţat,
500 lei. Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând în Mehadia vac ţel
de 3 s ţ

ţa vac

ţa hot

ţi lucern
rr

ţ 2 cai de 2 ani.
Tel. 0255-232841. (R.R)

Vând în Caransebe

ţuic

ţa 3 jaluzele, 400
lei; canapea 2 persoane, 450 lei;
aragaz 200 lei. Tel. 0355-881263 (rr)

Vând în M

ţelu-Ro

ţi, 500 lei/buc;
cabin

-

ţar
sufragerie piele 1200 lei; mobil

ş alb unor iubitori
de animale. Tel. 0721 801188

ş rochie de
mireas

şin

şa,
2500 lei. Tel. 0725-416687, 0720-
079415. (R.R)

Vând în Ohabi

şin
şnur macrameu. Tel.

0355-802030. (R.R)
Vând în Reşi

ş teracot
ş

şova 25 oi şi un
berbec, 250 lei/bucat . Tel. 0720-
725826. (R.R)

Vând în Reşi

ştiat
îngr ş

şu laptop
Toshiba Pentium 3, 350 lei;
calculator, 450 lei. Tel. 0255-
530361, 0735-060187. (R.R)

Vând în Anina 20 familii de
albine, 300 lei neg/familia; trifoi 5
bani kg. Tel. 0745-033683. (R.R)

Vând în Fizeş 30 capre, 170
lei/buc; 3 porci mistre

ştere cântar metalic,
500 kg, 1000 lei. Tel. 0721-508932.

Vând mobil

ă, 650 lei; radiocasetofon de
ma ă, 50 lei; saltea 1 persoană,
40 lei; butoi plastic, 25 lei; col

ă cu vi
ăptămâni, 2500 lei; căru ă cu

ladă, comot, căpăstru, frâne,

ă 8 ani,
gestantă, 2200 lei. Tel. 0726-
144291. (R.R)

Vând ma ă de cusut Veronica
nouă, 250 lei;

ă, aproape
nouă, 70 lei neg. Tel. 0355-405166.

Vând în Gătaia 2 vaci, 2500 lei/
buc; 400 balo ă, 10 lei/balot.
Tel. 0730-009783, 0256-410470 ( )

Vând în Zorlen

ă cu
u ă, 500 lei. Tel. 0741-195502. (RR)

Vând cazan de ă, cupru 120
l, 2200 lei. Tel. 0740-943863. (R.R)

Vând în Or
ă

ăureni semănătoare
păioase, 900 lei; mig de împră

ă ăminte, 400 lei, toate neg;
grâu, 10 lei măsura. Tel. 0255-
526023. (R.R)

Vând în O

ă tractor U450, 200 € neg. Tel.
0745-5006411, 0757-298165. (R.R)

Vând în Anina mobilă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor, go
blene; candelabre, costum popular
damă, 200 €. Tel. 0729-876548,
0255-240038. (R.R)

Vând în Mâtnic purcei 3 luni, 250
lei bucata. Tel. 0762-188929. (R.R)

Vând în Pe

ă dormitor completă,
1400 lei; mobilă sufragerie 1000 lei;
canapea piele, 1200 lei; col

ă
bucătărie completă, 1000 lei; birou,
100 lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (R.R)

Divor
ă cu o doamnă divor ă sau

văduvă pentru real ă

ţat, simpatic dores cuno
ţ ţat

ţie discret

ş-
tin

şi
sex. Tel. 0731-171423.

(continuare )în pagina 7

E.ON PLUSE.ON PLUS
Ofertă financiară
avantajoasă prin BRD Finance

SIMSTAR - ReşiţaSIMSTAR - Reşiţa
Str. G.A.Petculescu, nr. 24

Tel. 0255-222214

�

�

Firm
ţii de înc

ţarea lucr ţii de creditare avantajoase.

ă autorizată ISCIR ă lucrări de gaze
naturale, montaj centrale termice ălzire.

Firma este participantă la programul E.ON Plus, prin care se
asigură finan ărilor în condi

şi ANRGN execut
şi instala

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo

Vând tichet / cupon Rabla 2010
în Re ţa. Tel. 0733-285335.

Vând în Fize
rr

Vând motociclet

ţiri (cauciucuri noi
Dunlop, ulei proasp t schimbat,
sc ţe racing preţ catalog 495 €, fur-
tune racing, crush-pods, amortizor
ghidon, alarm ţi-
une 300 m .a.). ţ 3.500 € neg.
Tel. 0723- 261997.

Vând Dacia Nova GTI, anul
1998, este în stare foarte bun

ţie de gaz
montat ţile
din faţ

ţ 600 €
negociabil. Tel. 0728-127924.

