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ş ţ
S

Re i enii nu mai au unde
s - i depun gunoaiele

ş
ş
ţ

ă ă

Nout ţi privind regimul
juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989

ă

EU încurajeaz
„a doua ans ”

prin educaţia adulţilor

ă
ăş

Digitalizarea
cinematografelor

Caransebeş

Cu ocazia împlinirii a 20 de ani e la unificarea
Republicii Federale Germania, Forumul
Democrat al Germanilor va organiza pentru a
dou Conform celor prezentate de ui

, ui
ţul Cara î

ţii, manifest

ţi invitaţi ca oaspete,
participant sau spectator.

În perioada 1-10 octombrie se vor desf
ţiuni în 3 judeţe: Cara ţi

ţii: Re ţa, Dognecea, N

ţelu Ro

ţie a
„Heimat-ului” germanilor din Banatul Montan

ţi vor fi: mons. Martin Roos, episcop al
Episcopiei romano-catolice de Timi

z

ăzecia oară „Decada Culturii Germane în

Banatul Montan”. Aceasta este cea mai
importantă manifestare culturală a etniei
germane din Banatul Montan.

Forumul Democrat al
Germanilor din Jude n cadrul
„Decadei Culturii Germane în Banatul Montan”
se vor realiza: spectacole culturale, artistice,
expozi ări cu caracter religios

ări de carte. Acestea vor contribui la ducerea
mai departe a culturii etniei germane în această
zonă la care sunte

ă

ădrag,
Anina, Tirol, Brebu Nou, Văliug, Băile Herculane,

O
ă, Sasca Montană

ă ă, 3 octombrie 2010, la
Tirol, când se sărbătore

ărbătoarea a 200 de ani de la punerea pietrei pe
temelie a satului Tirol de către coloni

ă ocazie se va desfă

ă la Biserica romano-catolică
„Na

domnul Erwin
Josef şedinteleŢigla pre

ş-Severin,

şi
lans

şura
ac ş-Severin, Mehedin şi
Timiş, în 14 loca şi

şu, Bocşa, Caransebeş, Rusca
Montan şi Orşova.

Punctul principal îl constituie manifestarea ce
se va desf şura duminic

şte cea de-a 17- a edi
şi

s
şti austrieci.

Cu aceast şura Parada
Portului Popular German, cea de-a 17-a Sfânta
Liturghie Festiv

şterea Maicii Domnului”, la care principalii
celebran

şoara şi
mons. Las lo Bocskei, episcop al Episcopiei
romano-catolice de Oradea.

Buzera Andreea- Oana

Decada Culturii Germane în Banatul Montan

În curând va avea loc
inaugurarea Palatului
Cultural, dup -

-
ţean Cara

ţia Cultural ţa Român -
ţeni care au competenţ

ţia a fost ridicat

ţ

-
ţarea Domnului din Târgu Mure

ţia Urbarial ţa Român
ţat

ţa Român ţat
ţatei Asociaţii Culturale a Plugarilor Români din

Re ţa Român ţat ţii ale vechilor
re ţeni au avut sediul la Palatul Cultural.

La Palatul Cultural s-au ţinut spectacole corale, de dans, teatru,
vodevil ţeni la

ţionat
ţeni au susţinut o bogat

ţie cultural ţa, tradiţie care, din
p ţe îl reprezint

ţia „60 ani de
teatru la Re ţa”, când, de fapt, vechii re ţeni au avut o trup

ţii, birouri
ţiile locale, se organizeaz

ţi bani, dar nu am auzit pe nimeni, m
ţa celor trei asociaţii importante din Re ţa Român

ţiilor promovate de aceste trei asociaţii.
De fapt, o recunoa ţiilor locale a vechilor re ţeni

presupunea

ţ ţeni. A
ţeni,

iar Prim ţa, Consiliul Judeţean Cara

ţia Urbarial -
ţilor locale, faţ

ţeni s-a creat o atitudine de
neîncredere ţinut ţ

ţii vechilor re ţeni.
Sper c

ţiţi.
In num ţenilor care au dreptul de

proprietate (competenţ
ţia Urbarial ţii

ţarea acestora.
M-am str ţez cele trei asociaţii de referinţ ţa

Român -
.

ă renova
rea făcută de către Con
siliul Jude

ă Re ă, proprietara clădirii, ai că
rei membrii sunt vechii re ă în izlazul comunal.

Construc ă acum 80 de ani, tot într-o perioadă de
criză, după planurile arhitectului lugojean, Victor Vlad. Arhitectura
clădirii, străină acestor locuri, a ă neo-brâncovenească, nu
face altceva decât să marcheze ata ă de
Regatul României, cu care s-a unit Transilvania

ă Înăl ă
din Mehala, Timi ă din Iosefin, Timi

ă locală a luat amploare la sfâr
ă Asocia ă a Plugarilor Români din Re ă

(înfiin ă în anul 1892) a construit Palatul Cultural (în anul 1932), ca loc
de manifestare pentru Reuniunea de Cântări, Muzică ă a
Plugarilor Români din Re ă (înfiin ă în 1894)

ăt-înfiin
ă (înfiin ă în 1932). Toate cele trei asocia

ă, dar a fost
ători ădirii a func
ă cum se vede, vechii re ă activitate

culturală, s-a format o tradi ă în Re
ăcate, este ignorată. Un exemplu al acestei ignoran ă

bannerele atârnate pe străzi, de anul trecut, cu inscrip
ă de teatru

cu 80 de ani în urmă. Sunt atâtea institu ă,
se vorbe ă simpozioane, se
cheltuiesc mul ăcar să amintească
de existen ă, de

ă simbolic pe stema municipiului nostru, se datorează
în bună măsură tradi

ă cu venirea
regimului comunist, atitudine care se păstrează, din păcate,

ă de revendicările vechilor re
ătre vechii re

ăria Re ăcut
demersuri pentru a trece această clădire în proprietatea lor.

Trebuie să spun că s-au făcut
ătre Asocia ă, dar atitu

dinea autorită ă de revendicările noastre, a rămas aceea
ăcate, chiar în rândul vechilor re

ă ă, cu rea credin ă, de
câteva persoane, care î ă, prin minciună, fals

ă
ă, odată cu inaugurarea Palatului Cultural, să existe mai mult

interes ă
ărul viitor voi republica numele re

ă) asupra terenurilor revendicate de către
Asocia ă, precum

ărilor petrecute de la reînfiin
ăduit să reînfiin ă din Re

ă, nu numai pentru recuperarea patrimoniului material,dar

ş-
Severin, ca urmare a
unui parteneriat dintre

acesta şi Asocia şi
şi

şa numit
şamentul localnicilor fa

şi Banatul în 1918.
Victor Vlad (n:1889, Lugoj; d:1967, Timişoara) a mai proiectat Cate
drala ortodox ş, Biserica ortodox

şoara, Biserica ortodox şoara şi
diferite biserici, ca cele de la Jimbolia, Cuptoare,Anina,Arad ş.a.

Activitatea cultural şitul anilor ‘20,
astfel c şi

şi Literatur
şi şi care a fost

donat proasp
şi

şi

şi chiar operet şi loc de întâlnire a vechilor reşi
şez şi baluri; în incinta cl şi un cinematograf.
Dup şi

şi

şi şi
şi servicii de cultur

şte atâta de tradi

şi şi,
chiar lira, inclus

ştere a tradi şi
şi o recunoaştere pe plan economic, social şi administrativ

a patrimoniului acestora, în special a terenurilor aflate în proprietatea

lor, ceea ce nu era pe placul celor ajunşi la conducere odat
şi în

prezent fa şi şa s-a întâmplat cu
Palatul Cultural, atunci când a fost revendicat de c şi

şi ş-Severin ş.a. au f

şi demersurile pentru revendicarea
terenurilor, din izlazul comunal, de c

şi.
Din p şi

şi confuzie, cauzat şi între
şi promoveaz şi bârfe,

interesele personale în dauna intereselor comunit şi

şi o participare mai mare din partea celor îndrept
şi

şi o prezentare a celor trei asocia şi a
faptelor şi întâmpl

şi
şi pen

tru recunoaşterea şi recuperarea patrimoniului cultural şi spiritual local

Opereta “Icoane de la Ţar ţeanu, dirijor Iliasă” de Cucu Bănă ă Ion

Palatul Cultural octombrie 2010-

Ioan Iliasă
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I ţia Prefectului–Jud. C t , în cadrul proiectului „ ţeaua de funcţionari c ţ , P
ţ ţ La R ţie a Târgului mare Ieri, 29

septembrie, într-un cadru festiv la Casa Municipal . ţa, Mihai Stepanescu a înmânat titlul de „Cet ţean de onoare” al Mun. Re ţa, domnului Steven
Ausnit, pentru sprijinul acordat societ ţii locale

nstitu unctul de
informare destinat administra iei publice de la nivelul jude ului C-S ea de-a 22-a edi

-S, a inaugura , în data de 28 septembrie 2010 Re şeni –eficien şi calitate”
şdia va avea loc c

şi şi
şi româneşti, în decursul anilor

ără ă
ăcă duminică 3 octombrie

ă, primarul mun Re ă
ă eri au avut loc şedinţele Comitetului Consultativ pentru Problemele Persoanelor

Vârstnice şi Comisiei Judeţene de Dialog Social MănăstireaAcoperământul Maicii Domnului din Brebu îşi sărbătoreşte vineri, 1 octombrie, hramul Liceul Bănăţean
din Oţelu Roşu a intrat în noul an şcolar cu un corp de clădire revovat, care adăposteşte marea majoritate a cabinetelor şcolii�

Universitatea „Eftimie Murgu” Re ţa
organizeaz

.
ţa.

şi

şi

ă în data de 4 octombrie
2010

Manifestarea
va avea loc la ora 11 00, la Casa de
Cultură a Sindicatelor Re

deschiderea oficială a anului
universitar 2010-2011.

Muzeul Judeţean de Etnografie
ţ

ţie a

şi al
Regimentului de Grani ş
organizeaz

ă din Caransebe
ă în perioada 30 septembrie-2

octombrie, cea de XXXVI-a edi
Simpozionului Naţional „In Memoriam
Constantin Daicoviciu”.

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,

“ ”
“ ”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

Proiect de hot
ţean Cara

Proiect de hot
ţean nr.

12/25.02.2010 privind aprobarea bugetului de
venituri ţiilor

ţean sau finanţate de c

Proiect de hot
ţi-administrativ teritoriale a cotei de 20% din

sumele defalcate din taxa pe valoare ad
ţinerea

programelor de dezvoltare local
ţare local

Proiect de hot
ţean nr. 13/25.02.2010 privind

aprobarea Programului lucr
ţene ţat din sume defalcate

din TVA, pentru anul 2010.
Proiect de hot

ţia
Guvernului pentru finanţarea lucr

ţilor naturale produse în perioa
da iunie-iulie 2010, la obiectivele de infrastructur

ţean Cara

Proiect de hot
ţean Cara

ţii ale aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Cara

ţa de rgenţ

Proiect de hot
ţionare al

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Cara

Proiect de hot

ţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţ
ţa.

