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Ordinea de zi a ţei
extraordinare a

C.L. Re ţa din 07.10.2010

şedin

şi

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

A fost modificat
ţii mintale

ă
Legea sănătă

Nout ţi legislative
din Monitorul Oficial

ă

Politica regională

Conven ia privind
biodiversitatea

ţ

Muzeul Banatului Montan,
instituţie de cultură aflată în
subordinea Consiliului Jude-
ţean Caraş-Severin, organizea-
ză împreună cu Arhivele
Naţionale, Direcţia Judeţeană
Caraş-Sever in vernisajul
e x p o z i ţ i e i d o c u m e n t a r e
“

” Evenimentul va avea
loc joi, 14 octombrie 2010, ora
17:00 la sediul Muzeului
Banatului Montan din Reşiţa.

Expoziţia va oferi publicului
documente originale, publicaţii
şi fotografii, despre înfiinţarea
la Timişoara a unuia dintre cele
mai prestigioase institute de
cercetări sociologice din
România. Geneza acestui
proiect a aparţinut lui Cornel
Grofşorean, o personalitate de
excepţie a Banatului, care
printre funcţiile deţinute de-a
lungul vieţii, s-a aflat şi cea de
prim-pretor în plasa Reşiţa.

Geneza unui pro iec t :
Institutul Social Banat-
Crişana .

Sub deviza „Pentru un mediu
sănătos nu e foarte important să
tragi concluzii, ci să oferi soluţii”,
şase elevi ai Grupului Şcolar Tehnic
din Reşiţa s-au implicat în
implementarea unui proiect de
mediu, cu scopul de a cadastra
spaţiile verzi din municipiu.

Tinerii au inventariat speciile de
arbori din parcurile reşiţene pentru
care vor detalia un număr unic de
identificare, amplasament, specia,
circumferinţa, înălţimea şi starea de
viabilitate. De asemenea, au iden-
tificat arborii îmbătrâniţi şi cu risc de
prăbuşire iar pe viitor îşi propun ca,
în locul arborilor eliminaţi, să
planteze alţii, din aceeaşi specia

sau din alte specii mai valoroase.
Printre speciile de arbori exotici

rari care trebuie protejaţi se numără
oţetarul roşu din Parcul Cărăşana,
arborele de mătase din apropierea
Primăriei Reşiţa, arborii de lalea,
ginko biloba, plopii tremurători şi
stejarul roşu.

Propunerile elevilor de reame-
najarea unor parcuri vizează inter-
zicerea construcţiilor în spaţii verzi,
interzicerea accesului cu animale
de companie în spaţiile verzi,
mutarea oţetarului roşu din Parcul
Cărăşana în parcul din faţa Poliţiei;
reamenajarea Parcului Traian Vuia,
un parc central şi neîngrijit.

În semn de apreciere a efortului
depus, primarul Mihai Stepanescu a
organizat marţi, 12 octombrie 2010,
o festivitate de premiere a tinerilor
implicaţi în proiect şi a cadrelor di-
dactice coordonatoare, menţionând
că va acorda finanţare reali
zarea plăcuţelor de identificare a
arborilor.

pentru -

Biodiversitatea spa]iilor vezi re}i]ene

Asociaţia Cultural ţa Română a Plugarilor Români din Re ăşi

Asocia ă a Plugarilor Români din Re ă a fost
înfiin ă în anul 1932.

Potrivit statutului adoptat, scopul asocia
ăranului român din Re ă, înfiin

ări, Muzică ă a Plugarilor Români din Re ă,
prin orice mijloace care vor contribui la prosperarea culturii, atât
spirituale, cât

ă
ă în izlazul urbarial din Re ă”.

În anul 1934 Composesoratul Urbarial din Re ă a donat
asocia ă cu clădirea Palatului
Cultural.

Statul român a trecut în proprietatea sa, în mod abuziv, palatul
ă asupra imobilelor a

fost acordat Întreprinderii Cinematografice de Stat din Timi
ă Re ă, care a fost reînfiin ă în anul

2002 (pre ă), a revendicat Palatul Cultural, pe
care l-a redobândit după trei ani, în anul 2005.

Din păcate, trebuie să reamintesc că, după finalizarea revendicării

ă membrii ai asocia
ă formeze un alt consiliu

director ă-l înlăture din func
ă pe tatăl meu, dr. Petru Iliasă. Au încercat să mă

excludă ă am calitatea de membru
fondator

ă de instan ătorească), de ătut
ă reînfiin ă întocmesc actele ă aduc documentele

necesare, să câ ă ă intabulez Palatul Cultural cu
terenul aferent. Pentru renovarea clădirii, împreună cu tatăl meu, am
făcut demersurile necesare pentru încheierea contractului cu Consiliul
Jude

ă ce nu le-au reu
ără scrupule, încălcând statutul asocia

ă reamintesc toate acestea pentru că o
astfel de atitudine aduce prejudicii celor trei asocia

ă cu inaugurarea Palatului Cultural, să ne putem
întâlni ca să clarificăm toate neîn ă nu mai permitem ca
unele personae să folosească asocia

ă ce va fi posibil voi convoca o adunare generală a vechilor
re ă avem datoria morală de a men

ăstrarea

ă contribuie la sus ă ăstarea
membrilor acestora; în acest sens, voi publica în ziarul “Prisma” orice
informa ătură cu activitatea celor trei asocia

ţia Cultural ţa Român
ţat

ţiei era de „înaintare a
culturii ţ ţa Român ţarea unei biblioteci,
acordarea de burse pentru elevii români

ţa Român

ţiei „orice cet ţean
român cu drept de competenţ ţa Român

ţa Român
ţiei culturale un teren intravilan împreun

ţ

ţia Cultural ţa Român ţat

ţinerea palatului, câteva persoane, dintre care cei mai mulţi nici nu
erau înc ţiei, iar ceilalţi nici nu aveau dreptul de a fi
membrii, au reu

ţia de pre ţiei Culturale
Re ţa Român

ţie, cu toate c

ţa judec
ţez asociaţia, s

ţ

ţean Cara ţii cât mai avantajoase pentru

asociaţie. Acelea

ţiei

ţii.
Sper ca, odat

ţelegerile
ţia pentru satisfacerea intereselor

personale.