şi
ş voucher, 1200 lei.

Tel. 0255-236189, 0752-939151 ( )
Vând în Bozovici voucher, 1000

lei. Tel. 0763-099090. (R.R)
Vând în Lugoj Dacia papuc de 2

locuri, 85.000 km, diesel, 2000 €
neg. Tel. 0779-585880. (R.R)

Vând voucher,1000 lei neg. Tel.
0741-166637. (R.R)

Vând voucher, 1200 lei. Tel.
0765-041687. (R.R)

ş

şi
merge foarte bine, casetofon cu cd
mp3, pe benzin

ă Suzuki GSX-
R, 750 cmc, a.f. 2001, 140 CP, cu
multiple îmbunătă

ă
ări

ă cu pager rază ac

ă

ă cu instala
ă, consum 6l în afară, ro
ă sunt recent schimbate noi,

nu cumpărate de la second hand,
închidere centralizată. Pre

Pre

Vând Aro camionetă 320 cu
servodirec ă, în stare
de func

ţie, servofrân
ţionare, cu actele la zi, preţ

1500 €. Tel. 0721-315481.

Vând apartament 3 camere,
central, în Piaţa Sud, 40.000 € neg.
Tel. 0770-516302. (R.R)

Vând în Re ţa cas -

ţ

ţa. Tel. 0722-
129295. (R.R)

Vând în Ţerova cas
ţi, 65.000 € neg;

teren km 8, 1350 mp, 1,5 €/mp neg.
Tel. 0731-192497. (R.R)

Vând apartament 3 camere,
35.000 €. Tel. 0355-425973. (R.R)

Vând p

ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et.1/4, gresie,
faianţ

ţi complete 42.000 €. Tel.
0727-798285.

Vând apartament confort 2 sau
schimb cu apartament confort 1,
gresie, faianţ -

şi

ş, 10.000 € neg sau schimb cu
garsonier şi

şi

ă, str. Rându
nica, nr. 15, 3 camere, bucătărie,
grădină, pivni ă, 60.000 €. Tel. 0355-
881263. (R.R)

Vând 2 hectare de teren în
Ezeri

ă în Re

ă 3 camere,
grădină, baie, utilită

ământ în Moniom, loc
intravilan, 908 mp. Prima stradă la
dreapta. Tel. 0724-545219.

Vând apartament 3 camere, în
Re

ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
utilită

ă, termopane, încăl
zire, mobilat sau nemobilat, Micro 2.
Tel. 0724-700792.

Închiriez apartament 2 camere,
nemobilat în Govândari. Tel. 0746-
185350.

Vând autorizaţie taxi cu Dacia
Logan, an fabricaţie 2009. Tel.
0745-571052.

Vând în Eftimie Murgu voucher,
1000 lei. Tel. 0769-497300. (R.R)

Cump ţie pentru
Ford Mondeo, din 1995, TDI. Tel.
0724-4093929. (R.R)

Vând în Comorâ

ţa, Audi
din 1990, 4x4, 2200 € neg. Tel.
0730-116375. (R.R)

Vând tractor second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

Vând Ford Sierra cu toate taxele
la zi, 600 € neg.Tel.0756-386658 (rr)

Vând Seat Ibiza în Re ţa, din
1998 în perfect ţiona-
re, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 4.500 €; jante alu-
miniu de 13, 14, 15 ţoli, 500 lei/set.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)

ăr bară de protec

ă făcută din Ford,
300 € neg. Tel. 0745-304827. (R.R)

Vând VW Polo, standard, diesel,
123.000 km, 4.200 € neg. Tel. 0722-
798398. (R.R)

Vând motocicletă IJ pentru
dezmembrare, 100 €. Tel. 0745-
830085. (R.R)

Vând voucher în Caransebe

ă stare de func

şte Dacia
Supernova din 1997, 250 € neg.;
Nissan din 1992 neg. Tel. 0728-
224707. (R.R)

Vând în Şoşdea Ford pt. Rabla,
350 € neg.; remorc

ş,
1200 lei. Tel. 0741-195502. (R.R)

Vând sau schimb în Reşi

şi

Cump

Vând voucher Remat cu dosar la
preţ avantajos. Tel. 0729-825718.

Vând 2 jante aluminiu 4 prezoa-
ne pentru Ford, 100 lei. Tel. 0745-
943635.

Vând Matiz, an fabricaţie 2004,
2.200 neg. Tel. 0770-497364.

Vând pompe de injecţie diesel,
injectoare pentru orice tip. Tel.
0754-902988.

ăr motora ătoare
Renault Megane Sedane. Urgent.
Tel. 0745-904251.