Proiect de hot
ţean Cara

ţii ale Direcţiei de Administrare a Do
meniului Public ţului Cara

ţa de

rgenţ
Proiect de hot

ţean Cara
ţarea Direcţiei deAdministrare

a Domeniului Public Cara

Proiect de hot
ţean Cara

ţii ale Direcţiei de Evidenţ
ţului Cara

ţa de Urgenţ

Proiect de hot
ţean Cara

ţarea Direcţiei de
Evidenţ ţului Cara

Proiect de hot
ţii contractuale al Direcţiei Generale

de Asistenţ ţia Copilului Cara

Proiect de hot
ţean nr. 3/28.01.2010

privind aprobarea Regulamentului de organizare
ţionare, a organigramei ţii ale

CamereiAgricole a jud Cara
Proiect de hot

ţi (teren

ţului Cara
ţiei pentru Agricultur

Proiect de hot
ţean nr. 88/11.07.2008

privind validarea componenţei nominale a Autorit ţii
Teritoriale de Ordine Public

Informare privind participarea unui delegat al
Consiliului Judeţean Cara

Întreb

ărâre privind rectificarea buge
tului propriu al Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea unor
anexe la Hotărârea Consiliului Jude

ătre acesta, cu
modificările ările ulterioare.

ărâre privind rectificarea pe
unită

ăugată pen
tru echilibrarea bugetelor locale pentru sus

ă
ă care necesită cofinan ă, pe

anul 2010.
ărâre privind modificarea Hotă

rârii Consiliului Jude
ărilor de drumuri

jude

ărâre privind aprobarea sumelor
alocate din fondul de rezervă bugetară la dispozi

ărilor de înlăturare
a efectelor calamită

ă
din administrarea Consiliului Jude

ărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ării
dispuse de Ordonan ă a Guvernului nr.
63/2010.

ărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare

ărâre privind aprobarea structurii
organizatorice

ă
Re

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ării dispuse de Ordonan

ă a Guvernului nr. 63/2010.
ărâre pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Jude

ările ările ulterioare.
ărâre pentru modificarea

Hotărârii Consiliului Jude

ă a
Persoanelor a Jude

ării dispuse de Ordonan ă a
Guvernului nr.63/2010.

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ă a Persoanelor a Jude
ările ările ulterioare.

ărâre privind modificarea
statului de func

ă Socială

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ărâre privind transmiterea
dreptului de administrare a unei păr ădiri)
din imobilul situat în Teregova nr. 349 - Centrul de
Plasament ”Sf. Dumitru” aflat în domeniul public al
Jude

ă ă Cara

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ă
ă Cara

ă.

ări. Interpelări.

-

-

-

-

u

-

u

.

.

-

ş-Severin,
pe anul 2010.

şi cheltuieli, pe anul 2010, a institu şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Jude

şi complet

şi a proiectelor de
infrastructur

şi comunale, finan

ş-
Severin.

ş-Severin nr.
95/2010, privind aprobarea organigramei şi statelor
de func

ş-Severin, ca urmare a reorganiz

şi Func

ş-Severin.

şi a Regulamentului de Organizare şi
Func

şi

ş-Severin nr.
97/29.07.2010 privind aprobarea organigramei şi
statelor de func

şi Privat a Jude ş-Severin,
ca urmare a reorganiz

ş-Severin nr.
104/2004 privind înfiin

şi Privat a jud ş-Severin,
cu modific şi complet

ş-Severin nr. 96/
29.07.2010 privind aprobarea organigramei şi
statelor de func

ş-Severin, ca urmare a
reorganiz

ş-Severin nr.
167/29.12.2004 privind înfiin

ş-Severin,
cu modific şi complet

şi Protec ş-
Severin.

şi
func şi statelor de func

ş-Severin.

şi cl

ş-Severin şi din administrarea Direc
şi Dezvoltare Rural ş-

Severin, în administrarea Liceului Tehnologic „Sf.
Dimitrie” Teregova.

ş-Severin,
modificat

ş-Severin la manifestarea
„Zilele estivale Alibunar”, ce avut loc la Alibunar,
Serbia,în perioada 14-16 august 2010.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

17. Informare cu privire la participarea unui
delegat al Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
reuniunea de lucru ce a avut loc la Szeged, Ungaria,
în data de 25August 2010.

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

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Teatrul de Vest Re ţa se deplaseaz

ţie a Festivalului
de Teatru Scurt organizat de Teatrul de Stat Oradea.

Teatrul din Re ţa va fi prezent cu spectacolul Tu

cine e ţie fac parte
actorii: Camelia Ghinea

Spectacolul are loc în data de 30 septembrie
2010 la ora 20,00

şi

şi

şti de . Din distribu
şi Constantin Bery, regia ar

tistic

ă la Oradea
în perioada 29 septembrie - 1 octombrie 2010, pen
tru a participa la cea de-a XVI-a edi ăAlexandru Jitea, scenografia Florica Zamfira.

-

“

” György Méhes
-

.

Teatrul de Vest Re ţaşi

Ordinea de zi a }edin]ei Consiliului Jude]ean al
Cara}-Severin din data de 24.09.2010

În ţa ordinar ţa, din data de 28.09.2010, a fost
aprobat

, pân
ţia din anul 2009, când

guvernul nu mai aloc

şedin şi

şi ca atare, persoanele
îngrijite trebuie s

ă a Consiliul Local Re
ă

ă la finele anului 2010.Această
măsură este necesară pentru că din păcate se repetă situa

ă sumele necesare în acest sens
ă primească bani pentru nevoile personale.

suplimentarea fondurilor necesare plăţii asistenţilor personali
ţiilor persoanelor cu handicap grav

şi a
idemniza

Mocioalc@ a câ}tigat din nou
Preşedintele interimar în exerci ş-

Severin, Ion Mocioalc
şedinte al Organiza

şedintele Organiza şi
şedintele

partidului, Victor Ponta şi vicepreşedintele Ecaterina
Andronescu. Victor Ponta a reafirmat dorin

ştiga viitoarele alegeri, pe
baza unui program de redresare a României, program

ce va fi prezentat la Congresul Na

ş-Severin, Victor Ponta a avut un mesaj foarte clar:
o dat

ş-Severin, trebuie s
şi idei

diferite pot s

şedinte,
secretar general, vice-preşedin şi membrii
comitetului executiv, iar dup

ş-Severin este
câştigarea alegerilor locale.

ţiu al PSD Cara

ţiei judeţene. Politicianul a bene-
ficiat de 417 voturi pentru din cele 541 valabil expri-
mate. Contracandidatul s ţ Narcis Chis ţ

ţiei Municipale Re ţa a PSD, a
obţinut 124 de voturi. Au fost prezenţi pre

ţa partidului
pe care îl conduce de a câ

ţional din 16
octombrie. În leg ţiei
Cara

ţe

ţean PSS, pentru funcţiile de prim-vicepre
ţi, trezorier

ţi
candidaţii la alegeri în toate localit ţile judeţului.
Obiectivul central al PSD Cara

ă, a fost reales, în 26 septembrie,
pre

ău, Ionu ăli ă,
pre

ătură cu alegerile la nivelul organiza

ă votul exprimat, nu mai trebuie să existe lupte
interne. Filiala Cara ă ia exemplu de
la centru, unde oameni cu orgolii, cu experien

ă lucreze împreună. Mocioalcă a mai spus
că în cel mult o lună vor avea loc alegeri în Consiliul
Jude

ă aceea vor fi desemna
ă

(DanApostolescu)

Re}i]enii nu mai au unde s@-}i depun@ gunoaiele!
Închiderea - absolut necesară - a haldinei de gunoi de pe Drumul

Lupacului a generat probleme greu de solu
ă ă se identifice un deponeu

corespunzător, de ă de mare interes jude

ă de Institu
ă

parte decât acum, în vecinătatea Boc
ăpă ără nici un fel de argument

a unor cetă ării acolo a unui deponeu
ecologic.Am studiat nu mai pu ăzut din
diferite motive. Acum, există pericolul ca până la vară să nu rezolvăm
problema cu Lupacul.”

Victor Naidan s-a exprimat foarte dur la adresa unor persoane sau
organisme care se opun dezvoltării jude

ă conteste oficial orice ini ă
ă nu se găse

ă invite la o dezbatere publică cu privire la probleme arzătoare în
acest domeniu. Directorul a făcut referire inclusiv la construc

ă “turbărie” declarată arie protejată, spunând că
nimeni nu a informat autorită ă lucreze la
cabana Salvamont, că s-ar afla în interiorul unui parc natural protejat.

ţionat la acest nivel. Este pur
ţile judeţene, s

ţean. Din 16 iulie
2011, a atras atenţia ieri în cadrul ţei Comisiei de Dialog Social a
Judeţului, girat ţia Prefectului, Victor Naidan, director executiv în
Consiliul Judeţean Cara ţei trebuie depuse în alt

ţi de patru luni de
zile cu proceduri de mediu ţânarea f

ţeni din Lupac, care se opun realiz
ţin de cinci zone în judeţ

ţului dar

ţiativ ţie. Naidan
s-a plâns c ţ un grup de 50-60 de activi

ţia cabanei de
pe Semenic pe o a

ţile judeţene când au început s

şi
simplu dificil, se plâng autorit

şi este o problem
şedin

ş-Severin, deşeurile Reşi
şei. “Suntem bloca

şi cu înc

şi toate au c

şi vizavi de ceea ce
domnia sa numeşte constestatari de profesie, referindu-se la cei care nu
fac altceva decât s şi orice licita

şte în jude şti de mediu,
care s

şa-numit

(Dan Apostolescu)

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie Inspectoratul pt. Situa

Inspectoratul

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţii
de Urgenţă

Poliţiei de
Frontieră

22.09.2010: accident de circu
laţie pe DN 57A, soldat cu decesul
conducătorului auto.

23/24.09.2010: trei persoane au
încercat să sustragă motorină dintr-
un camion dar au fost surprinşi de
poliţiştii din Caransebeş.

24.09.2010: accident pe strada
Sportului în urma căruia o persoană
a fost rănită.

24.09.2010: accident rutier pe
strada 1 Decembrie 1918 din Bocşa.

24.09.2010: accident rutier pe
DC7A, la ieşirea din localitatea
Zăgujeni spre Prisaca.

25-27.09.2010: poliţiştii rutieri
din cadrul Inspectoratului de Poliţie
al Judeţului C-S au organizat acţiuni
pe toate arterele principale din
întreg judeţul cu aparatele radar în
urma cărora au aplicat 574 de
sancţiuni contravenţionale şi au
constatat şapte infracţiuni.

25.09.2010: accident rutier pe o
stradă din Glimboca soldat cu o
victimă.

25.09.2010: un angajat al unei
societăţi din zona Complexului
Victoria din municipiu a anunţat că
în faţa societăţii un bărbat agresat
este căzut în stradă. În urma unui
conflict cu un tânăr de 20 de ani,
victima a a căzut lovindu-se cu capul
de sol, intrând în comă.

25.09.2010: un bărbat din Bocşa
a surprins o persoană necunoscută
ce conducea un autoturism de
culoare neagră înmatriculat în
străinătate în timp ce sustrăgea
motorină din camionul său pe care îl
avea parcat în faţa casei, apoi a
plecat spre localitatea Berzovia.

26.09.2010: pe Calea Caranse
beşului din Reşiţa, un autoturism a
fost implicat într-un accident rutier
soldat cu pagube materiale.

26.09.2010: accident rutier pe
DN6, în urma căruia au fost rănite 4
persoane.

26.09.2010: un autoturism a
lovit şi distrus bariera de la pasajul
de trecere la nivelul de cale ferată

din localitatea Iaz.

23.09.2010: incendiu izbucnit în
localitatea Iaz, la anexa unei case.

24.09.2010: trei gospodării din
Glimboca, riscau să fie mistuite într-
un incendiu a cărei cauza probabilă
de apridere a constituit-o un
scurtcircuit electric.

25.09.2010: incendii la un
aparta ment din Reşiţa, o casă din
Biniş şi una din Fârliug.