Îndat
ţeni la Palatul Cultural, pentru c ţine

ţine activitatea celor trei asociaţii, pentru p
ţional local

ţinerea activit ţii asociaţiilor

ţie în leg ţii.

şi

şi
şi sprijinirea Reuniunii de

Cânt şi Literatur şi

şi economice”.
Putea dobândi calitatea de membru al asocia

şi
şi

şi
terenul aferent, în anul 1948, iar dreptul de folosin

şoara.
Asocia şi

şedinte Petru Ioan Ilias

şi ob

şit prin fals, bârfe şi minciuni, s
şi s şedinte al Asocia

şi
şi pe mine din asocia
şi calitatea de membru în consiliul director (excludere ce a fost

anulat şi eu m-am zb şi am reuşit
s şi s

ştig în instan şi s

ş-Severin, în condi

şi persoane, care s-au opus unui astfel de contract,
ulterior, dup şit învârtelile avute, s-au dus şi l-au
semnat f şi legile statului.

Am considerat necesar s

şi s

şi
şi sus şi continuarea
spiritului tradi şi dreptul de a recupera patrimonial material,
care s şi la bun

REŞIŢA ROMÂNĂ TRECUT ŞI PREZENT- (II)

Ioan Iliasă

„Geneza unui proiect: Institutul Social Banat-Cri}ana”

GEC Nera, în parteneriat cu Instituţia Prefec
tului Jud. C perioada ianuarie -
noiembrie 2010 proiectul NU corupţiei în
procesul de achiziţii publice destinat protecţiei
mediului în cadrul programului de finanţare Faci
litatea de Tranziţie 2007/19343.01.11 - Consoli
darea sprijinului societ ţii civile în lupta împotriva
corupţiei finanţat de Uniunea European

Proiectul î
ţei procesului de achiziţii

publice pentru bunuri, servicii

managementul de

teritoriul jud. C

Pân
proiectului sunt monitorizate, în ceea ce prive
transparenţa, un num ţii publice din
cadrul unor proiecte pe care le deruleaz

Locale R ţa, Eftimie
Murgu, Sasca Montan

AQUACARA
autorit ţi

contractante. În acest context GEC Nera a
solicitat, în baza Legii 544/2001 privind liberul
acces la informaţii de inters public, copii ale unor
documente ce privesc transparenţa procesului
de achiziţie.

Concluzia care a rezultat în urma acestei
acţiuni este aceea c ţi contractante
vizate nu respect ţia în vigoare în ceea ce

prive asigurarea transparenţei procesului de
achiziţie sau refuz

achiziţie vizate de Legea 544/2001.
Pentru acest motiv GEC Nera, prin

scrisoarea 2342/10.09.2010, a cerut Autoritat ţii
Naţionale pentru Reglementarea

ţiilor Publice (ANRMAP) un punct de
vedere în leg

ţii îns ţia nu a oferit un r

Pentru acest motiv ONG - urile participante la
implementarea proiectului î

-

-
- -

-S, deruleaz

şi propune s
şterea transparen

şi lucr

şi canalizare, amenajarea cursurilor de ap
şeuri lor menajere şi

industriale, realizarea zonelor verzi, drumuri şi
dezvoltarea turismului de pe - S.

şitul perioadei de implementare a
şte

şdia, Sichevi
Şopotu Nou şi

C şi SC Ş şi SC
CONVERSMIN în calitate de

şte

şi Monitori
zarea Achizi

şi pun, pe bun

ă în

ă
ă.

ă contribuie la
cre

ări
contractate în cadrul proiectelor de alimentare cu
apă ă,

ă la sfâr

ăr de 9 achizi
ă

Consiliile ăcă
ă,

ărbunari precum
ă

ă 7 autorită
ă legisla

ă să furnizeze documente ale
dosarului de

ă

ătură cu modul de derulare a celor 7
achizi ă institu ăspuns în
termen legal.

ă
dreptate, întrebarea: MAI MONITORIZEAZ

ŢILOR
STATULUI, CHELTUIREA BANILOR PUBLICI
DESTINAŢI PROTECŢIEI MEDIULUI?

Ă
CINEVA, DIN PARTEA AUTORITĂ

LIBER din partea ANRMAP la cheltuirea f@r@ transparen]@ a banilor publici destina]i protec]iei mediului
Larisa Crîsta
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Furnizarea apei potabile va fi întrerupt ţie a Asociaţiei de prietenie „Cara ţa” va fi
prezent ţia „Caen-Calvados-Roumanie” cu prilejul a 20 de ani de la înfiinţare Unda de
poluare a ajuns ieri-dimineaţa în tronsonul românesc la Dun î ţia Judeţean

ţi precum
ţei este aproape de finalul actualiz ţa a aprobat recent modificarea înfiinţarea “Centrului de Zi ABC” din cartierul

Muncitoresc, în valoare total ţia de Contencios
ţi ţa versus funcţionarii publici, un nou termen urmând s

ă astăzi, între orele 8
ă în perioada 11-15 noiembrie la Caen , la manifestările organizate de asocia

ării, fără nsă a afecta calitatea apelor Asocia ă a
Vânătorilor ărât deschiderea sezonului la mistre ătoarea fazanilor, de sâmbătă, 16 octombrie Planul
Urbanistic General al Re ării Consiliul Local Re

ă de aproximativ 2,2 milioane de lei Ieri, la Tribunalul Cara ă, s-a desfă ă rundă de
înfă ări în procesul Primărie re ă aibă loc în 27 octombrie

şi 20 în municipiul Caransebeş O delega ş-Severin - Fran

şi Pescarilor Sportivi Caraş-Severin a hot şi la vân
şi şi

ş-Severin, Sec şi Fiscal şurat o nou
ş şi

. iDunărea înaintează cu 100 km pe z

Joi, 7 octombrie 2010, Agenţia pentru Dezvoltare
Regional

ţare prin POR 2007 - 2013. Printre acestea se
num ,
prin care se vor efectua

ă Vest a semnat 6 noi contracte de
finan

ără ă proiecte ale Consiliului Local Aninaşi dou
lucrări de reabilitare la

Şcolile Generale Nr. 1 şi Nr. 2 dinAnina.