€

ş şterg

Vând în zona Victoria garsonier

ţ
-

ţie electric

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

Primesc în gazd

ţiri, parter,
22.000 € neg. Tel. 0731-171423. (rr)

Ofer gazd

-
ţit

sau schimb cu apartament 3 camere
+ diferenţa. Tel. 0723-121718. (R.R)

ă
32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faian ă, cabină du ă
mobilată, spoturi luminoase, instala

ă nouă, u ă metalică. Tel.
0727-377355.

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ă o elevă. Tel.
0355-402865. (R.R)

Vând apartament 3 camere,
Micro 2, fără îmbunătă

ă la o fată. Tel. 0355-
802030. (R.R)

Vând în Luncă apartament 2
camere, complet modernizat, et.
1/4, semidecomandat, 32.000 €.
Tel. 0355-405166. (R.R)

Vând în Caransebe
ătă

ş etc). Camer

ş

şi

ş aparta
ment 2 camere, et. 1, îmbun

Imobiliare
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î

RE IŢA

ŢA:

OŢELU RO

BOZOVICI:
TOTAL JUDEŢ: 336

Ş

ŞA:

Ş:
ORAVI

ŞU:

: Administrator: 1; Agent comercial: 1; Agent control acces: 5; Agent de turism transport turistic
intern/ internaţional/ ticketing/ rezerv ţ

ţioner asamblor articole din textile: 13;
Consilier inginer mecanic: 1; Consilier tehnic: 1; Croitor-confecţioner îmbr

ţar: 5;
Femeie de serviciu: 2; Fotograf: 1; Garderobier: 1; Gestionar depozit: 1; Inginer industria alimentara: 1;
Inginer mecanic: 2; Inginer metalurgie neferoasa: 5; Îngrijitor cl ţii tehnico sanitare

ţ
ţiilor: 4; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 20; Operator confecţioner în industria

de îmbr ţelar: 20;

ţioner asamblor articole din textile: 35; Lucr

Controlor calitate: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide
ţiilor: 5;

ţ
ţii: 1; Muncitor necalificat în metalurgie: 2; Oţelar: 6; Sortator produse: 12;

Electrician exploatare reţele electrice: 1; Inginer mecanic: 1;

ări/ cazare/ publicitate/ marketing/ asisten ă turistică/: 1; Agent turism:
2; Agent vânzări: 2; Ambalator manual: 2; Asistent farmacist: 1; Asistent medical generalist: 1; Barman: 2;
Bucătar: 4; Călcătoreasa lenjerie: 18; Casier: 1; Coafor: 1; Confec

ăcăminte după comandă: 20;
Director societate comerciala: 1; Director vânzări: 1; Electromecanic: 3; Factor po

ădiri: 1; Instalator instala
ător comercial: 12; Macaragiu: 10; Maistru metalurgie: 10; Manipulant mărfuri: 2; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 13; Muncitor necalificat în industria
confec

ăcăminte: 2; Ospătar: 2; O ărfuri alimentare/nealimentare:
4; Tinichigiu carosier: 1; Traducător: 1; Translator: 1; Vânzător: 10; Vulcanizator piese din cauciuc la prese:
2; Zidar rosar tencuitor: 4;

Lucrător gestionar: 1; ă de mare tonaj: 1; Tăietor manual lemn de foc: 1
ător comercial: 4; Lucrător gestionar: 1;

Manipulant mărfuri: 1;
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;

ă de mare tonaj: 1; Vânzător: 2;

ărfuri: 1; Ma
ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 8; Muncitor necalificat la spargerea ăierea

materialelor de construc

ştal: 1; Faian

şi
gaze: 1; Lucr şinist la
maşini mobile pentru transporturi interioare: 1; Maşinist pod rulant: 10; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat
la demolarea cl

Şef raion/adjunct sef raion de m

Şofer autocamion/maşin
Confec

Şofer autocamion/
maşin

Inginer mecanic: 1;
şi semisolide: 1; Muncitor

necalificat în industria confec
Agent securitate: 5; Manipulant m şinist pod rulant: 10; Muncitor necalificat la

demolarea cl şi t

ANINA:
BOC

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.09.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Execut m lucr ri rapide de
uscare, dezumidific ri cl diri noi,
c m ri, piscine, preţuri mici. Tel.
0746-220308.

B ţ

ţii salariale
exagerate. Tel. 0727-798285.

Învaţ

ţi la un preţ mic. Tel.
0754-889176.

Economist -

ţ 50
lei/noapte. Tel. 0723-277475.