28.09.2010: angajaţi ai ISU
„S ” compartimentului Pregă
tirea Populaţiei, au participat la
activităţi educative organizate la
Grădiniţele cu program normal nr.
10 şi 9 din Reşiţa. Cu această
ocazie copiilor le-au fost prezentate
unele jocuri interactive, cât şi mate
riale video prin care s-a exemplifi
cat, pe înţelesul copilului preşcolar,
ce înseamnă riscul de incendiu.

23.09.2010: politiştii de frontieră
din cadrul SPF Oraviţa au declanşat
o acţiune specifică pe linia prevenirii
şi combaterii contrabandei cu ţigări
în zona de competenţă.

25.09.2010: 15 jandarmi volun
tari au participat la la acţiunile de
ecologizare în cadrul campaniei
„Let's Do It, Romania”, în zona mun.
Caransebeş şi zona turistică Văliug-
Crivaia.

22.09.2010: o patrulă de jandar
merie ce se afla în misiune de
menţinere a ordinii publice în Reşiţa,
a fost sesizată de către agenţii de
pază dintr-un supermarket, despre
faptul că o persoană a sustras
bunuri fără a le plăti. Jandarmii au
identificat o tânără, în vîrstă de 22
de ani din Reşiţa, care profitând de
aglomeraţia din supermarket şi nea
tenţia personalului, a sustras două
parfumuri, pe care le-a introdus în
poşetă, fiind surprinsă de agenţii de
pază cu produsele neplătite.
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Inspectoratul
de Jandarmi

Judeţean



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

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

Cas

Vând teren la intrare în

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

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

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

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

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 Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. 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 Muntele Semenic
11.500 mp, zon 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
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
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 Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/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

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

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

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 în Luncă, 3
camere, cărămidă 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 1932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa 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 în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, 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,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

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

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 Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, 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, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

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

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095mp, 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

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, 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
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Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
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EURO
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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 | 29 Septembrie - 6 Octombrie |2010



H nr. 923/2010 pentru modificarea si
completarea Normelor metodologice de aplicare unitara a
Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile pre-
luate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie
1989, aprobate prin H.G. nr. 250/2007 a fost publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 640, din 13 septembrie 2010.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si
al art. II din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea si completa-
rea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile pre-
luate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie
1989, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Normele metodologice de aplicare unitara a Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in
mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 250/2007, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 3 aprilie
2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Art. 5 din lege*):
(1) Nu sunt indreptatite la restituire in natura sau la masuri

reparatorii in echivalent persoanele care au primit despagubiri
potrivit acordurilor internationale incheiate de Romania
privind reglementarea problemelor financiare in suspensie,
enumerate in anexa nr. 1, care face parte integranta din
prezenta lege.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si persoanelor ale caror
averi au fost dobandite ilicit, in conformitate cu hotararile
instantelor judecatoresti pronuntate pana la 6 martie 1945.
Atat anexa nr. 1 la prezenta lege, cat si hotararile judecatoresti
respective se afiseaza pe pagina de internet a autoritatii
publice cu atributii in domeniul retrocedarilor.

Norme metodologice:
Dupa punctul 5.4 se introduce un nou punct, punctul 5.5,

cu urmatorul cuprins:
„5.5. Hotararile judecatoresti pronuntate pana la data de 6

martie 1945 vor fi centralizate de catre Autoritatea Nationala
pentru Restituirea Proprietatilor, in vederea publicarii pe
pagina de internet. Hotararile judecatoresti vor fi transmise
Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor de catre
entitatile investite cu solutionarea notificarilor.”

Art. 7 din lege*):
(1) De regula, imobilele preluate in mod abuziv se restituie

in natura.
(1 ) Nu se restituie in natura, ci doar in echivalent, imobi-

lele care au fost instrainate in baza Legii nr. 112/1995 pentru
reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de
locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile
ulterioare, cu respectarea conditiilor cerute de lege.

(2) Daca restituirea in natura este posibila, persoana
indreptatita nu poate opta pentru masuri reparatorii prin echi-
valent decat in cazurile expres prevazute de prezenta lege.

(3) In situatia in care anumite imobile-terenuri libere
situate in intravilan sunt solicitate de doua persoane
indreptatite dintre cele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), dintre
care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin
masurile abuzive aplicate in perioada ulterioara datei de 6
martie 1945, si cel de-al doilea, persoana careia i s-a atribuit
teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest
teren a fost preluat prin masurile abuzive aratate la art. 2 alin.
(1), se va restitui in natura terenul celui dintai proprietar, iar cei
care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia
de celelalte masuri reparatorii in echivalent, in conditiile legii.

(4) In cazurile prevazute la alin. (3), daca restituirea in na-
tura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane
indreptatite beneficiaza de masuri reparatorii in echivalent.

(5) Nu se restituie in natura terenurile aferente imobilelor
care au fost instrainate in temeiul dispozitiilor Legii nr.
112/1995, cu modificarile ulterioare.

Norme metodologice:
Dupa punctul 7.1 se introduce un nou punct, punctul

7.1 , cu urmatorul cuprins:
„7.1 . Prevederile art.7 alin. (1 ) din lege vizeaza imobilele

instrainate in temeiul si cu respectarea Legii nr. 112/1995 pen-
tru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia
de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile
ulterioare, iar contractele de vanzare-cumparare a acestora
nu au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si

irevocabile. Aceste imobile sunt exceptate de la restituirea in
natura, fostul proprietar putand primi numai masuri reparatorii
in echivalent, acordate in conditiile legii. Aceasta dispozitie nu
se aplica si imobilelor instrainate in temeiul Legii nr. 112/1995,
cu modificarile ulterioare, dar pentru care contractele de van-
zare-cumparare au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti
definitive si irevocabile, acestea urmand sa fie restituite in
natura fostilor proprietari, cumparatorii fiind beneficiarii dispo-
zitiilor art. 50 din lege si ai dispozitiilor O.u.G. nr. 40/1999
privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru imobilele
cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare.”

Dupa punctul 7.2 se introduce un nou punct, punctul 7.3,
cu urmatorul cuprins:

„7.3. Sunt exceptate de la restituirea in natura terenurile
aferente imobilelor care au fost instrainate in temeiul Legii nr.
112/1995, cu modificarile ulterioare. Pentru aceste terenuri
fostii proprietari beneficiaza de masuri reparatorii in
echivalent acordate in conditiile legii. Prin notiunea «teren
aferent imobilelor instrainate in temeiul Legii nr. 112/1995» se
intelege terenul pe care este amplasata constructia, respectiv
amprenta constructiei, cat si terenul din imprejurimile
constructiei necesar bunei utilizari a acesteia indiferent de
categoria de folosinta. Stabilirea suprafetei de teren necesare
bunei utilizari a constructiei se face, motivat, de catre entitatea
investita cu solutionarea notificarii. Entitatea investita cu
solutionarea notificarii va mentiona in mod expres in
continutul deciziei/dispozitiei sau ordinului, pe langa
descrierea constructiei (materiale, suprafete, anul edificarii) si
situatia juridica a acesteia si suprafata de teren ce nu se
restituie in natura si pentru care se propune acordarea de
masuri reparatorii in echivalent.”

Art. 18 din lege*): Masurile reparatorii se stabilesc numai
in echivalent si in urmatoarele cazuri:

a) persoana indreptatita era asociat la persoana juridica
proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora
in mod abuziv, cu exceptia cazului in care persoana
indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite
asociate erau membri ai aceleiasi familii;

b) imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a
prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a
unor calamitati naturale;

c) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor
Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.

Norme metodologice:
Punctul 18.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„18.3. Prevederile art. 18 lit. c) din lege vizeaza conserva-
rea situatiei juridice a imobilelor instrainate cu respectarea
dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, caz
in care restituirea in natura nu mai este posibila, in aceasta
situatie fostii proprietari fiind despagubiti prin acordarea
masurilor reparatorii in echivalent.”

Art. 20 din lege*):
(1) Persoanele care au primit despagubiri in conditiile Legii

nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, pot solicita restituirea
in natura numai in cazul in care imobilul nu a fost vandut pana
la data intrarii in vigoare a prezentei legi si numai dupa
returnarea sumei reprezentand despagubirea primita,
actualizata cu indicele de inflatie.

(2) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare,
persoana indreptatita are dreptul numai la masuri reparatorii
prin echivalent pentru valoarea de piata corespunzatoare a
intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit
standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele
indreptatite au primit despagubiri potrivit prevederilor Legii nr.
112/1995, cu modificarile ulterioare, ele au dreptul la diferenta
dintre valoarea incasata, actualizata cu indicele inflatiei, si
valoarea corespunzatoare de piata a imobilului.

(2 ) In cazul in care imobilul a fost vandut cu respectarea
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, chi-
riasii care au cumparat cu buna-credinta imobilele in care
locuiau si ale caror contracte de vanzare-cumparare au fost
desfiintate, fie ca urmare a unei actiuni in anulare, fie ca urma-
re a unei actiuni in revendicare, prin hotarari judecatoresti
definitive si irevocabile, au dreptul la asigurarea cu prioritate a

unei locuinte din fondurile de locuinte gestionate de consiliile
locale si/sau de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

(2 ) Persoanele prevazute la alin. (2 ) au dreptul de a locui
cu chirie in aceste imobile si de a le cumpara, suma pe care au
platit-o pentru cumpararea imobilului nationalizat si care
ulterior a fost restituit proprietarului constituindu-se, prin
actualizare la nivelul pietei, avans la noul imobil.

(2 ) Pana la realizarea acestor locuinte, chiriasii evacuati
pot beneficia de atribuirea cu chirie a unor locuinte din fondul
de imobile disponibil aflat in proprietatea sau in administrarea
Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de
Stat”. Chiria pentru aceste locuinte va fi stabilita potrivit
prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999
privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile
cu destinatia de locuinte, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare.

(3) In cazurile prevazute la alin. (2) masurile reparatorii
prin echivalent constau in compensare cu alte bunuri sau
servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita potrivit
prezentei legi cu solutionarea notificarii, cu acordul persoanei
indreptatite, sau despagubiri acordate in conditiile legii
speciale privind regimul de stabilire si plata a despagubirilor
aferente imobilelor preluate in mod abuziv.

(4) Persoanele indreptatite care nu au formulat cereri
potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum si cele ale
caror cereri au fost respinse ori nu au fost solutionate pana la
data intrarii in vigoare a prezentei legi au dreptul de a formula
o asemenea cerere in conditiile prezentei legi.

(5) In situatia imobilelor prevazute la alin. (2), masurile
reparatorii in echivalent se acorda sau, dupa caz, se propun
prin dispozitia motivata a primarului, respectiv a primarului
general al municipiului Bucuresti.

otărârea Guvernului
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� Agenţia Naţional - Procedura din
2010 -

ţii fiscale
restante sub o anumit

(r

ii ţionale a României nr. privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 200 de ani de la na

ii ţionale a României nr. privind

punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 100 de ani de la na

ţional al Asistenţilor Sociali -
privind accesul în profesia de asistent social

Ordinul Ministerului Ap r rii Naţionale nr. 98/2010 pentru
modificarea Normelor privind stabilirea calit ţii de veteran de
r ţionale, aprobate prin
Ordinul MApN (M.O. nr. 590/19.08.2010)

ţelor Publice -
privind soluţionarea plângerilor prealabile formulate

împotriva proceselor-verbale de control financiar încheiate în
baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea ţionarea
controlului financiar

ui ţii nr. pt. aprobarea
Listei cuprinzând standardele române care adopt standarde
europene armonizate ale c -

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale
nr. 1112/2010 pentru stabilirea valorii nominale indexate a
unui tichet de mas (M.O.
nr. 596/23.08.2010)

ă deAdministrare Fiscală
privind emiterea

ă obliga
ă limită (M.O. nr. 573/12.08.2010)

Legea 220/2008 1) pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie (M.O. nr. 577/13.08.2010)

Circulara Bănc Na 26/2010

(M.O. nr. 581/17.08.2010)
ă

ă ă
ă

ăzboi de către Ministerul Apărării Na
nr. M.127/2008

Ministerul Finan Norma metodologică din
2010

ărzii Financiare (M.O. nr.
593/20.08.2010)

Ordinul Ministerul Sănătă 1119/2010
ă

ăror prevederi se referă la dispo
zitive medicale implantabile active (M.O. nr. 594/23.08.2010)

ă pentru semestrul II al anului 2010

şi comunicarea unor acte admi
nistrative pentru debitorii care înregistreaz

şterea lui August
Treboniu Laurian

Circulara B nc Na 27/2010

şterea actorului
Ştefan Ciobotarasu (M.O. nr. 586/18.08.2010)

Colegiul Na Norma din 2010
(M.O. nr.