Tinerii de Centrul de Voluntariat

ţa,
, ţi c ţi trec

ţiuni îl constituie
încurajarea lecturii în spaţile publice.

şi de la Centrul de tineret Mansarda
organizeaz

şi
şi îi vor invita s

ă vineri, 15 octombrie 2010, de la ora 16.00 în centrul civic
din Re . Astfel,
timp de două ore voluntarii vor împăr ăr ătorilor ă
citească împreună. Principalul obiectiv al acestei ac

proiectul de implicare socială "Lecturi Urbane"

Numele foştilor membri ai Asociaţiei Urbariale Reşiţa Română
Goruian Ioan junior
Goruian Ioan minor
Goruian Ion
Goruian Ion soţia
Goruian Iosif
Goruian Magdalena
Goruian Maria soţia
Goruian Moise
Goruian Petru
Goruian Petruţa
Goruian Ruja
Goruian Treia
Gozobină Anton
Gozobină Antonie
Gozobină Gheorghe
Gozobină Iconia
Gozobină Ioan
Gozobină Petru
Gozobină Ruja
Gozobină Ruja văduvă
Gozobona Antonie
Gozobona Opriţa
Grunvald Ernest
Haidu Dr.
Halupa Carol
Halupa Ruja
Haspel Francisc
Hohu Antonie
Ianu Elena
Ianu Truică
Idrinia Elisabeta
Ienci Petru junior
Ienci Petru senior
Ienciu Petru junior
Iendl Ioan
Iliasă Elena
Iliasă Gheorghe
Iliasă Gheorghe minor
Iliasă Goanţă Nicolae
Iliasă Ianos
Iliasă Iconia

Iliasă Iconia minor
Iliasă Ileana
Iliasă Ioan
Iliasă Ion
Iliasă Maria
Iliasă Moise
Iliasă Nicolae soţia
Iliasă Opriţa
Iliasă Petru
Iliasă Ruja
Ioan Gheorghe
Ioan Gheorghe Magdalena
Ioan Opra Moga
Iova Treia
Iovan Iconia
Iovan Ioan
Iovan Ioan soţia
Iovan Maria
Iovan Ruja
Iovan Ruja soţia
Iovan Sofia
Iovan Ştefan
Iovan Treia
Iovan Treia soţia lui
Ivanescu Traian
Jebelean Anton
Jebelean Axente
Jebelean Ruja
Jelea Petru
Juracsek Alex
Jurca Ion
Kend Ioan junior
Kend Robert
Keshegyi Elena Isabeta
Keshegyi Ioan
Knap Maria soţie
Kornet
Kovaci minor
Kovaci Terezia
Kozumblich Iosif
Labauszky născ.
Labauszky Roza

Labodă Damaschin
Labodă Elena
Labodă Francisc
Labodă Petruţa
Labodă Simion
Lang Elisabeta
Laszlo Dr.
Laţcu Anuţa
Laţcu Ioan minor
Laţcu Petru
Laţcu Trăilă soţia năs.
Lucaci Ioan
Lucaci Ion
Lucaci Maria
Lucaci Marta
Lupiţa Ioan
Lupiţa Ion soţia
Lupiţa Moise soţie
Lupiţa Opriţa
Lupşa Elisabeta
Lupşa Gheorghe
Lupşa Maria
Lupşe Elis
Magheţ Andrei
Magheţ Andrei soţie
Magheţ Ioan
Maier August
Maier soţie
Maldet Antonie
Maria Iliasă soţie
Maria Pavel
Marilă Petru
Marilă Petru soţia
Marinescu Iconia
Marsca Petru năs.
Măgulescu Ioan
Măţu Iconia
Meda Maria
Meda Ştefan
Mercea Ana
Mercea Gheorghe
Mercea Ioan

Mercea Petru
Mercea Ruja
Miarcia Ioan
Michelbauch Iosif
Micloşină Elena
Micşa Alexandru
Micşa Gheorghe
Micşa Maria
Miholcea Ecaterina
Milotin Irimia din Doman
Milotu Iconia din Doman
Miloţiu Aurel
Milutinovici Petru
Mioc Magdalena
Mioc Ştefan
Mircea Paraschiva
Moldovan Teia
Mustăcilă Petru
Negorină Ioan
Negru Floarea
Negru Iconia
Negru Ioan
Negru Ion
Nicolaevici Elena
Nicolaevici Eugen
Ogrin Ştefan
Ogrin Ştefan soţia
Ojekuy Albert soţia
Orbu Ana
Orbu Gheorghe
Orbu Mihai
Oţa Elena
Oţa Gheorghe
Oţa Iconia
Oţa Ioan
Oţa Ion
Oţa Magdalena
Oţa Mihai
Oţa Ogrin
Oţa Ruja
Oţa Ruja minor
Oţa Traian

Padineanţ Ion
Paiu Maria
Pardoş Ioan
Pateşan Aurel
Pateşan Franţ Iconia
Pateşan Ioan
Pateşan Maria
Pateşan Nicolae
Pateşan Petru
Pateşan Sofia
Păvan Ioan văduvă
Peica Iconia
Pendl Maria
Pertana Ruja
Petac Ana
Petcu Elena
Petcu Gheorghe soţia
Petcu Magdalena
Petcu Treia
Petric Luca
Petruţ Ecaterina
Philip Ladisl
Plitcu Vasile
Polak Elena născ.
Polak Margareta născ.
Pruicz Iulisca
Purcăriţă Eva
Purcitna
Radici Elena
Radici I.
Radici Traian
Rapp Ioan minor
Rapp Maria
Rieger Cecilia
Român Ioan
Român Treia Opriţa
Român Treia Traian
Român văduvă
Roşiu Corneliu
Roşiu Ioan
Roşiu minor
Roşu Cornel