ă ă
ă ă

ă ă

ărbat 44 ani, cu experien ă în
domeniul logistic auto, gestiuni,
posesor permis cat. B, C, E, atestat
profesional transport marfă + ADR,
card tahografic, a

ătoare, doar de la firme
serioase. Nu emit preten

ă germana u

ă începători

ă efectuez contabi
litate pentru firme private

ătrân pentru a-l ajuta să
treacă peste iarnă în apartamentul
meu. Tel. 0761-755335.

Execut lucrări de amenajări
interioare

ăile Herculane în
regim hotelier apartament 2
camere, renovat, utilat. Pre

ştept oferte
corespunz

şor şi rapid în
doar 10 ore. Rezultat garantat!
Predau ore de german
şi/sau avansa

şi PFA
inclusiv medici, rog seriozitate. Tel.
0761-755335 sau 0355-804720.

Caut b

şi exterioare. Tel. 0723-
894929.

Închiriez în B

Oferte-Cereri

de Serviciu

Imobiliare
Vând apartament cu o camer

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi

şi

şi Denta Timiş şi 4 ha
lâng

şi

şi

şi alte
îmbun

şa Montan

şi

şi

şi gr
şi

şului. Tel. 0752-123434 sau la 0751-
132460.

ş, parter, 20.000
neg. Tel.0728-371371.

şului, la km 3, 2 283 mp, front
stradal. Pre

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şi apartament 2
camere, II, et. 1/4. Tel. 0761-616947

ă,
Luncă, str. A.I. Cuza, 22.000 €
negociabil. Tel. 0730-335111.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ăi, bucătărie, balcon. Re

ăr grădină în Re
ără acte. Tel. 0770-768499.

ă în Bocsa ontană cu
3 camere, mobilată, cu termopane,
cu bucătărie, baie amenajată
modern, terasă, post auto, grădină,
pre

ă ara Denta. Tel. 0743-
156653 sau 0355-809987.

Vând apartament 2 camere în
Re ă, p/3, bloc de
cărămidă, 74 mp, multiple îmbună
tă

ă în Prilipe
ădină 2.500 mp sau schimb cu

apartament în Re

ă fizică vând aparta
ment zona Intim cu 3 camere,
semidecomandat, centrală

ătă

ă, str.
Principală, 12 camere, pre

ă, termopane, centrală proprie,
podea laminată + parchet, utilită

ă în Muncitoresc,
singur în curte, 3 camere, necesită
renovare pre

ătă ă,
termopane, 2 băi sau schimb cu
casă în Re

ătă

ă de vacan ă în Rusca
Montană, 3 camere, baie, bucătărie,
teren 5.000 mp, cere

ădi
nă în Re

Vând casă în Jupa nr. 172, 1400
mp, cu toate utilită

€

Particular, vând apartament 3
camere, II, et. 3/4

Vând cas

â t 3 camere, 2
b ţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.

Cump ţa, cu
sau f

Vând cas M

ţ 50.000 €. Tel. 0724-700792.
Vând urgent teren arabil 1 ha

între Deta
G

ţa zona Lunc
-

ţiri. Tel. 0730-267222.
Vând cas ţ Bozovici,

gr
ţa. Tel. 0255-

244250.
Persoan -

ţiri, preţ 23.500 € nego-
ciabil. Tel. 0752-513036.

Vând casa Boc
ţ 40.000

€. Tel. 0748-051170.
Vând apartament 3 camere, în

Re ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et.1/4, gresie, fa-
ianţ

ţi
complete 42.000€.Tel.0727-798285

Vând cas

ţ 25.000 € negociabil.
Tel. 0722-848183.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbun ţit, central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Persoana fizica vând aparta-
ment 3 camere, Micro 2 et. 1/4,
îmbun ţit, preţ 29.000 € neg. Tel.
0729-831005.

Vând cas ţ

ţi poze. Tel.
0730-903009.

Vând convenabil teren -
ţa pe Calea Caransebe-

ţile, la drum
european, 120.000 € negociabil.
Tel. 0764-442015.

Vând apartament 2 camere,
confort 2, Govândari, gaz, balcon,
neamenajat, et.1/4, ocupabil ime-
diat. Preţ 22.000 €.Tel.0746-070672

Vând apartament 3 camere, str.
Ţarinei, Caransebe

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €. Tel. 0766-677491
Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

V nd apartamen

alea -

.

.

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

Vând cas

Vând apartament 2 camere în
Boc ţ
neg. Tel. 0722-691610.

Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter înalt, 2 b

, avantajos

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Vând teren în centru între Alfa
Bank

Vând apartament 2 camere, în
B ţei, deco-
mandat, et. 3, renovat.

Vând garsonier

Vând în B
ţe de teren, diferite

m ţii, toate utilit ţile.