586/18.08.2010)

şi func
şi a G

şi Protec
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�
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�

�
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� �Guvernul a modificat Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, eliminând de la 1 octombrie impozitul minim Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce
carnetu de zilier şi obligaţia beneficiarul activităţii de a reţine impozitul de 16%�

�

�

�

�

România va putea plăti agricultorilor până la 50% din plăţile directe aferente anului
2010, începând cu 16 octombrie, în loc de 1 decembrie 2010 Traian Constantin Igaş l-a înlocuit, luni, 27 septembrie, pe Vasile Blaga în funcţia de ministru al
Administraţiei şi Internelor Rata şomajului înregistrat la nivel naţional, la sfârşitul lunii august 2010 a fost de 7,39%, mai mare cu 0,79% decât cea din luna august
a anului 2009, potrivit ANOFM În cursul lunii octombrie 2010, Comisia Europeană va organiza în România un număr de trei conferinţe, cu tema „Contribuţia
fondurilor europene la integrarea romilor”, în vederea îmbunătăţirii incluziunii sociale a acestei etnii

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

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă va aviza documentaţiile medicale pentru
încadrarea în grade de invaliditate, va controla legalitatea

şi le va putea chiar revizui,
conform unui proiect de hotărâre, elaborat de Ministerul Muncii,
prin care se urmăreşte sporirea competenţelor instituţiei.

pensionărilor de invalidate

Ministerul Mediului nu a discutat încă
, ci a analizat doar principiile generale referitoare

la aplicarea taxei, inclusiv plata taxei de poluare pentru
autovehiculele Euro 5, din 2011. Principiul care stă la baza
taxei auto pentru anul 2011 va fi „poluatorul plăteşte”,
principiu promovat de Uniunea Europeană.

valorile taxei de
poluare

Persoanele care nu au finalizat ciclul
gimnazial nu vor mai putea susţine
examenul pentru obţinerea

, potrivit unui proiect de
lege avizat favorabil, săptămâna trecută,
de Comisia juridică a Senatului.

permisului
de conducere

| 29 Septembrie - 6 Octombrie |2010 PRISMA

H.G. nr. 923/2010 - modificarea }i completarea Normelor metodologice de aplicare unitar@ a Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate ^n mod abuziv ^n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

(continuare )în numărul viitor

Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea
acord@rii ajutorului pentru înc@lzirea locuin]ei
BUNURI IMOBILE:

BUNURI MOBILE:
1.

5.
TERENURI:
1.

-

- cl
ţei de domiciliu sau alte imobile aflate în

proprietate, cu excepţia locuinţei de domiciliu.

mijloace de transport*): autoturisme care dep

ţionate hidraulic, mecanic sau
electric;

depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri de împrejmuire a locuinţei

ţ

r

ădiri sau alte spatii locative în
afara locuin

ă

ărci cu motor, scutere de apă, iahturi,
autobuze, microbuze;

utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de

cereale;
utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă sau alte

utilaje de prelucrat lemnul ac

ă
(teren intravilan), care depă ă

ă
Terenuri în zona colinara

ă 2,00 ha 3,00 ha
- forestier 2,00 ha 3,00 ha
- vii, livezi, grădini de legume şi flori 1,00 ha 1,50 ha

Terenuri în zona montană
- forestie 2,00 ha 3,00 ha
- vii, livezi 1,50 ha 2,00 ha
- păşuni şi fâneţe 4,00 ha 5,00 ha

peste 3 bovine;
peste 5 porcine;
peste 20 de ovine/caprine;
peste 15 familii de albine.

Familiile şi persoanele singure care au în pro
prietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în aceasta
listă nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

şesc
1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel şi
remorci, şalupe, b

şi curtea aferent
şesc 1.000 mp în zona urban

şi 2.000 mp în zona rural
şi de şes:

- arabil şi fânea

2.
3.

4.

2.

3.

CATEGORII DE ANIMALE/PĂSĂRI:
1.
2.
3.
4.
NOTĂ:

f :

Anexa nr. 3 la O u G nr. 5/2003. . .

amilii cu 1-3 persoane peste 3 persoane
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� În 3 octombrie sunt marcaţi 20 de ani de la reunificarea Germaniei (Ziua Unit ţii Germane - Tag der Deutschen Einheit)ă �

�

�

� � �

� �

francezi A

Ed Miliband a devenit şeful
Partidului Laburist din Marea Britanie, după victoria în alegeri în faţa fratelui său mai în vârstă, David Comisia Europeană şi Imperial Tobacco au semnat un
acord de combatere a comerţului ilicit cu tutun Beijingul a sărbătorit aniversarea naşterii lui Confucius, filozof antic, pentru prima dată de la înfiinţarea Chinei
comuniste Franţa este în alertă ridicată pentru posibile atacuri teroriste, au declarat oficiali Siria a salutat dialogul constructiv cu SU Germania
s-a opus extinderii fondului pentru salvarea euro dincolo de 2013 În 26 septembrie a fost marcată Ziua europeană a limbilor străine

Preşedintele interimar al
a sem-

nat decretul de dizolvare a
parlamentului şi a stabilit data
alegerilor parlamentare antici-
pate pentru 28 noiembrie.

Republicii Moldova
Kim Jong Il a fost reconfirmat Secretar General.

Kim Jong Il a fost numit din nou secretar general al
Partidului Muncitoresc în timpul convenţiei din 28 septembrie de la
Pyongyang, Coreea de Nord. Numirea lui Kim (68 de ani) a venit a
doua zi după ce şi-a numit general fiul cel mai mic, Kim Jong Un
(promovat în rândul coreenilor ca "singurul succesor"), şi sora.

Liderul nord-
coreean

Comisia europeană a lansat o consultare publică în legătură cu
revizuirea directivei privind . Comisia invită toate
părţile interesate să îşi exprime părerea în legătură cu diferitele opţiuni şi
să comenteze pe marginea posibilelor măsuri de îmbunătăţire a gradului
de conştientizare a pericolelor asociate consumului de tutun, de creştere
a motivaţiei în vederea renunţării şi descurajare a începerii fumatului.

produsele din tutun

Acesta a fost visul inginerilor
ţat primul ornitopter

acţionat de om în 1485, oamenii au încercat s

ţiei, devenind primul care "d

ţiale al Universit ţii din Toronto, a ridicat de la
sol aparatul ţinut 19,3 secunde în aer, cu o vitez

ţ
ţionând

astfel roţile de transmisie

ţi b ţi

ţie."
Aparatul cânt

ţa vice-
pre ţiei Aeronautice Internaţionale (FAI),
organismul ce guverneaz

d
ţ

ţ ţ
ţ

şi inventatorilor excentrici de
secole. De când Leonardo da Vinci a schi

şcând din aripi.
Dar acum, un avion propulsat de om, Snow Bird, este pe

cale de a face istorie în avia

şi la men

şi frânghiile ataşate aripilor.
"Snowbird reprezint

şi managerul de proiect,
Reichert. "De-a lungul istoriei, nenum şi femei au
visat s şi sute,
dac

şte 42 de kilograme şi are o anvergur
şi aceasta din urm

şedintelui Federa
şi omologheaz

şteptat
s

ş ş ş

ş
ş

ă se ridice în aer
ca păsările mi

ă din
aripi" pentru a zbura.

Todd Reichert, un inginer doctorand la Institutul pentru
Studii Aerospa ă

ă de
zbor de 25,6 km pe oră, acoperind o distan ă de 145 metri. A
zburat cu Snowbird-ul pedalând cu picioarele, ac

ă finalizarea unui vechi vis
aeronautic", spune dezvoltatorul

ăra ărba
ă zboare ca o pasăre folosind propria lor putere

ă nu mii de oameni au încercat să-l atingă. Aceasta
reprezintă una dintre ultimele premiere din avia

ăre ă a
aripilor de 32 de metri. De ă este
comparabilă cu cea a unui Boeing 737, Snowbird are o masă
mai mică decât cea însumată a pernelor de la bordul avionului
comercial. Reichert a slăbit 8 kilograme pentru a pilota
aeronava. Zborul a avut loc în luna august în prezen

ă sporturile aeriene ă
recordurile mondiale aeronautice. Cererea de înregistrare
oficială a fost depusă în această lună iar FAI este de a
ă confirme record mondial al ornitopter-ului în cadrul

reuniunii sale din octombrie.

Reichert a spus: "utilizarea puterii umane, atunci când
mergem pe jos sau cu bicicleta, este un mod eficient, sănătos
i sustenabil de transport" i "De i aeronava nu este o meto ă

practică de transport, ea este menită să ac ioneze ca o sursă
de inspira ie pentru al ii în a folosi puterea corpului i
creativitatea min ii pentru a- i urma visele."

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educaţie, cultură,
multilingvism şi tineret, a luat parte, în 22-23 septembrie la
Copenhaga, la evenimentele care au marcat cea de-a 10-a aniversare
a programului Uniunii Europene pentru educaţia adulţilor, Grundtvig.
Grundtvig ajută adulţii să-şi sporească competenţele şi capacitatea de
inserţie profesională prin ajutoare financiare pentru cursuri de formare
şi pentru mobilitate în scop educaţional. Comisia consideră că acest
sprijin este necesar mai mult ca oricând pentru ieşirea din criză şi
pentru eliberarea întregului potenţial de creştere economică al
Europei, oferind, pentru cei care au pierdut oportunităţi în trecut, şansa
de a putea avea succes în viitor. În ultimul deceniu, programul a investit
370 de milioane de euro în sectorul educaţiei adulţilor şi a acordat 17
000 de ajutoare nerambursabile pentru organizaţii care au implicat
aproximativ 500 000 de participanţi.

Programul Grundtvig ajută adulţii care au părăsit şcoala cu
calificări de bază sau fără calificări şi oferă sprijin pentru profesori,
formatori şi alte tipuri de personal din centrele şi asociaţiile de educaţie
a adulţilor, organizaţii de consiliere, servicii de informare, ONG-uri,
întreprinderi, grupuri voluntare şi centre de cercetare.

:
îmbunătăţirea calităţii cursurilor de formare şi creşterea mobilităţii

cursanţilor,a formatorilor şi a personalului implicat în educaţia adulţilor;
asigurarea accesului persoanelor marginalizate la educaţia adul

ţilor, în special a persoanelor în vârstă şi a celor fără calificări de bază;
ameliorarea cooperării dintre organizaţiile pentru educaţia

adulţilor;
dezvoltarea de practici inovative de educaţie a adulţilor şi de

management şi încurajarea implementării pe scară largă a acestora;

încurajarea conţinutului educaţional, a serviciilor şi practicilor
educaţionale bazate pe TIC.