Roşu Pavel
Roşu Pavel soţia
S…
Sabău Ilie
Sabău Maria văduvă
Sabău Treia
Sârbu Gheorghe
Satir Iulia
Schmidt Elisabeta
Schmidt Mihai
Schuch Maria
Scrobală Elena
Scrobală Floarea
Scrobală Gheorghe
Scrobală Ioan
Scrobală Maria
Scrobală Petru
Scrobală Ruja
Scrobală Ştefănica
Simion Adam
Socaci Ana
Socaci Petru
Sokaci Ana
Sorger Maria
Spuidler Adam
Stângu M.
Stepan Elena
Stepan Ioan
Stoianovici soţie
Sura Petru Voinea
Surdea Iacob
Szeler August
Ştefan
Ştefan Ana minor
Ştefan Antonio
Ştefan Elena
Ştefan Eva
Ştefan Gheorghe
Ştefan Iconia
Ştefan Ioan
Ştefan Ogrin
Treia

Truia Barbara
Truia Trăilă
Truică Ana
Truică Petru
Truţan Andrei
Truţan Maria
Truţan Petru
Tudor Gheorghe
Tudor Ruja
Tulbure Ana Maria
Tulbure Maria
Ţunea Mihai
Ţunea Semenica
U… Elena
Uzum
Uzum Ana
Uzum Barbara
Uzum Gheorghe
Uzum Ioan
Uzum Ion
Uzum Magdalena
Uzum Maria
Uzum Maria Roşiu minor
Uzum Maria văduvă
Uzum Moise
Uzum Ruja
Uzum Semenica
Vadasz Bela
Vadasz Bela Dr.
Vădan Bela
Văran Ianos
Vida Adrian
Vida Ana
Vida Elena
Vida Elena soţia
Vida Gheorghe
Vida Gheorghe minor
Vida Gheorghe văduva
Vida Iconia
Vida Ilie soţie
Vida Ioan
Vida Ioan minor

Vida Ion
Vida Iosif
Vida Iosif Buzilă
Vida Maria
Vida Maria minor
Vida Martin minor
Vida Mihai soţia
Vida Paraschiva
Vida Paraschiva soţie
Vida Petru
Vida Petru soţia
Vida Petru văduvă
Vida Petruţa
Vida Ruja
Vida Ruja - soţie
Vida Rusalin soţia
Vida Sârbu Maria
Vida Sârbu Moise
Vida Todor
Vida Traian
Vida Treia
Vida Veta
Visa Petru văduvă
Viţian Ana
Vlad Gheorghe
Vlad Iconia
Vlad Maria
Vlad năs.
Vlad Petru
Vlad Ştefan
Vodă Moise
Voin Ana
Voin Elena
Voin Elena văduvă
Volf Iuliana
Vuc Iosif soţie
Vuc Petru soţia
Vuc Traian
Waluerr Maria
Witelstein Beat
xxxxxxx
Zuinereanu Carolina

Prim ţa neăria Re informeazăşi
S ţi

în urma accidentului din iarn P
ţit de o delegaţie din cadrul prim

În circa 6
s

ţinerea podului

ăptămâna trecută au început lucrările de reabilitare a pilonilor afecta
ă, la pasajul din zona Triaj. rimarul a efectuat

o deplasare la locul cu pricina, înso ăriei,
pentru a verifica starea în care se desfă ă aceste lucrări.
ăptămâni conform precizărilor conducerii firmei din Timi

ă lucrările, se va finaliza reabilitarea - sus
ă a podului.

şoar
şoara care

execut şi se va
reda traficul pe partea superioar

Vineri 8.10.2010 primarul
ărie Comunală, respectiv Serviciul Proiecte

Europene
ă ă ăriei

mun Timi

ării de canale, posibilitatea achizi
ăriei Munchen precum

ării în viitor cu o administra ă în prezent
ării. Aceasta este cea de-a treia întâlnire între

cei trei primari, fiind stabilite coordonatele unei colaborări etapizate.

Referitor la stadiul avizării "Actualizare PUG mun Re ă informăm
că s-au ob

ă modificarea unei condi ă
ob ării PUG
municipiul Re

ă să poată fi depusă la MDR
ării de către CL al mun Re

ări primite din partea cetă

func ătorului program:
luni vineri 12.00 - 14.00

17.00 - 21.00
sâmbătă 12.00 - 16.00

18.00 - 21.00
duminică 12.00 - 16

18.00 - 21.00

ării unor prietenii ce pot fi în
viitor benefice pentru comunitatea locală din Re

0 Mihai Stepanescu, însoţit de o delegaţie din
cadrul Serviciului de Gospod

ţii Internaţionale s-au întâlnit cu o delegaţie a direcţiilor
ţilor de utilit ţi din

. ţia fundaţiei româno-germane „Aquademica”. Cu
acest prilej au fost abordate teme precum achiziţia de aparate pentru
depistarea colmat ţiei de autobuze

ţia Aquademica. Primarul Re ţei a subliniat
importanţa cooper ţie cu experienţ

. ţa" v
ţinut majoritatea avizelor, cu excepţia celui de la M.A.P.N., care

va fi obţinut dup ţii din actuala documentaţie. Dup
ţinerea avizului M.A.P.N. se vor include în prevederile "Actualiz

ţa" toate observaţiile ţele avizatorilor, urmând ca
documentaţia astfel completat

ţine ultimul aviz înaintea supunerii aprob . ţa.

Având în vedere solicit le ţenilor mun. Re ţa
cu privire la prelungirea programului de funcţionare a fântânii cinetice din
centrul civic, aceasta va ţiona conform urm

-

.00

În cursul zilei de luni, 11.10.2010, primarul mun. Re ţa, Mihai
Stepanescu a fost gazda unei delegaţii din Statele Unite aleAmericii. Vizita
delegaţiei din Greenville, South Carolina a venit din partea pastorullui Mihai
Mihuţ de la Biserica Speranţa, în vederea cre

ţa cât

şi Rela şi
societ Munchen. Întâlnirea a avut loc la sediul prim

şoara, la invita

şi
microbuze de la operatorii prim şi posibilitatea de
colaborare cu Funda şi

şi
viitor în contextul regionaliz

şi

şi şi cerin
T pentru a

ob şi

şi

şi

şi şi pentru
comunitatea din Greenville.