ţii

ţional, zon ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Schimb garsonier
ţionarilor, total îmbun ţit

ţ ţial

Vând 2 case de vacanţ

Vând teren intravilan pe Calea
Timi ţ neg. Tel.
0727-351238.

Vând cas

ţ

ţit, mobilat sau
nemobilat, cu utilit ţi. Tel. 0725-
877646.

€ neg. Tel. 0355-802122.

Vând c Al.
Alb -

ţiri, termopan, baie renovat
parţial mobilat, 11.500 €, exclus
agenţii. Tel. 0741-166573.

Persoan -

ţiri, liber ţ
12.500 . Tel. 0770-746033; 0728-
213320.

Tel. 0721-858714.
ă la Doclin. Tel. 0721-

858714.
Vând apartament 3 camere, et.

1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.

ăi,
complet renovat . Tel.
0724-998500.

Vând cameră de cămin cu baie,
spa ă, în Blocul Func

ă, Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

Tel. 0724-998500.

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-

998500.
ă în Mociur, et. 1,

fără probleme, cu balcon. Tel.
0724-998500.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ărimi ă Tel.
0724-998500.

Închiriez apartament cu 2 came
re, 2 băi, noi, în Moroasa, aproape
de centru, parter. Tel. 0724-998500.

ă împădurită. Pre

ă, blocul
Func ătă ă, cu
apartament 2 camere. Ofer
diferen ă substan ă. Tel. 0746-
266917, 0355-414041.

Vând apartament 4 camere +
boxă, 2 balcoane, în centru sau
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0727-156290.

ă în Ilidia,
mobilate, cu grădini de pomi fructi-
feri

ă în Moroasa. Tel.
0770-497364.

Vând garsonieră sau schimb cu
apartament 3 camere, confort 1 +
diferen ă. Tel. 0721-039835.

Vând apartament 2 camere, et.
3, lângă Comisariat, 100.000 lei
neg.Tel.0752-440404,0353-402747

Vând apartament 2 camere, et.
2/4, total îmbunătă

ă

Vând casă pe str. Furnalelor, nr.
51, are 2 apartamente, 600 m teren,
50.000

Ofer spre închiriere apartament
2 camere pe str. Sportului 1, sc. 2,
ap. 18, vizavi de Comisariat. Tel.
0743-065496.

Caut fete în gazdă. Tel. 0728-
166849.

ămin cu 2 camere,
ăstrelelor, et. 1, cu centrală
ătă ă,

ă fizică vând garsonie
ră, confort 1, et. 2, în Govândari,
multiple îmbunătă ă, pre

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi pozi

Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construc şi cultivat,
situat în zona Godinava-Talabi din
Bocşa, în apropiere de drumul
na

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

şorii, 1400 mp, pre

şi îm
bun

-

€

Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă. Preţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.

Ofer spre închiriere spa

şa
Român

ş

ş

ş

ţiu
comercial, 31 mp, la Victoria, Aleea
Tineretului (lâng ţ 180
€/lun .

ţi privatizare. Tel. 0727-208277,
0771-356186, 0740-065787.

Vând apartament la cas -
-

ţiri, teras
ţi extindere, zon

sau schimb cu apartament 2 ca-
mere+diferenţa

Închiriez apartament 2 camere,
lâng ţie, complet mobilat, 120

/lun

ţa.
Tel. 0731-171423.

Caut o fat
Sud. Tel. 0355-414132.

Vând apartament în Boc

ţie termic

ţ
Vând urgent i în rate aparta-

ment 2 camere, central. Tel. 0726-
411878, 0770-600010.

Vând sau închiriez apartament 1
camer , Calea Caransebe ului. Tel.
0770-600010, 0765-983271.

ă CEC). Pre
ă, neg Tel. 0355-802219.

Vând apartament la casă, 2 ca-
mere, bucătărie, baie, anexe, posi-
biltă

ă, 3 ca
mere, bucătărie, baie, anexe, multi
ple îmbunătă ă, grădină,
garaj, posibilită ă
foarte bună, str. Castanilor, 39.000
€

. Tel. 0723-277407.

ă Poli
€ ă. Tel. 0355-412730, 0770-
538596, 0765-295732.

Vând apartament 3 camere,
parter, zonă bună, 22.000 € sau
schimb cu garsonieră+diferen

ă în gazdă, zona Gării

ă, zona haltă, termopane,
izola ă, proaspăt zugrăvit,
u ă metalică, centrală, gresie,
faian ă. Tel. 0747-029212.

ă

Nou pe piaţa re ţean -

-
ţade, podele, rezervoare. Garanţie
integral

Nunt
T

şi
şini epoxidice

pentru piscine, b şuri, fa

ă: execu
tăm acoperiri cu ră

ăi, acoperi

ă 5 ani. Tel. 0770-768499.