La 15 septembrie a fost deschisă o consultare publică privind
viitorul programului de învăţare de-a lungul vieţii al Comisiei, care
include programul Grundtvig.

Programul Grundtvig este denumit în onoarea filozofului, teologului
şi profesorului danez Nikolaj Grundtvig (1783-1872). Grundtvig este
considerat „părintele” mişcării universităţilor populare, care a început
în Danemarca la mijlocul secolului XIX şi s-a răspândit în nordul
Europei şi în numeroase alte ţări.

Grundtvig a fost un suporter activ al educaţiei adulţilor, pentru ca
aceştia să poată servi mai bine comunităţile. El considera că studiul în
sălile de clasă are anumite limite şi că adevărata învăţare are loc de-a
lungul vieţii -educaţie prin viaţă, educaţie pentru viaţă.

Grundtvig este una dintre cele patru ramuri ale programului
Comisiei de învăţare de-a lungul vieţii, care permite cetăţenilor de
toate vârstele să participe la activităţi de învăţare şi susţine
dezvoltarea sectorului educaţiei şi formării în Europa. Celelalte ramuri
de finanţare ale programului de învăţare de-a lungul vieţii sunt:
Erasmus, cu accent pe învăţământul superior, Leonardo da Vinci
pentru educaţia şi formarea profesională, şi Comenius pentru şcoli.

Cele patru subprograme finanţează o gamă largă de activităţi
inclusiv schimburi, vizite de studiu şi activităţi de formare a reţelelor.
Proiectele vizează studenţi şi cursanţi individuali, precum şi profesori,
formatori şi alte persoane implicate în educaţie şi formare.

Obiectivele specifice ale programului Grundtvig sunt
�

�

�

�

�

-

Cine a fost Grundtvig?

Programul de învăţare de-a lungul vieţii
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EU încurajeaz@ „a doua }ans@” prin
educa]ia adul]ilor

Comisia Europeană a anunţat recent o nouă strategie
destinată să sprijine cinematografele din Europa să treacă la
utilizarea mijloacelor digitale şi să le încurajeze să proiecteze
mai mult filme produse în Europa, asigurând astfel un spectru
de opţiuni mai larg pentru cinefili. Costul echipamentelor digi-
tale este prohibitiv pentru multe cinematografe mici, strategia
Comisiei stabilind opţiuni de sprijin financiar care includ
ajutoare de stat şi fonduri din Fondul european de dezvoltare
regională şi programul EU MEDIA, care sprijină industria
cinematografică. Una dintre oportunităţile create de trecerea
la mijloacele digitale este aceea de a creşte fezabilitatea
convertirii filmelor produse în primii ani de producţie cinema-
tografică pentru a le conserva pentru generaţiile viitoare.

În Europa, adoptarea tehnologiei digitale este încetinită de
costul conversiei şi de diversele necesităţi ale cinematogra-
felor. Un proiector digital nou şi un server costă aproximativ
75.000 de euro, o investiţie mare pentru micii operatori de
cinematografe.

Din 2007, Comisia a pus la dispoziţie 25 de milioane de
euro ca sprijin prin programul MEDIA pentru iniţiative vizând
cinematografe digitale şi pentru alte proiecte inovatoare.
Comisia plănuieşte să lanseze un nou plan la finalul anului
2010, care va contribui cu încă 4 milioane de euro la digitali-
zare, destinate cinematografelor care proiectează în principal
filme europene.

Pe lângă abordarea aspectelor financiare, strategia
Comisiei urmăreşte:

să profite de oportunităţile oferite de standardizare;
să realizeze tranziţia la digital cât mai rapid posibil pentru a

evita costul producerii de filme în paralel pe suport de celuloid
şi pe suport digital, precum şi un sistem de distribuţie/

proiectare dublu;
să menţină şi să intensifice diversitatea proiecţiilor

europene în cinematografele digitalizate;
să investească în cercetare, echipamente şi instruire

profesională pentru a impulsiona conservarea patrimoniului
cinematografic.

Vizionarea de filme la cinematograf este la fel de populară
ca întotdeauna în Uniunea Europeană, cu 981 de milioane de
bilete vândute în 2009 cifră în creştere faţă de cele 925 de
milioane de bilete vândute în 2008 (sursă: Observatorul
Audiovizual European).

Încasările totale din vânzarea de bilete în 2009 s-au ridicat
la suma de 6,3 miliarde de euro o creştere de 12% faţă de
2008. Cota de piaţă a industriei europene a reprezentat 27%
din totalul încasărilor din vânzarea de bilete.

Cu toate că numărul filmelor produse şi distribuite în UE
depăşeşte cu mult numărul de filme produse în afara UE,
acest aspect nu se reflectă în mod necesar în cota de piaţă. În
2008, de exemplu, în UE s-au distribuit 167 de filme produse
în SUA, în timp ce numărul filmelor produse în UE 27 care au
fost distribuite în UE a fost de 726. Totuşi, datorită, în parte,
resurselor financiare importante aflate la dispoziţia
distribuitorilor americani, cota de piaţă a filmelor produse în
SUA şi distribuite în UE 27 a fost de aproximativ 65% (sursă:
ObservatorulAudiovizual European).

Cinematografele de artă au tendinţa de a proiecta mai
multe filme europene decât marile lanţuri de cinematografe.
Multe dintre ele aparţin reţelei „Europa Cinemas”, care a
beneficiat, începând cu anul 2005, de sprijin din programul
MEDIA. Reţeaua include 770 de cinematografe, dispunând

de 1 945 de ecrane în 443 de oraşe din UE 27 şi din ţările
Spaţiului Economic European.

Programul MEDIAcontribuie cu 755 de milioane de euro la
sprijinirea industriei cinematografice europene în perioada
2007-2013. Finanţarea ajută la îmbunătăţirea distribuţiei şi
promovării filmelor europene şi consolidează competitivitatea
din sector.

Noul Fond MEDIA de garantare a producţiei va pune la
dispoziţie 8 milioane de euro ca garanţii pentru împrumuturi în
perioada 2010-2013 pentru a sprijini şi facilita accesul la finan-
ţare al societăţilor europene producătoare de film şi ar putea fi
unul dintre instrumentele viitoare în accelerarea digitalizării.

�

�

�

�
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Rusia China

Politica iniţiată acum 30 de ani în
China

După 12 ani la conducerea ţării,
practic fără opoziţie, Chavez

şi au inaugurat o
conductă de petrol într-o mişcare salutată
ca istorică de liderii lor, un prim pas spre
diversificarea exporturilor energetice ale
Rusiei departe de Europa şi mai aproape
de vecinul său din est.

Logica comercială a unei legături
energetice mai mari între unul dintre cei
mai mari producători de energie şi cel mai
mare consumator din lume a depăşit
neîncrederea politică dintre cele două
naţiuni, care au purtat un război de scurtă
durată în 1969 şi doar cu doi ani în urmă au
finalizat delimitarea frontierei.

ce stabileşte un copil pentru fiecare
cuplu va continua a declarat vice-premierul
chinez, Li Keqiang. Potrivit ziarului chinez
Global Times, politica 1-copil a împiedicat
400 milioane de naşteri în ţara cea mai
populată din lume.

nu reuşeşte
să câştige majoritatea de două treimi în
parlamentul venezuelean. În legislativele
din 26 septembrie, alegătorii din Venezuela
l-au oprit pe preşedintele Hugo Chavez să
obţină majoritatea de două treimi necesară
pentru a trece în Adunarea Naţională, fără
efort, ceea ce el numeşte reformele critice
pentru ţară.
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Comisia Europeană sprijină digitalizarea cinematografelor din Europa

Ornithopter



Vând cas

ţe pe
Culmea Boiniţei, curent electric, 5
ha teren, 50.000 € neg. Tel. 0734-
9516521, 0746-656847. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
confort 2, Al. Gladiolelor, 21.000 €
sau schimb cu apartament 3 camere
+ diferenţ

-
ţa, 85.000 €. Tel.

0255-216591, 0730-107964. (R.R)
Vând cas

Vând teren pe C Caranse
be .

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

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

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

Vând teren 17.000 mp, FS 60 m
la sosea internaţional

ţ
negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de B

ţional

ţ negociabil. Tel. 0720-026801.

ă în Gătaia, la
ă, 23.000 € neg. Tel. 0721-

925322, 0355-882548. (R.R)
Vând în Herculane teren 2700

mp, str. Trandafirilor. Tel. 0734-
715136, 0724-78059. (R.R)

Vând casă + dependin

Vând 2 ha teren în Ezeri
ă. Tel. 0722-

129295. (R.R)

ă. Tel. 0751-075680. (R.R)
Vând imobil compus din 2 cor

puri de casă în Re

ă la Gârli

ă în Verme
ătărie, 18.000 €. Tel.

0726-206883. (R.R)

€

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

Tel. 0721-858714.

ă, la 3 km de
Băi le-Herculane, posibi l i tate
racordare la apă

ăile-Herculane, la 200 m de
sosea interna ă, pe malul râului
Belareca, bun pentru privatizare.
Pre

şosea,
stare bun

ş sau
schimb cu garsonier

şi

şte, 15.000 €
neg. Tel. 0734-546113. (R.R)

Vând cas ş, 2 camere,
anexe, buc

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

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi curent, pre

alea -

.

.

Vând instant pe gaz, central

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.

ă
termică pe gaz Junkers, convector
pe gaz. Tel. 0720-545776.

Vând generator de acetilenă,
trusă de tăiere oxigaz, transformator
de sudură. Tel. 0720-545776.

ă ă

ă ă
ă

ă
ă

ă
ă ă

ş

ş ş
ş

ş

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

Vând produse 100% naturale,
oportunitate de câştig cinstit şi sigur.
Tel. 0723-092582.

Vând 8 iezi şi un ţap, 110 lei
bucata sau schimb cu lemne de foc.
Tel. 0742-127772. (R.R)

Vând ma

ţi
pove ţi voiaj; borcane 400 gr;
luster 3 braţe; rochie mireas

ţuic

ţa ou
ţ

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

ţa vitrin -

ţa cazan inox 50 l,
de cupru, 1500 lei; set pistoale vop-
sit, 200 lei. Tel. 0722-129295. (R.R)

Cump

ţigl

ţa 2 porci, 1000 lei.
Tel. 0770-456424. (R.R)

Vând congelator nou. Tel. 0355-
411682.

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

Vând urgent radiocasetofon
dublu + tv Philips alb-negru, cu diag.
de 61 cm, în stare foarte bun -

t ţi, 70 lei; tv alb-
negru Sport 233, diagonal 31

ţuri bune Tel. 0355-
802548, 0749-486188.

Vând bibliotec ţar de
sufragerie, mobil

ţar, aragaz, ho-
t ţuri
acceptabile. Tel. 0770-600098.

Cump ţionabil,
hard peste 80, ram peste 512. Tel.
0725-478115.

ţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.

Vând ma

şin

şe diferite
m

şti; gen

şa cazan

şi şi pui de
prepeli

Şopotu Vechi vac

şi

şi

şin

şi stative

şi microring 2 lei şuvi

şin

ă de spălat Arctic,
750 lei; compresor, 600 lei; lână de
tricotat diferite culori; garni

ărimi; 2 călcătoare electrice; căr

ă
scurtă. Tel. 0255-801076. (R.R)

Vând în Boc ă de
120 l, inox, cu răcitor cupru, 1000 €.
Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând în Re ă
ă. Tel. 0722-395469, 0771-

231154. (R.R)
ă ă

Vând porc de 120 kg, 8 lei/kg.
Tel. 0745-304827. (R.R)

Vând în ă
gestantă de 8 luni, 3000 lei. Tel.
0255-243110, 0745-654658. (R.R)

Vând cazan 300 l, 1000 €. Tel.
0721-590984. (R.R)

Vând în Oravi ă frigo
rifică, congelator, frigider pt. lactate,
cântar electric, feliator, casă marcat,
1000 €. Tel. 0733-685744. (R.R)

Vând în Re

ăr vioară pt. copil 7 ani.
Tel. 0722-507779. (R.R)

Cumpăr ă veche de Jimbolia.
Tel. 0721-197936. (R.R)

Vând în Re

Vând ma ă de cusut Singer,
casetă de fier cu chei, plachete de
aniversări, călcător cu cărbuni. Tel.
0255-257476 (după ora 18.00).