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Teatrul de Vest Re ţa prezint

“ ”

şi

şti

ă

Tu cine e

în data
de 17.10.2010 ora 19,00 spectacolul

ă

G
ţie fac parte actorii: Camelia Ghinea

de yörgy Méhes. Din
distribu
şi Constantin Bery, regia artistic Alexandru
Jitea, scenografia Florica Zamfira.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Proiect de hot
ţului

minim de concesiune a terenurilor aflate în proprietatea
mun. Re ţa

Ţerovei.
Proiect de hot

ţii al S.C. CET 2010 Re ţa
S.R.L.

Proiect de hot ţului
local pentru producerea energiei termice pe baz

ţie a energiei termice de c
ŢAS.A.

Proiect de hot

ţii de
energie termic ţilor ţiilor aflate
în subordinea

ţa, de la S.C. GROUP ECOTERM S.R.L.
Proiect de hot

ţie public

ţa str. F

ţa
ţ ţa,

F
Proiect de hot

(

)
Proiect de hot ţiei nr.

18 din Anexa la H.C.L. nr. 334/28.10.2010 (
ţ

).
Proiect de hot

m .
ţa, aprobat prin H.C.L. nr. 461 din 15 decembrie

2009.

ărâre privind modificarea art. 3 din
H.C.L. nr. 149/27.04.2010 privind stabilirea pre

ăAglomerator - Valea
ărâre privind aprobarea organi

gramei

ărâre privind aprobarea pre
ă de

gaze naturale
ătre S.C. C.E.T.

ENERGOTERM RE
ărâre privind modificarea art. 1 a

HCL nr. 119/21.04.2010 privind aprobarea acordului de
principiu în vederea garantării cumpărării cantită

ă necesară unită

ărâre privind rectificarea nr. top. G
100/i/50/12/2 prevăzut în art. 1 al H.C.L. nr. 163/2002
privind concesionarea prin licita ă a unui teren

situat în Re ăgăra

ă de 45 mp situat în municipiul Re
ăgăra

ărâre privind modificarea art. 1 alin.
1 din H.C.L. nr. 268/25.08.2009

.
ărâre pentru modificarea pozi

ărâre privind modificareaAnexei nr.
3 capitolul X din Caietul de sarcini privind activitatea de
administrare a parcărilor publice cu plată din un
Re

şi şi administrarea CL, situat în zona indus
trial

şi a statului de func şi

şi a tarifelor locale de transport şi
distribu

ŞI

şi institu
şi sub autoritatea Consiliului Local al mun

Reşi

şi şului nr. 11, scoaterea din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi şi aprobarea dezlipirii unui teren în
suprafa şi

şului nr. 11 sc. B, ap. 1 şi sc. C, ap. 2.

şi

-

-
(aprobat)

privind c

ţ ţ
ţ

privind
desemnarea reprezentan ilor Consiliului Local al Muni
cipiului Resiţa în consiliile de administraţie ale unit ţilor
de înv ţ mânt preuniversitar din municipiul Re iţa i al
Clubului Sportiv colar Re iţa

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

onstituirea
comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emi
terii certificatelor de atestare a existen ei/inexisten ei
construc iilor edificate până în anul 1990

ă
ă ă

-

-

ş ş
Ş ş

Ordinea de zi a }edin]ei extrordinare de îndat@ a
Consiliului Local Re}i]a din data de 07.10.2010

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

Pre
Ţundrea, a afirmat într-o

conferinţ ţia pentru Ap
ţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS),

constatând infracţiunea f
ţatilor, Roberta Alma

Anastase, decide depunerea unei acţiuni în instanţ

ţilor ridicarea
imunit ţii doamnei Anastase, idée la care
achieseaz
Ţundrea solicit ţilor locale
implicarea în reabilitarea drumurilor judeţene, mai
ales în ce prive ţa gr

şedintele Filialei Caraş-Severin a Partidului
Conservator, Ioan

şedintelui Camerei Depu

şi conservatorii. În plan local, Ioan

şte drumul Reşi

ă de presă că Funda ărarea
Cetă

ără precedent în România a
pre

ă
pentru a o obliga la plata de despăgubiri financiare
nominale fiecărui pensionar lezat de demersul

abuziv întreprins de aceasta. De asemenea,
FACIAS solicită Camerei Deputa

ă
ă

ă implicarea autorită

ădinari, care,
consideră liderul conservator, se află în stare
avansată de degradare.

-

(DanApostolescu)

Conservatorii solicită reparaţii la drumurile judeţene

(continuare
)

din
num rul trecută



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,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

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, semideco
mandat, bloc din c

ţ
28.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, bloc din c Re ţa
lâng .

ţ 26.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774

Vând magazin alimentar 70 mp, teren 70
mp, fond de marf €

€ , zon
ţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774
Vând 600 mp teren pentru construcţii

toate utilit ţile trase (ap ) situat în
Re ţa, B-dul Timi ţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând camer
ţa, Calea Caransebe

ţ 4 600 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, str. Prim ţ 30.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, et. 1/4, confort 2, situat în Re ţa, Al.
Nuferilor. ţ 20.000 € neg. 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 staţiu
nea 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 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 decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € 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.

-

-

.

-

.

-

-

a

-

ărămidă, situat în Lunca
Pomostului, B-dul A.I. Cuza, et. 2/4. Pre

ărămidă, situat în ,
ă Universitatea Eftimie Murgu, et 2/4.