ă sau botez? Vă ajută
www.pahare-de-nunta.eu el.
0764-853833, 0724-039740.

Electrician, execut, modific
instalaţii electrice la case, vile, apar-
tamente, montez, schimb tablouri
electrice, prize, întrerup

-

-
ţine o lun

Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda i Germania
la destinaţie, cu ma ini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

Primesc în gazd ţi (elevi).
Tel. 0770-715378, 0355-409870.

Caut copii

ătoare,
corpuri de iluminat, etc. Tel. 0768-
451834.

Transport ieftin marfă, camione
tă descoperită, 2 tone util. Tel. 0742-
527232.

Predau cursuri de limbă germa
nă, cursul ă 2 ore pe
săptămână. Tel. 0747-094477,
0765-052924.

ă 2 băie

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

ş
ş

şi b

Instituţie financiar ţii foarte avantajoase

ţa

ţii metalice

Prisma /markenting

ă credite în condi

ă confec

agent de publicitate

oferă
ără garan

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

ă . ă rugăm
să trimite

,
f ţii pentru angajaţi

instaleaz
ţie

execut ţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.

angajeaz V
ţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro

şi pensionari. Info: 0720-222286, 0255-
212166.

şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
ELCOM-Reşi

Firm

CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
exotice, câini, peşti,etc.

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRMEMICA PUBLICITATE PENTRU FIRME
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase!

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA

Caut un zidar
pentru
420382.

Îngrijesc copii ce merg la
ţ

ţelu Ro

şi un meseriaş
raşchetat parchet. Tel. 0728-

şcoal

şu copil. Tel.
0355-417602. (R.R)

ă,
grădini ă. Tel. 0355-804513. (R.R)

Îngrijesc copii. Tel. 0355-
402865. (R.R)

Îngrijesc în O



FORMULA 1
Duminica se va desfasura Ma-

rele Premiu din Singapore, etapa
cu numarul 15 din Camp. Mondial
de Formula 1. Clasamentele
generale inainte de cursa arata
astfel:

1. Mark Webber 187
2. Lewis Hamilton 182
3. FernandoAlonso 166
4. Jenson Button 165
5. Sebastian Vettel 163
6. Felipe Massa 124
7. Nico Rosberg 112
8. Robert Kubica 108
9. Michael Schumacher 46

10. Adrian Sutil 45
11. Rubens Barrichello 31
12. Kamui Kobayashi 21
13. Vitaly Petrov 19
14. Nico Hulkenberg 16
15. Vitantonio Liuzzi 13
16. Sebastien Buemi 7
17. Pedro de la Rosa 6
18. JaimeAlguersuari 3

1. Red Bull Racing 350
2. McLaren Mercedes 347
3. Scuderia Ferrari 290
4. Mercedes Grand Prix 158
5. Renault F1 Team 127
6. Force India F1 58
7. Williams F1 Team 47
8. BMW Sauber F1 Team 27
9. Scuderia Toro Rosso 10

10. Virgin Racing 0
11. Hispania Racing 0
12. Lotus F1 Racing 0

Clasament general pilo i:

Clasament eneral chipe:

ţ

g e

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL M.: HCM Constanta - Croatia Zagreb (Liga Campionilor)

Joi Digi Sport ora 19:00
HALTERE: Campionatul Mondial, Antalya, Turcia, ziua 7

Vineri Eurosport ora 20:10
FORMULA 1: Merele Premiu din Singapore, cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: BCR Open Romania, finala, Bucuresti

Duminica Sport.ro ora 15:00
BASCHET MASC.: Cupa Romaniei, Elba Timisoara - CSM Oradea

Duminica TVR 3 ora 17:00
GIMNASTICA RITMICA: CM Moscova, cerc, panglica, coarda

Duminica Digi Sport Plus ora 20:00
FOTBAL: Liga Campionilor, grupe, AS Roma - CFR Cluj

Marti TVR 1 ora 21:40
BASCHET MASC.: Euro Challenge Cup: Steaua - BC Kiev

Miercuri TVR 2 ora 20:15

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
17 - 30 sept: HALTERE - Camp. Mondiale,Antalya, Turcia;
23 sept - 03 oct: BASCHET - Camp. Mondiale, feminin, Cehia;
24 - 26 sept: FORMULA1 - MP din Singapore, et. 15;
25 sept - 10 oct: VOLEI - Camp. Mondiale, masculin, Italia;
27 sept - 03 oct: TENIS - WTATour, Toray Pan Pacific Open, Tokyo.