ă

ă; ven
tilator auto în sare bună; calorifer
elec ric cu 9 elemen

ă . Tel.
0770-515588 (orele 8.00-24.30)

Vând manechine/busturi pentru
magazin ; cărucior pentru
copil mic, pre .

ă + col
ă cameră tineret,

mobilă bucătărie+col
ă, frigider, mobilă dormitor, pre

ăr Pentium 4 func

Vând extensii de păr natural cu
cheratină

ă de spălat vase
defectă. Tel. 0255-210491.

V

V

V

ând joc Sony Play Station 3,
manete, 7 jocuri originale, preţ 720
lei

ţ 350 lei. Tel. 0721-414951.
ând joc Sony Play Station 2,

manete, 17 jocuri, cip, preţ 270 lei
sau schimb cu telefon, ofer
diferenţ Tel. 0721-414951.

ând jocuri originale Sony Play
Station 2 sau 3 sau portabil PSP, 20
lei bucata, manete, memorii, card de
Play Station 2 de 8 GB, 32 GB, 64
GB. Tel. 0721-414951.

Vând în Caransebe

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

Vând în Fize
ţi, 500 lei/buc;

m .

ţuic

ţar sufra-
gerie piele 1200 lei; mobil -

ţeasc

Vând în Câlnic cositoare Carpa-
tina, bun .

ţa frigider cu conge-
lator nou, 150 €, ma

Vând în Boc ţea de 7 luni,
1500 lei; vac

şi joc Sony portabil PSP, 5 jocuri,
pre

ş rochie de
mireas

şin

ş 30 capre, 170
lei/buc; 3 porci mistre

şova 25 oi şi un
berbec, 250 lei/bucata; vac

şin

şi
şin

şa vi

ă.

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

ăgar 1 an, 500 lei Tel. 0745-
5006411, 0757-298165. (R.R)

Vând în Or
ă 2500

lei. Tel. 0720-725826. (R.R)
Vând cazan de ă, cupru 120

l, 2200 lei. Tel. 0740-943863. (R.R)
Vând mobilă dormitor completă,

1400 lei; mobilă sufragerie 1000 lei;
canapea piele, 1200 lei; col

ă bucătă
rie completă, 1000 lei; birou, 100 lei;
drujbă nouă nem ă pe benzină,
Stihl, 800 lei; motocositoare nouă,
600 lei; ma ă de tuns gazonul,
400 lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (R.R)

ă + piese schimb 3 000 lei
neg. Tel. 0740-204526. (R.R)

Vând în Re
ă de spălat

vase nouă, 150 €. Tel. 0745-376892
Vând 2 căzi de lemn, 500 l, 250

lei, convector gaz nou, 250 lei. Tel.
0766-108211. (R.R)

ă gestantă de 8 luni,
3500 lei. Tel. 0744-764704. (R.R)

Vând în Reşiţa frigider Arctic,
100 lei. Tel. 0766-513950. (R.R)

Pensionară, 61 ani, caut parte-
ner pentru căsătorie. Tel. 0728-
166849.

(continuare )în pagina 7
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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
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Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo

Vând în Lugoj Dacia Papuc 1,9
diesel, din 2005, 1600 € neg; Ford
Modeo 1,6 din 1994, adus din Ger
mania, 850 €. Tel. 0768-066066. ( )

Vând în Caransebe

Vând Renault 11 diesel din 1996
1200 € neg. Tel. 0744-618635 (R.R)

Vând VW Passat 2, înmatriculat,
1,6 diesel, jante Al, 700 € neg; Opel
Movano cu prelată din 2004, 5000 €;
Golf 4 recent adus din Germania,
din 2000, 2000 € neg. Tel. 0732-
931231. (R.R)

Cumpăr Golf 2 turbodiesel
pentru piese schimb. Tel. 0762-
748427. (R.R)

Vând în Re

-
rr

ţa Dacia, 500 € neg.
Tel. 0745-688074. (R.R)

Vând Opel Corsa din 1999,
diesel 1,5, servodirecţie, 2500 €
neg. Tel. 0723-596043. (R.R)

Vând Espero din 1996, 450 €.
Tel. 0726-671324. (R.R)

ş Opel
Omega din 1995, diesel, full option,
mici probleme electrice, 800 €; Ford
Focus din 2002, înmatriculat, 4500
€; BMW, 350 €, neînmatriculat. Tel.
0723-599099. (R.R)

Vând Golf 5 Sport, din 2008,
30.000 km. Tel. 0723-535888. (R.R)

Vând în Lugoj voucher, 600 lei.
Tel. 0728-987643. (R.R)

şi

Cump ţa motor pentru
Opel Astra sau vând Opel Astra cu
motor defect.Tel. 0724-227213 (RR)

ăr în Reşi

Vând apartament 2 camere în
Moroasa, complet renovat. 25.000
€. Tel. 0766-108211. (R.R)

Vând în O ă 200
mp, 5 camere, hol, 2 bucătării, ane
xe, 300 mp curte, 4400 mp grădină
cu pomi fructiferi, intravilan, 150.000
€ neg. Tel. 0726-208559. (R.R)

Vând în Mehadia casă, 45.000
€. Tel. 0767-470450. (R.R)

Vând loc de veci în cimitirul nou
din Herculane, 500 lei. Tel. 0768-
777894. (R.R)

ă 3 camere,
baie, bucătărie, grădină, anexe
25.000 €. Tel. 0723-665356, 0770-
360947. (R.R)

Vând în Re ăgăra
ă

tă ă, 35.000 €
sau mobilat 45.000 €. Tel. 0742-
617595. (R.R)

Vând în Re ă Poli
ătă

ă, complet mobilat, 37.000 €.
Tel. 0722-440654, 0770-546568 ( )

Închiriez la Intim, zona pie

ă Comisariat, îmbu
nătă

ţelu Ro
-

Vând în Ezeri

ţa pe str. F -
-

ţit, confort 1, central

ţa, lâng ţie,
apartament 2 camere, îmbun ţit,
central

rr
ţei,

spaţiu comercial, 300 € neg; vând,
închiriez sau schimb apartament 3
camere,Al. Tu

-
ţit, et. 4, 22.500 € neg. Tel.

0748-904376. (R.R)

şu cas

ş cas

şi şu
lui, apartament 2 camere, îmbun

şi

şnad cu apartament 2
camere. Tel. 0753-312122. (R.R)

Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lâng

Vând tichet Rabla 2010 în
Re iţa. Tel. 0255-211606.

V

ţ avantajos.
Tel 0754-765516.

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 parbriz spate Renault 18.
Tel. 0255-801076. (R.R)

Vând în Fize

Vând în Boc

ţa Opel Astra, 1500
€. Tel. 0745-376892. (R.R)

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

Vând VW Polo, standard, diesel,
123.000 km, 4200 € neg. Tel. 0722-
798398. (R.R)

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)

Vând în Fize
rr

ţ voucher, 350 €
neg. Tel. 0749-103517, 0764-
563280. (R.R)

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

Vând în Anina Subaru din 1996,
4x4, 1,3 benzin

ş

ş

ş

şa Dacia din 1997,
stare bun

şi

şi

ş voucher, 1000 lei.
Tel. 0255-236189, 0752-939151 ( )

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

Vând în Bocşa Ford Mondeo din
1995, turbodiesel, 1100 € neg. Tel.
0763-738925. (R.R)

Vând în Nicolin

Vând Ford Taunus din 1976, 350
€ neg; remorc

ând autocar Magirus 53 de
locuri, an 1981 motor standard,
radiat pentru piese pre

Pre

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

ă
ări

ă cu pager rază ac

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

ă, verificare 2011, 500 €
neg. Tel. 0748-852983, 0732-
850839. (R.R)

Vând în Re

ăr bară de protec

ă stare de func

ă, 1690 € neg;
Suzuki Samurai 4x4, din 1996, 1690
€ neg; Mitsubishi Pajero 4x4, din
1994, 3300 € neg. Tel. 0745-
260668, 0762-216088. (R.R)

ă 350 € neg. Tel. 0745-
304827. (R.R)

Vând în Deta Ford Mondeo din
2001, turbodiesel, gen ă,
5.000 € sau schimb cu Vw Passat,
Audi A4, modele sub anul 2000. Tel.
0769-648085. (R.R)

ţi Al, clim

Vând motor pentru dezmembra-
re, 100 €. Tel. 0745-830085. (R.R)

Vând Audi A4 din 1995, 3800 €.
Tel. 0747-471986. (R.R)

Vând în Boc . -
ţap nou, 800 lei;

cupl
rr

Vând VW Golf 2 pe benzin
ţionare,

500 € neg. Tel. 0741-502288.
Vând voucher, 900 lei neg. Tel.

0749-599436. (R.R)
-

ţional ţ
. . 1994, euro

2, preţ 300 €. Tel. 0727-839238.

-
ţionare, acte Franţa valabile, preţ
800 € negociabil. Tel. 0746-434797.

ţio-
nare, aspect irepro ţ 4.300
€ u

ţ 600 € negociabil. Tel.
0746-434797.

Vând pompe electrice de benzi-
n pentru orice tip auto, capuri distri-
buitoare, pompe electrice alimen-
tare diesel. Tel. 0744-852658.

şa arcuri pt remor
c

şabil, pre
şor negociabil. Tel. 0746-434797

ă, roata 5, pro
ă automată nouă pt. tractor

U650, 300 lei. Tel. 0747-877713 ( )
ă,

neînmatriculat, stare func

ă, avariată aripa fa ă, motor J
1345 cmc, benzină, a f

ă de func

ă de func

ă

Vând urgent Honda Civic, func

Vând Ford Escort an 95 motor
1.8 diesel stare perfect

Vând Vw Passat an 2000 motor
2,5 tdi full option, înmatriculat RO,
acte la zi, stare perfect

Vând Citroen înmatriculat RO,
diesel, pre

Vindem online cauciucuri noi

România.

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în Tel. 0256-
306 293, www.cauciucuridirect.ro

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.

Vând în Boc ă,
4,3 ha, 2.5 €/mp neg; teren în Boc

ă, 2900 mp, 2 €/mp.
Tel. 0748-852983, 0732-850839 ( )

şi

şa teren cu balt
şa

Vasiova, intravilan 4 €/mp; teren
Bocşa Român

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.

rr

Imobiliare

ANUNŢ PUBLIC
S.C. MARBEK IMPEX SRL cu sediul în Re ţa, I.L. Caragiale, nr.

20, anunţ ţinere a
autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cara

ŢIE
PUBLIC ţa, Valea Ţerovei, nr. 10.

Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desf

şi

ş-
Severin, pentru activitatea de CARMANGERIE şi ALIMENTA

şurat şi
şurat

ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de ob

Ă desfă ă în Re
ă ă se

pot depune, în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Cara , strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri, între
orele 08.00-16.00.

ş-Severin

Vând vac preţ
. ociabil.

sau

ă în Câlnic,
1 700 lei neg Tel. 0766-
103509 0767-277101.

Ofer gratis un c ţelu nostim de
3 luni, deparazitat

Vând canapea
ţ 300 lei; convector, 200 lei;

scurt ţ 100 lei.
Tel. 0355-410549.