Pre

ă 10.000 (cifră de afaceri
lunară 25.000 ) ă comercială atractivă.
Pre

ă ă, curent, gaz

ă de cămin (hol, baie, came
ră) situată în Re

ăminelor. Pre

ă 4 camere, 2 holuri, atelier, 2
camere în curte, teren 370 mp, situată în
Re ăverii. Pre

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

ă centrală. Pre

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

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

ă 3 camere, bucătărie, baie mo
dernă, 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

şi

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

şi

şi

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi

şi

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

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi şoarei şi cartierul
Moniom. Pre

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

şi

şi

Închiriez spa
şi

şi

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

3

4 oct. ‘ 132,3918
5 oct. ‘ 132,3910
6 oct. ‘ 33,5347
7 oct. ‘ 133,5605
8 oct. ‘ 131,2667

11 oct. ‘ 132,7155
12 oct. ‘ 133,6715
13 oct. ‘

10
10
10 1
10
10
10
10
10 133,5464

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

USD

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 1313 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13

13 Septembrie - 13 Octombrie 201013 Septembrie - 13 Octombrie 2010

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 | 14 - 20 Octombrie |2010
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%Rata medie lunară a inflaţiei, în primele nouă luni ale acestui an, a fost de 0,7 Executivul va aloca 400 milioane de euro pentru plata avansului la
plăţile directe la hectar, începând cu 16 octombrie Campania de vaccinare gratuită a Ministerului Sănătăţii împotriva gripei de sezon va începe la
sfârşitul acestei luni Guvernul a decis, în şedinţa de marţi, 12 octombrie, asumarea răspunderii în Parlament pe legea Educaţiei Cancelarul german
Angela Merkel s-a aflat la începutul săptămânii în Bulgaria şi România În data de 9 octombrie, România a comemorat, la nivel naţional, Ziua
Holocaustului Afost inaugurat Consulatul General al Republicii Moldova la Iaşi

Acţionarii care
deţin acţiuni la data de 27 septembrie 2010 îşi
pot încasa drepturile pecuniare, începând de
luni, 11 octombrie, informeaza un comunicat
de presa al Fondului. Valoarea unui dividend
brut este de 0,0816 lei pentru o actiune

Fondului Proprietatea

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARA

Sediu: Re ţa, Bd.A.I. CUZA, nr. 40, judeţ Cara
Cod de identificare fiscal

ţa, cont trezorerie: RO75 TREZ 1812 3610 120X XXXX
Telefon: 0255-502244, 0255-502231; fax: 0255-210349;
E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com

În calitate de autoritate contractant organizeaz în data de 22.10.2010 în conformitate cu prevederile
O.U.G. 30/2007 privind organizarea i funcţionarea Ministerului Administraţiei i Internelor aprobat cu
modific ri prin Legea nr. 15/2008, modificat prin O.U.G. nr. 152/2008, respectiv O.U.G. 20/2009 i
O.U.G. 96/2009, Ordinul nr. 275/13.11.2009 pentru stabilirea criteriilor i condiţiilor de închiriere i reparti-
zare de c tre Ministerul Administraţiei i Internelor a unor spaţii locative necesare caz rii politi tilor i
cadrelor militare în activitate i principiilor statutate de O.U.G. 34/2006 modificat i completat privind
atribuirea contractelor de achiziţie public , a contractelor de concesiune de lucr ri publice i a contrac-
telor de concesiune servicii - o procedur de atribuire a unui contract de servicii prin “cerere de ofert ”,
având ca obiect “închirierea de spaţii locative necesare caz rii politi tilor i cadrelor militare în activitate”.

Ofertele dumneavoastr vor fi depuse la registratura autorit ţii contractante sau transmise prin po t
la sediul acesteia din Re iţa, b-dul A.I. Cuza nr. 40, cod po tal 320088, pân la data de 22.10.2010, ora
09,00 în plicuri sigilate i marcate în mod vizibil cu menţiunea “Ofert servicii închiriere”.

Condiţiile minimale pe care trebuie s le îndeplineasc imobilele contractate sunt cele prev zute de
Legea 114/1996 republicat , fiind admise excepţii doar pentru mediul rural.

Cantitatea i locaţia spaţiilor locative solicitate:
CARANSEBE :

-1APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CAS DE LOCUIT
OŢELU RO U:

-1 APARTAMENT CU 1 CAMERE IN BLOC SAU CASADE LOCUIT
RUSCA MONTAN :

-1 GARSONIERA (APARTAMENT CU 1 CAMERA) IN BLOC SAU CASADE LOCUIT
-1APARTAMENT CU 2 CAMERE IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

MEHADIA:
-1 GARSONIERA (APARTAMENT CU 1 CAMERA) IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

IABLANIŢA:
-1 GARSONIERA (APARTAMENT CU 1 CAMERA) IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

CORNEA:
-1 GARSONIERA (APARTAMENT CU 1 CAMERA) IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

CIUDANOVIŢA:
-1 GARSONIERA (APARTAMENT CU 1 CAMERA) IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

NAID :
-1 GARSONIERA (APARTAMENT CU 1 CAMERA) IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

GLIMBOCA:
-1 APARTAMENT CU 2 CAMERE IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

V LIUG:
-1 GARSONIERA (APARTAMENT CU 1 CAMERA) IN BLOC SAU CASADE LOCUIT
-1APARTAMENT CU 2 CAMERE IN BLOC SAU CASADE LOCUIT

Data, locul i ora deschiderii ofertelor: la sediul autorit ţii contractante din Re iţa, b-dulA.I. Cuza nr.
40, data: 22.10.2010, ora: 11,00.

Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din documentaţie i modul de obţinere:
Compartimentul Marketing iAchiziţii, din cadrul I.P.J. Cara -Severin, în urma unei cereri scrise începând
cu data de 14.10.2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-502244, 0255-502231; fax: 0255-210349.

Ş-SEVERIN
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi
găsi actele normative de interes general

publicate în Monitorul Oficial al României
� Guvernul României Norma metodologică din 2010, de aplicare a Legii
viei ării comune a pie

(M.O. nr. 595/23.08.2010)

ăsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înfiin

ădurilor nr. 1223/2010 pentru modifi
carea Ghidului de finan

ălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului ădurilor nr. 950/2010 (M.O. nr. 603/26.08.2010)

ăsuri pentru aplicarea unitară
a legisla ă condi

ă Cara
ării,

G nr. 1.705/2006 pt aprobarea inventarului centra
lizat al bunurilor din domeniul public al statului (M.O. nr. 608/27.08.2010)

-
ţei vitivinicole nr.