CICLISM
Nibali a triumfat in Turul Spaniei.

Clasamentul general final in Turul Spaniei:

Italianul Vincenzo Nibali a
castigat, duminica, a 75-a editie a Turului ciclist al Italiei, rutierul
formatiei Liquigas ajungand la Madrid, dupa trei saptamani de cursa,
cu un avans de 41 secunde in fata spaniolului Ezequiel Mosquera
(Xacobeo Galicia). Slovacul Peter Velits de la HTC-Columbia a
incheiat pe trei. Conturile intre Nibali si Mosquera se incheiasera de pe
Bola del Mundo, unde spaniolul nu a reusit sa-i ia decat o secunda
'Rechinului' din Messina, care la cei 25 ani ai sai si-a trecut in cont cea
mai importanta victorie din cariera.

Ultima etapa a Vueltei din acest an a purtat caravana ciclista intre
San Sebastian de los Reyes si Madrid (85 kilometri), victoria de etapa
fiind decisa la sprint in favoarea americanului Tyler Farrar (Garmin).
Acesta l-a invins pe britanicul Mark Cavendish (Columbia), care s-a
consolat cu obtinerea tricoului verde al celui mai bun rutier in
clasamentul pe puncte.

Francezul David Moncoutie (Cofidis) a cucerit tricoul alb cu buline
albastre de cel mai bun catarator al cursei, in timp ce Nibali a fost primul
si in ierarhia combinata a tricoului alb. Katiusa a castigat in ierarhia
echipelor.

Nibali este primul italian care triumfa in Vuelta dupa doua decenii,
ultima victorie a unui rutier din Cizma in cursa iberica apartinandu-i lui
Marco Giovanetti in 1990. De asemenea, pentru echipa Liquigas este a
doua victorie intr-un mare tur in acest an, dupa succesul obtinut de Ivan
Basso in Giro, cursa unde Nibali a fost al treilea.

1. Vincenzo Nibali, Liquigas-Doimo, in 87:18:33
2. Ezequiel Mosquera Miguez, Xacobeo Galicia, 41
3. Peter Velits, Team HTC-Columbia, 3:02
4. Joaquin Rodriguez Oliver, Team Katusha, 4:20
5. Frank Schleck, Team Saxo Bank, :43

Etapa 9/34: 24-27 sept. 2010 Vineri, 24 sept
Sâmb

: .:U Cluj - CFR Cluj,
ora 16.30, Digi Sport; ătă, 25 sept

ă, 26 sept
.: FC Vaslui - Gloria Bistri

.: Sportul

ăne

ţa,
ora 18.00, GSP TV; - Astra Ploie

ţelul Galaţi - Steaua, ora 16.30, Digi Sport; Pandurii
Târgu Jiu - FC Timi

Duminic şti, ora
14.30, GSP TV; O

şoara, ora 18.30, GSP TV; Rapid - Victoria Br şti,
ora 20.30, Digi Sport; .: FCM Târgu Mureş - U Craiova,
ora 16.00, GSP TV; FC Braşov - Gaz Metan Mediaş, ora 18.00, Digi
Sport; Unirea Urziceni - Dinamo, ora 20.00Antena 1.

Luni, 27 sept

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 8-a:
M V E I G GP PM

.

1. Otelul Galati 8 5 1 2 10 7 16p
Rapid Bucuresti 8 4 3 1 10 4 15
Steaua Bucuresti 8 4 3 1 12 7 15
Dinamo Bucuresti 8 4 2 2 24 18 14
Gaz Metan Medias 8 4 2 2 13 7 14

. FC Timisoara 8 3 5 0 14 11 14
7. U Cluj

FC Vaslui 8 3 2 3 11 11 11
9. FC Brasov 8 2 4 2 9 8 10

. FCM Targu Mures 8 3 1 4 8 13 10
11. Gloria Bistrita 8 2 3 3 12 12 9

Unirea Urziceni 8 2 3 3 5 8 9
13. Victoria Branesti 8 2 2 4 10 12 8

CFR Cluj 8 2 2 4 9 13 8
5. Sportul Studentesc 8 2 1 5 13 16 7p

16. U. Craiova 8 1 4 3 7 10 7p
17. Astra Ploiesti 8 0 6 2 9 12 6p
18. Pandurii Tg. Jiu 8 1 3 4 6 12 6p

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

8 4 1 3 13 14 13p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS
Hanescu, eliminat in primul

tur la Open Romania pentru al
treilea an consecutiv.

Marius
Copil

Victor Crivoi

Dupa
infrangerile suferite in fata lui
Martin Vasallo-Arguello in 2008 si
in fata lui Oscar Hernandez in
2009, de aceasta data Hanescu a
pierdut in fata lui Marcel
Granollers, scor 6-2, 2-6, 1-6.