ţi valo-
roase, în perfect

ă

ă fotolii,
pre

ă blană cu glugă, pre

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

801140, 0255-253973.

ş
şi vaccinat, unui

iubitor de animale.Tel. 0255-527935
şi dou

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ţe
“BRATCA” (placaj de c ),
chiar şi recuperate. Tel. 0744-
577460, 0355-411421.
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ă
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Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan
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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

Ţ: 368

Ş

ŞA:

Ş:

ŞU:

TOTAL JUDE

: Administrator: 1; Agent de turism transport turistic intern/ internaţional/ ticketing/ rezerv

ţioner asamblor articole din textile: 13; Consilier teh-
nic: 1; Croitor-confecţioner îmbr

ţii: 1; Electromecanic: 3; Femeie de serviciu:
5; Fotograf: 1; Funcţionar economic: 1; Funcţionar informaţii clienţi: 4; Garderobier: 1; Gestionar depozit: 1;
Inginer mecanic: 3; Instalator instalaţii tehnico sanitare

ţ ţiilor: 5; Operator calculator: 2;
Osp

Agent securitate: 4; Confecţioner îmbr
ţiilor: 6;

ţinere ţii: 2; Muncitor necalificat la demolarea cl ţ

ări/
cazare/ publicitate/ marketing/ asistenta turistica/: 1; Agent securitate: 10; Agent vânzări: 2; Ambalator
manual: 2; Asistent director: 1; Asistent farmacist: 1; Asistent medical generalist: 1; Barman: 2; Bucătar: 2;
Călcătoreasa lenjerie: 18; Casier: 13; Coafor: 1; Confec

ăcăminte după comandă: 20; Director societate comercială: 1; Electrician
echipamente electrice

ăcătu ător comercial:
8; Macaragiu: 1; Magaziner: 4; Manipulant mărfuri: 11; Ma

ădirilor, zidărie,
mozaic, faian ă, gresie, parchet: 8; Muncitor necalificat în industria confec

ătar: 2; Paznic: 5; Sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/nealimentare: 4;
ă de mare tonaj: 1;

ător: 92; Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 2; Zidar rosar tencuitor: 3;
Educatoare: 1; Lucrător gestionar: 1;

ător comercial: 2;
Barman: 2; Bucătar: 1; Îngrijitor clădiri: 1; Lucrător bucătărie (spălător vase mari):

2; Lucrător gestionar: 1; Lucrător pensiune turistica: 2; Ospătar (chelner): 2; ă de
mare tonaj: 1; Spălător vehicule: 2; Vânzător: 2;

ător
comercial: 2; Manipulant mărfuri: 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 1; Tractorist: 1;

ăcare volane în piele: 1; Muncitor necalificat în
industria confec

ăcătu
ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă,

gresie, parchet: 9; Muncitor necalificat în metalurgie: 2; Pregătitor materiale de

şi energetice: 1; Electrician în construc

şi gaze: 1; L ş mecanic: 10; Lucr
şinist la maşini mobile pentru transporturi

interioare: 1; Maşinist pod rulant: 1; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

Şofer autocamion/
maşin Şofer de autoturisme şi camionete: 4; Stivuitorist: 3; Sudor în mediu protector: 10;
Tinichigiu carosier: 1; Vânz

Lucr

Şofer autocamion/maşin

Contabil: 1; Desenator însemnator cherestea: 1; Inginer mecanic: 1; Lucr

Controlor calitate: 10; Dispecer: 1; Gestionar depozit: 2; Inginer mecanic: 2; L ş
mecanic de între şi repara

şarje: 10;

ANINA:
BOC
BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

ORAVI

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 29.09.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Nou pe piaţa re ţean -
.

ţade,
podele, rezervoare. Garanţie
integral

Înv ţ
-

ţi la un preţ mic. Tel.
0754-889176.

şi
şini epoxidice pt

piscine, b şuri, fa

şi rapid în
doar 10 ore. Rezultat garantat! Pre
dau ore de german
şi/sau avansa

ă: execu
tăm acoperiri cu ră

ăi, acoperi

ă 5 ani. Tel. 0770-768499.

ă ă germană sigur

ă la începători

Caut femeie care să îngrijescă o
bătrână de 80 ani. Tel. 0730-090109

Oferte-Cereri

de Serviciu

Imobiliare
V nd apartamenâ t 3 camere, 2

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

Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara B ţ negocia-
bil. Tel. 0720-026801.

Vând/schimb apartament 2
camere, et. 4/4, 38 mp, lâng

-
ţiri. Tel. 0722-660385.

Vând apartament 3 camere,
lâng -

ţ
ţie

interior, preţ 28.000 negociabil. Tel.
0744-139679.

Vând cas

Particular vinde garsonier
ţa pe Tineretului 5 etaj 9 la

15.000 €, negociabil, stare bun

-
ţit, gresie, faianţ -

-ţa Intim.Tel. 0724-700792
Vând cas

ţ

ţiri.
Preţ negociabil. Tel. 0744-627954.

Cump

ţ 20 €/mp. Tel. 0748-
051170, 0255-552020, adelatelechi
@yahoo.com

Vând cas
ţ

40.000 €. Tel. 0748-051170, 0255-
525020, adelatelechi@yahoo.com

Schimb apartament cu 3 came-
re, îmbun ţit total, cu o cas

ţa. Tel. 0762-057598.
Vând apartament confort 2 cu 3

camere et. 1/4 micro 2 termopane,
central ţ 29.000 € neg.
Tel. 0729-831005.

Vând apartament la cas -

ţit, 2 b

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Schimb apartament cu 3 came-
re, îmbun ţit, cu o cas ţa.
Tel. 0762-057598.

Schimb apartament cu 3 camere
cu o cas .

.
-

ţiri, 23.500 € negociabil.
Tel. 0752-513036.

Vând apartament confort 2
îmbun ţit, gresie, faianţ -

ţ

ăi, bucătărie, balcon. Re

ăile-Herculane. Pre

ă sala
sportului, renovat, multe îmbună
tă

ă comisariat, conf. 2, etaj 2, gre
sie, faian ă, centrală, termopane,
u ă metal, bloc izolat

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.

ă în
Re

ă.
Tel. 0355-801355

ătă ă, termopa
ne, încălzire, etaj 4/4 cu acoperi

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

Vând garsonieră dublă, parter,
zona căminelor, cu îmbunătă

ăr garsonieră. Tel. 0763-
724760.

Vând 4.000 mp teren intravilan
în Boc

ă Boc ă la
ădiri, 12 camere, pre

ătă ă în
Re

ă, gresie, pre

ă, 3 ca
mere, bucătărie, living, baie, anexe,
grădină, zona Muncitoresc, sau
schimb cu apartament 3 camere.
Tel. 0744-550715.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătă ăi,
centrală, termopane sau schimb cu
casă în Re

ătă ă în Re

ă în Boc

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

ătă

ătă ă, termo
pane, încălzire, Micro 2, etaj 4/4 cu
acoperi

ă 3 camere, bucătărie,
baie, hol, gresie, faian ă, podele,
centrală, încălzire pe gaz, terasă,
intrare auto, curte, grădină, Boc

ă. Tel. 0771-482592.

şi

ş şi izola

şi

şi 0747-617306.
Vând apartament confort 2 îm

bun
ş,

Micro 2, p
şa Montan

şa, pre

şa Montan
şosea, 2 cl

şi

şi

şi

şa. Tel 0762-
057598

Persoan

şi alte
îmbun

ş. Tel. 0724-700792.
Vând cas

şa
Montan

Vând cas

-

-

Vând apartament 2 camere, Mo-
roasa 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 apartament cu 2 camere în
Re ţa, complet mobilat ,
parter, piaţa Intim ţ 25.000
neg.Tel. 0724-700792

€
Vând 2 case de vacanţ

ţit sau schimb cu apartament în
Craiova.Tel. 0355-802548, 0749-
486188.

Vând apartament în Boc -
Al. Trandafirilor,

laminate, ţie
termic

ţ

Închiriez garsonier ţa,
85 €/lun

ţit, mobilat

Vând cas

ţa, zona
Govândari. Tel. 0766-865250.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

Persoană fizică cumpăr aparta
ment 3 camere conf.1 sau 2, ori 2
camere conf. 1 de preferat deco
mandat. Tel. 0722-660385.

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.

. Pre €

Vând casă la Dognecea, 2
camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu TV, telefon, (centru),
14.000 neg. Tel. 0355-411682.

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

Caut fete în gazdă. Tel. 0728-
166849.

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, îmbu-
nătă

ă, zona haltă,
termopane, izola

ă, proaspăt zugrăvit, u ă
metalică, centrală, gresie, faian ă.
Tel. 0747-029212.

ă în Re
ă. Tel. 0766-844272.

Schimb 2 garsoniere cu aparta-
ment 2 camere sau casă. Tel. 0746-
266917, 0355-414041.

Vând garsonieră confort 1, 30
mp, pe Calea Caransebe

ătă

ă în Moniom, nr. 64 A.
Tel. 0751-056772.

ă în Boc

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

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 şi utilat

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

şa Ro
mân

ş

şi

şului. Tel.
0753-146161.

Vând apartament 2 camere, et.
2/4, total îmbun şi
utilat sau nemobilat şi neutilat. Tel.
0725-877646.

Vând sau schimb cas şa
cu apartament în Reşi

-

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, 0765-98327.

ţei, spre Timi

.
Vând cas ţa. 5

camere, baie, buc

ţiri, 12.500 €. Tel.
0770-746033, 0728-213320.

Vând camin 2 camere, et. 1,
Govândar, cu central

ţial mobilat. Tel.
0741-166573.

ţ

ţiri, Al. Tineretului, et. 1,
preţ negociabil la vedere. Tel. 0735-
930095.

ş

ş

ş, str. Grivi şoara,
nr. 1, bl. U6, ap. 5.

şi

şi recent
renovat

ă

Vând apartament 3 camere în
Buzia

Tel. 0751-
056772

ă cu etaj în Re
ătărie, încălzire

centrală, garaj. Tel. 0722-501895.
Persoană fizică vând garsonie-

ră, confort 1, et, 2, Govândari,
multiple îmbunătă

ă, termopan,
baie renovtă, par

Vând garsonieră utilată
ă, zona Victoria sau schimb

cu apartament 3 camere, confort 1 +
diferen ă. Tel. 0721-039835.

Vând garsonieră cu multiple
îmbunătă

Femeie serioasă, 50 ani, cu
apartament în Re

ătrân(-ă) pentru între
şiţa doersc un

b ţinere cu
contract. Tel. 0355-411682.

Transport 3 sau 4 persoane în
Italia, aduc şi colete pân

şi joi
diminea

ş
ş

ă la desti
na

ă. Tel. 0728-969189.

-
ţie. Plecare în fiecare marţi

ţ
Transport zilnic persoane în

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

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.

B ţ

ţii salariale
exagerate. Tel. 0727-798285.

Execut lucr

Caut copii

şi un meseriaş
raşchetat parchet. Tel. 0728-

ştept oferte
corespunz

şi exterioare. Tel. 0723-
894929.

şi b

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

ătoare, doar de la firme
serioase. Nu emit preten

ări de amenajări
interioare

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

Acord asistenţ -
-

ţ

ă juridică, recupe
rări debite, uzucapiuni terenuri ca
se, înfiin ări firme. Tel. 0727-505315

AJ M pe ţie a Bursei
locurilor de munc ţi. La aceast ţie locurile de munc

ţii având la dispoziţie oferte în peste 60 de meserii.
Pentru persoanele cu studii superioare, cele mai multe locuri de munc

. ţi, dintre care 2 au fost încadraţi, primind
repartiţii, iar un n . ţi au fost programaţi pentru susţinerea
interviului Locurile de munc ţi sunt în meseriile:
inginer industria alimentar (1) Locurile de
munc

JOFM ţa, precum ţiilor locale din judeţ, unde vor
fi emise repartiţii persoanelor ce întrunesc condiţiile impuse de angajatori.