244/2002
H.G. nr. 843/2010 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la
nivel naţional

ţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la
administrarea

Ordinul Ministerului Mediului -
ţare a Programului privind instalarea sistemelor de

înc

O.G. nr. 20/2010 privind stabilirea unor m
ţiei Uniunii Europene care armonizeaz ţiile de

comercializare a produselor (M.O. nr. 606/26.08.2010)
H.G. nr. 865/2010 privind trecerea unor construcţii, aflate în administra-

rea Ministerului Administraţiei ţean al Poli-
ţiei de Frontier

ţiune . -
. . . -

şi vinului în sistemul organiz

şi aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a
m

şi vânzarea acestora (M.O. nr. 602/25.08.2010)
şi P

şi p

şi Internelor - Inspectoratul Jude
ş-Severin, din domeniul public al statului în domeniul

privat al acestuia, în vederea scoaterii din func şi cas şi pt actuali
zarea anexei nr. 1 la H

�

�

�

�

� Ordinul Ministerului Transporturilor

ţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 794/2007 (M.O. nr.
608/27.08.2010)

şi Infrastructurii nr. 629/2010 pentru
modificarea şi completarea Normelor de autorizare a centrelor de preg
şi perfec

ătire
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Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei per-
soanelor cu tulburări psihice a fost modificată
conform Convenţiei Europene pentru
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale

Potrivit noilor reglementări, pacienţii cu
afecţiuni psihice au dreptul de a desemna un
reprezentant convenţional, o persoană cu
capacitate deplină de exerciţiu, care să îi
asiste sau să îi reprezinte pe durata
tratamentului medical.

În premieră, organizaţiile non-guverna-
mentale au primit dreptul de a avea acces în
toate unităţile de psihiatrie

A fost reglementată şi procedura de inter-
nare nevoluntară, prin scurtarea termenelor
de internare şi modificarea prevederilor legale
în acest sens

Noua prevedere legislativă nu modifică
reglementările conform cărora bolnavii psihici
monitorizaţi prin sistemul de asistenţă
ambulatorie beneficiază, pe lângă asistenţa
medicală gratuită, de medicamente,care vor fi
suportate din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate.

În şedinţă de Guvern, s-a aprobat
modificarea Legii privind sănătatea mintală şi
protecţia persoanelor cu tulburări psihice,
astfel încât să poată fi prevenite situaţiile
limită sau chiar tragice, uneori, în care sunt
implicate persoanele cu tulburări psihice.

Pacienţii cu afecţiuni psihice au dreptul de
a desemna, ca reprezentant convenţional, o
persoană cu capacitate deplină de exerciţiu,
care să îi asiste sau să îi reprezinte pe durata
tratamentului medical.

Personalul medical este obligat să infor-
meze persoana prevăzută cu privire la acest
drept şi să îi pună la dispoziţie o convenţie-
model pentru desemnarea reprezentantului
convenţional.

Reprezentarea convenţională se reali-
zează numai după încheierea în formă scrisă
a convenţiei-model, cu respectarea următoa-
relor condiţii:

a) o persoană poate avea în acelaşi timp
un singur reprezentant convenţional;

b) reprezentarea convenţională este
limitată numai cu privire la asistarea sau
reprezentarea persoanei în ceea ce priveşte
internarea şi tratamentul medical, inclusiv
drepturile acesteia pe durata tratamentului;

c) reprezentarea poate fi numai cu titlu
gratuit;

d) convenţia-model trebuie să fie semnată
atât de către pacient, cât şi de către repre-
zentantul convenţional;

e) este necesară prezenta unui martor,
atestată prin semnarea convenţiei-model şi
de către acesta;martor nu poate fi o persoană
din personalul medical al unităţii psihiatrice;

f) convenţia-model trebuie să cuprindă
declaraţia expresă a celui reprezentat refe-
ritoare la împuternicirea dată reprezentantului
convenţional de a decide cu privire la aplica-
rea tratamentului prin electroşocuri.

Reprezentantul convenţ ional are
următoarele drepturi şi obligaţii:

a) de a asista pacientul în relaţiile cu
unitatea medicală, cu instituţiile publice sau
cu orice alte persoane numai în legătură cu
internarea şi tratamentul medical, inclusiv
drepturile acesteia pe durata tratamentului şi
numai pentru perioada în care pacientul nu
are dificultăţi în a aprecia implicaţiile unei
decizii asupra ei;

b) de a reprezenta interesele pacientului
pe lângă conducerea spitalului de psihiatrie,
precum şi în faţa organelor judiciare, după caz,
numai în legătură cu internarea şi tratamentul
medical, inclusiv drepturile acesteia pe durata
tratamentului şi numai pentru perioada în care

persoana reprezentată are dificultăţi în a
aprecia implicaţiile unei decizii asupra ei;

c) de a fi informat cu privire la asistenţa
medicală acordată pacientului.

Pacientul sau reprezentantul convenţio-
nal poate denunţa oricând, în mod unilateral,
convenţia de reprezentare. Un nou
reprezentant convenţional poate fi numit cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

Existenţa unui reprezentant legal sau
convenţional nu înlătură obligaţia serviciului
de sănătate mintală de a informa pacientul cu
privire la drepturile şi obligaţiile sale.

În cazul în care persoana internată a fost
declarată ca fiind lipsită de capacitate deplină
de exerciţiu, aceasta va beneficia de sprijinul
reprezentantului legal, desemnat potrivit
dispoziţiilor legale.

În cazul în care pacientul nu are un repre-
zentant legal ori nu a desemnat un reprezen-
tant convenţional din cauza lipsei capacităţii
psihice, unitatea sanitară este obligată să se-
sizeze, de îndată, autoritatea tutelară sau, în
cazul minorilor, direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului din unitatea
administrativ-teritorială în care pacientul îşi
are domiciliul sau reşedinţa ori în cazul în care
acestea nu sunt cunoscute, pe cele în a căror
circumscripţie teritorială se află unitatea
medicală, în vederea instituirii măsurilor de
ocrotire.

Prin prezentul act normativ se reglemen-
tează şi întreaga procedură privind internarea
nevoluntară.