Prezent pentru a doua oara
consecutiv pe tabloul principal al
BCR Open Romania, dupa ce a
primit din nou un wild card,

a cedat in primul tur in fata
italianului Simone Vagnozzi, un
jucator venit din calificari, scor 6-
7(4),4-6.

, numarul 184
ATP, a acces pentru a treia oara in
optimile de finala ale BCR Open
Romania, dupa ce l-a invins clar,
cu 6-4,6-0, pe spaniolul Santiago
Ventura. Victor, se va lupta pentru
un loc in sferturile de finala cu
italianul Potito Starace, al treilea
cap de serie.

HANDBAL
Vicecampioana la handbal feminin "U” Jolidon Cluj a învins, vineri,

cu scorul de 29-24 (15-12), echipa Metalurg Skopje, în meciul de debut
din grupa a 3-a din turul secund al Ligii Campionilor, turneu gazduit de
formatia macedoneana. Sambata, U Jolidon Cluj a fost învinsă de
suedezele de la IK Savehof, scor 33-21 (14-11), în cel de-al doilea
meci. În cel de-al treilea meci disputat în grupa, Jolidon a suferit a doua
înfrîngere. Clujencele au condus trei sferturi din meci, apoi au căzut pe
final ă ce
nu reflectă realitatea din teren dar care arată fragilitatea jocului
Universită

ă de handbal feminin a României a învins, mar

ădeanu 1, în timp ce pentru Norvegia s-au
remarcat Alstad

ă, a adus ă, campioana mondială
Rusia fiind învinsă, în grupa B, de Suedia, scor 25-24 (12-12). În grupa
A, Ungaria - Germania 22-19 (9-10). Miercuri au avut loc meciurile:
Rusia - România (ora 15.00), Germania - Fran

ă
clasate din fiecare din cele două grupe se vor califica în semifinale,
programate sâmbătă, pentru ca finala mică ă aibă loc
duminică, în ultima zi a competi

ă campioana europeană ă en-titre, Norvegia.

şi nordicele au preluat ini

şi Riegelhuth, ambele cu câte 4 reuşite.
şi prima surpriz

şi Danemarca - Ungaria (21.00). Primele dou

şi cea mare s

ştigat edi
şi olimpic

ţiativa, învingând cu 33-25, o diferenţ

ţii. Diferenţa de 8 goluri s-a realizat în numai 14 minute!
Echipa naţional ţi,

reprezentativa Norvegiei, cu scorul de 21-20 (6-12), în primul meci din
grupa B a Cupei Mondiale, de la Aarhus (Danemarca). Marcatoarele
tricolore au fost Neagu 8 goluri, Manea 5, Curea 2, Geiger 2, Amariei 1,
Ardean 1, Moldovan 1, Br

Primul meci al
zilei, la Cupa Mondial

ţa (17.00), Suedia -
Norvegia (19.00)

ţiei din Danemarca. Naţionala
României a câ ţia din 2009 a Cupei Mondiale, învingând în
final

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 3-a:
M V E I G GP PM

.

1. Energia Pandurii Tg. Jiu 3 3 0 0 93 76 6p
HC Odorhei 3 3 0 0 98 84 6
U. Bucovina Suceava 3 2 0 1 99 78 4

Univ. Transilvania Cluj 3 2 0 1 92 89 4
. HCM Constanta 3 2 0 1 95 96 4

7. HC Minaur Baia Mare
8 Dinamo Municipal Brasov 3 1 1 1 82 84 3p
9. Stiinta Mun. Bacau 3 1 0 2 80 80 2

. U. Poli. Municipal Timisoara 3 1 0 2 80 91 2
11. CSM Satu Mare 3 1 0 2 89 101 2

CSA Steaua Bucuresti 3 0 1 2 78 85 1
13. CSM Bucuresti 3 0 0 3 79 93 0

CSM Oradea 3 0 0 3 74 98 0

2. p
3. p

5. p
6 p

3 2 0 1 78 81 4p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

4. UCM Resita 3 2 0 1 100 81 4p

Etapa 4/26: 25 sept. 2010
UCM Resita - CSM Satu Mare

: Univ. Bucovina Suceava - Stiinta
Municipal Dedeman Bacau; ; CSM
Bucuresti - Univ. Poli. Municipal Timisoara; HCM Constanta - HC
Minaur Stiinta CSM Baia Mare; CSA Steaua Bucuresti - HC Odorhei;
CSM Oradea - Univ. Transilvania Cluj; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu
- Dinamo Municipal Brasov.
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