OF C
ă pentru absolven ă edi ă

au fost variate, absolven
ă

oferite la bursă au fost de inginer de diferite specializări. La Bursă s-au
prezentat un nr de 453 absolven

r de 216 absolven
. ă ocupate de către absolven

ă
ă rămase vacante în urma Bursei vor putea fi consultate la sediul

A din Re

-S, a organizat 24 septembrie, a 10-a edi

şi muncitor necalificat (1).

şi şi la sediile Agen

Bursa locurilor de muncă
pentru absolvenţi



TENIS - BCR Open Romania
Argentinianul Juan Ignacio Chela s-a impus si in proba de simplu a

BCR Open Romania, dupa ce a triumfat la dublu. Juan Ignacio Chela,
al patrulea favorit la Bucuresti, a obtinut al saselea trofeu al carierei,
dupa ce l-a invins in finala, cu 7-5; 6-1, pe spaniolul Pablo Andujar, un
jucator venit din calificari. Argentinianul de a pierdut doar 17 game-uri
in cele 4 partide disputate la acest turneu. Chela va pleca de la
Bucuresti cu 250 pct ATP si cu un cec de 66.580 de euro. De partea
cealalta,Andujar a fost rasplatit cu 150 de pct si cu 34.975 de euro.
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Liga Europa, Steaua - Napoli, etapa II

Joi ProTV ora 20:00
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: Bacau - UCM Resita

Vineri Digi Sport ora 20:30
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: Flensburg - HCM Constanta

Sambata Digi Sport ora 16:30
BASCHET MASC.: SCMU Craiova - Poli Iasi, Divizia A, etapa 1

Sambata TVR 3 ora 17:00
POLO: Dinamo- Rapid, Superliga Nationala, etapa I

Sambata TVR 3 ora 19:00
BOX: Boxbuster, Liga Campionilor, Arthur Abraham - Carl Froch

Sambata Sport.ro ora 23:00
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Japoniei, cursele

Duminica Digi Sport Plus ora 06:00
TENIS: WTA Tour, China Open - Beijing, ziua 1

Luni Eurosport ora 10:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
25 sept - 10 oct: VOLEI - Camp. Mondiale, masculin, Italia;
01 - 03 oct: WRC - Raliul Frantei, Etapa 11;
04 - 10 oct: TENIS -ATPTour, China Open, Beijing.
06 - 12 oct: ATLETISM - IAAF Challenge, Commonwealth, India;
06 - 14 oct: TENIS DE MASA- Camp. Mondiale, Guangzhou;

HANDBAL
Echipa feminina de handbal a Romaniei

HCM Constanta

a castigat duminica
seara finala Cupei Mondiale din Danemarca, 24-23, contra Norvegiei,
o finala reeditata dupa cea de anul trecut. Elevele lui Radu Voina au
condus aproape mereu, avand chiar si patru goluri avans in prima
parte, dar si in repriza a doua. Pe final, Norvegia s-a apropiat, iar la
scorul de 24-23 am ratat o lovitura de la sapte metri, oferind nordicelor
mingea in ultimele 15 secunde. Din fericire au ratat, iar scorul a
consemnat o victiorie la un gol diferenta pentru tricolore.

În faza grupelor, tricolorele au învins Norvegia, cu 21-20, dupa un
meci dominat de campioana europeana si olimpica en-titre, pâna spre
final. Finala mica a fost câstigata, tot duminica, de reprezantativa
Frantei, scor 28-26 (17-15), în fata natiunii gazda a competitiei, Dane-
marca. Dupa revenirea din Danemarca, nationala are programata o
noua reunire în 25 octombrie, pentru pregatirea si participarea la
Trofeul Carpati, de la Drobeta Turnu Severin (28-21 octombrie).

, ingenuncheata de Croatia Zagreb in primul meci
din Liga Campionilor. Inceput de sezon dezamagitor pentru HCM
Constanta, campioana Romaniei fiind intrecuta de o maniera
categorica, pe teren propriu, de formatia RK Zagreb, scor 33-23 (15-9).

FORMULA 1
Spaniolul FernandoAlonso s-a

impus, duminica, pentru a doua
oara in cariera in Marele Premiu al
Statului Singapore, fostul dublu
campion mondial invingandu-l
pentru doar doua zecimi de
secunda pe germanul Sebastian
Vettel. Australianul Mark Webber
a completat podiumului, pastran
du-si prima pozitie in ierarhia
generala a pilotilor.

Webber a ramas pe prima
pozitie a ierarhiei generale, cu 202
puncte, pe doi urcand Alonso, cu
191 puncte. Hamilton a coborat o
pozitie, ajungand pe trei, cu 182
de puncte, in timp ce Vettel s-a
apropiat la un singur punct de
britanic. La constructori conduce
echipa Red Bull-Renault, cu 383
de puncte, pe urmatoarele pozitii
clasandu-se McLaren-Mercedes
(359) si Ferrari (316). Urmatoarea
intalnire cu Marele Circ al
Formulei 1 este programata in
intervalul 8-10 octombrie la
Suzuka, unde este programat
Grand Prix-ul Japoniei.

-

Etapa 10/34: 01 - 04 oct. 2010 Vineri, 1 oct: : Astra Ploieşti -
Pandurii Târgu Jiu, ora 16.30 - Gsp TV; U Craiova - U Cluj, ora 18.30 -
Digi Sport; Dinamo - O

şoara -
Rapid, ora 20.30 - Digi Sport; ş - FC
Vaslui, ora 16.00 - Digi Sport; CFR Cluj - FC Braşov, ora 18.00 - Gsp
TV; Steaua - Sportul Studen

şti - FCM Târgu Mureş, ora 20.30 - Gsp TV

ţelul Galaţi, ora 20.30 - Antena 1;
ţa - Unirea Urziceni, ora 18.00 - Gsp TV; FC Timi

ţesc, ora 20.00 - Digi Sport;
Victoria Br .

Sâmb

Luni, 4 oct:

ătă, 2
oct

ă, 3 oct
: Gloria Bistri

: Gaz Metan Media

ăne

Duminic

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

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

.

1. Otelul Galati 9 6 1 2 11 7 19p
Rapid Bucuresti 9 5 3 1 17 5 18
FC Timisoara 9 4 5 0 15 11 17
Gaz Metan Medias 9 4 3 2 13 7 15
Steaua Bucuresti 9 4 3 2 12 8 15

. Dinamo Bucuresti 9 4 2 3 24 19 14
7. FC Vaslui

U Cluj 9 4 2 3 14 15 14
9. Unirea Urziceni 9 3 3 3 6 8 12

. FC Brasov 9 2 5 2 9 8 11
11. U. Craiova 9 2 4 3 11 11 10

FCM Targu Mures 9 3 1 5 9 17 10
13. Gloria Bistrita 9 2 3 4 12 13 9

Astra Ploiesti 9 1 6 2 10 12 9
5. CFR Cluj 9 2 3 4 10 14 9p

16. Victoria Branesti 9 2 2 5 11 19 8p
17. Sportul Studentesc 9 2 1 6 13 17 7p
18. Pandurii Tg. Jiu 9 1 3 5 6 13 6p

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

9 4 2 3 12 11 14p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

GIMNASTICĂ
Echipa feminina de gimnastica a României s-a clasat pe locul I la

ultimul concurs de verificare înaintea CM din Olanda, desfasurat la
Schaffhausen (Elvetia), în timp ce echipa masculina s-a clasat pe locul
trei. România a acumulat un punctaj total de 229.95 puncte, la
concursul de la Schaffhausen, la care au mai participat echipele
Germaniei (214.40 puncte) si Elvetiei (210.30). La individual-compus,
podiumul a fost ocupat, în ordine, de Ana Porgras (58.60 puncte),
Raluca Haidu (57.40) si Diana Chelaru (57.05). La masculin,
întrecerea amicala a fost câstigata de echipa campioana europeana -
Germania (353.90), urmata de Elvetia (346.65 puncte) si România
(345.95 puncte). Din lotul tricolorilor nu au facut parte Marian
Dragulescu, menajat înaintea CM din Olanda, si Flavius Koczi. Testele
din Elvetia au fost ultimele pentru gimnastii tricolori, care vor participa
în intervalul 16-24 octombrie, la Campionatul Mondial de la Rotterdam.

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 4-a:
M V E I G GP PM

.

1. HC Odorhei 4 4 0 0 129 109 8p
Energia Pandurii Tg. Jiu 4 4 0 0 127 107 8

4. U. Bucovina Suceava 4 3 0 1 126 104 6p
HCM Constanta 4 3 0 1 143 125 6

. Univ. Transilvania Cluj 4 3 0 1 127 119 6
7. HC Minaur Baia Mare
8 Dinamo Municipal Brasov 4 1 1 2 113 118 3p
9. Stiinta Mun. Bacau 4 1 0 3 103 107 2

. CSM Bucuresti 4 1 0 3 113 121 2
11. U. Poli. Municipal Timisoara 4 1 0 3 108 125 2

CSM Satu Mare 4 1 0 3 118 136 2
13. CSA Steaua Bucuresti 4 0 1 3 103 116 1

CSM Oradea 4 0 0 4 104 113 0

2. p

5. p
6 p

4 2 0 2 107 129 4p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

3. UCM Resita 4 3 0 1 135 110 6p

Etapa 5/26: 02 oct. 2010

Stiinta Municipal
Dedeman Bacau - UCM Resita.

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

FOTBAL
Marti si miercuri s-a desfasurat

etapa a doua din grupele Ligii
Campionilor din sezonul 2010 -
2011. Rezultateinregistrate:

Marti 28 septembrie:
Grupa E:

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Miercuri 29 septembrie:
GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

LIGA EUROPA:

FC Basel - B. Munchen -
AS Roma - CFR Cluj -

Chelsea - Marseille -0
Spartak Mosc - Zilina -0

Auxerre - Real Madrid 0-
Ajax -AC Milan -

Sporting Braga - Sahtior 0-
Partizan Belgrad -Arsenal -

Tottenham - Twente -
Inter Milano - W. Bremen -0

Hapoel - O. Lyon -
Schalke 04 - Benfica -0

Glasgow R. - Bursaspor -0
Valencia - M. United 0-

Rubin Kazan - Barcelona -
Panathinaikos-Copenhaga 0-

Joi se vor
desfasura meciurile din cadrul
etapei II din grupele Ligii Europa.
Steaua va primi vizita echipei
italiene Napoli. In primul meci,
Steaua a pierdut la Liverpool cu
scorul de 1-4. Meciul va fi in direct
la ProTV de la ora 20:00.
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HALTERE
Valeriu Calancea a devenit campion mondial la stilul aruncat si a

cucerit medalia de bronz la total, la categoria 94 de kilograme, în cadrul
Campionatului Mondial de haltere ce s-a desfasurat în Turcia.
Calancea si-a adjudecat titlul mondial cu o performanta de 220 kg, el
ratând la ultima încercare (226 kg), când deja îsi asigurase prima
pozitie. În proba de smuls, Calancea a ocupat locul 5, cu 177 de kg,
însa la totul si-a adjudecat medalia de bronz, cu o performanta de 397
kg. România a mai câstigat doua medalii, prin Ninel Miculescu, care si-
a adjudecat argintul si bronzul la categoria 69 kg.
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