A. Persoanele care pot solicita internarea
nevoluntară sunt:

a) medicul de familie sau medicul specia-
list psihiatru care are în îngrijire această
persoană;

b) familia persoanei;
c) reprezentanţii serviciilor abilitate ale

administraţiei publice locale;
d) reprezentanţii poliţiei, jandarmeriei sau

ai pompierilor, precum şi procurorul
e) instanţa de judecată civilă, ori de câte

ori apreciază că starea sănătăţii mintale a
unei persoane aflate în cursul judecăţii ar
putea necesita internare nevoluntară

B. Medicul psihiatru, după evaluarea stării
de sănătate mintală a persoanei aduse, în
termen de cel mult 24 de ore de la evaluare,
trimite documentaţia necesară propunerii de
internare nevoluntară unei comisii, alcătuită
din 3 membrii numiţi de managerul spitalului,
şi anume: 2 psihiatri şi un medic de altă spe-
cialitate sau un reprezentat al societăţii civile.

C. Comisia analizează propunerea în
termen de 48 de ore de la primirea acesteia

Dacă decizia comisiei este de internare
nevoluntară, aceasta va fi înaintată de către
comisie,în termen de 24 de ore, judecătoriei
în a cărei circumscripţie se află unitatea sani-
tară, cu propunerea de confirmare a acesteia.

D. Judecarea se va face în regim de
urgenţă, în camera de consiliu.

Instanţa hotărăşte, după caz, confirmarea
sau încetarea internării medicale nevoluntare

În cazul unor situaţii de urgenţă, dacă
medicul psihiatru, după evaluarea stării de să-
nătate mintală consideră necesară internarea
unei persoane, o poate dispune chiar fără
acordul pacientului. În această situaţie, medi-
cul trebuie să informeze reprezentantul legal
sau convenţional al pacientului sau, după caz,
autoritatea tutelară, precum şi comisia special
constituită de către managerul spitalului.
Comisia analizează şi poate confirma sau
revizui, în 24 de ore, decizia internării
nevoluntare. În cazul în care comisia confirmă
decizia de internare nevoluntară, va fi urmată
procedura explicată anterior.

�

�

�

�

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, 07-10-2010

Pentru conştientizarea participanţilor la
trafic cu privire la riscurile la care se supun
prin conducerea sub influenţa băuturilor
alcoolice, va avea loc, în seara de 16 spre
17 octombrie, la nivel european, acţiunea
denumită .,,Noaptea fără alcool”

Persoanele fizice cu activităţi
în , care
îşi schimbă forma de organizare,
trebuie să solicite re-înregis-
trarea activităţii până la 25
octombrie.

agricultura ecologică

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis
suspendarea tuturor cauzelor privind modul în care sunt
despăgubiţi foştii proprietari de imobile din România şi aplicarea
procedurii pilot în cazurile de această natură.

"Procedura pilot este concepută pentru a sprijini Statele
Contractante să-şi îndeplinească rolul în Convenţie pentru a
rezolva astfel de probleme la nivel naţional, oferind persoanelor în
cauză drepturile şi libertăţile oferite de Convenţie", spun judecătorii
CEDO.

În urma aplicării procedurii pilot, CEDO cere statului Român să
"elimine toate obstacolele privind exercitarea efectivă a dreptului în
cauză de către un număr mare de persoane care, ca şi
reclamantele, sunt afectate de situaţia constatată de Curte ca fiind
incompatibilă cu Convenţia".

În acest moment, pe rolul CEDO se află mai mult de 1.000 de
dosare având acest ca obiect despăgubirile în cazul imobilelor
naţionalizate.

AGERPRES

În primele opt săptămâni de la
naşterea copilului, taţii vor putea solicita

de 5 zile fără a
exista riscul pierderii locului de muncă,
potrivit unei propuneri legislative de
modificare a Codului Muncii

concediu paternal

A fost modificată Legea sănătăţii mintale
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Partidul de guvernare "Rusia Unită" a înregistrat cele mai bune rezultate la alegerile regionale de duminică, 10 octombrie Turcia şi China au convenit
să efectueze comerţul bilateral în monedele lor naţionale Rezervele valutare ale Japoniei au crescut în septembrie până la nivelul record de 1.110
miliarde dolari şi Coreea de Sud au semnat un acord de liber schimb (ALS) Doi cosmonauţi ruşi şi un inginer de zbor al Agenţiei spaţiale americane au
ajuns la bordul ISS cu ajutorul unei navete "Soiuz" Pakistanul a redeschis un drum ce permite vehiculelor de aprovizionare NATO să traverseze
frontiera spreAfganistan în condiţii de siguranţă

Argentina depus un protest
oficial, inclusiv o plângere la
Organizaţia Naţiunilor Unite,
împotriva creşterii prezenţei militare
britanice şi a exerciţiilor militare în
Insulele Falkland.

După o serie de teste nereuşite, în
perioada noiembrie 2009 - august 2010,
Asociaţia Română pentru Cosmonautică şi
Aeronautică (ARCA), a lansat prima rache
tă spaţială românească, Helen 2, la data de
1 octombrie 2010, din largul Mării Negre.

Realizată din fonduri private, Helen 2
este un sistem suborbital format dintr-un
balon cu heliu ce transportă un vehicul
rachetă în două trepte şi sarcina utilă
"European Lunar Lander".

Lansarea a avut loc la 20 de kilometri în
largul Mării Negre. Racheta Helen 2,
împreună cu balonul care a fost folosit la
înălţarea acesteia până la altitudinea de
14.000 de metri erau încărcate la bordul
navei militare NSSL 281 Constanţa încă
din luna septembrie. Ascensiunea balo
nului a durat 40 de minute. Viteza maximă
atinsă a fost de 120 de kilometri pe oră.
Odată ajuns la 14.000 de metri altitudine,
motorul rachetei a fost pus în funcţiune

timp de 30 sec, ridicând racheta până la altitudinea de 40.000 m.
A urmat reintrarea în atmosferă a elementelor de lansare.

Paraşuta de frânare a capsulei rachetei nu s-a deschis iar
recuperarea acesteia nu a reuşit.

Lansarea cu succes a primei rachete spaţiale româneşti şi
deschiderea drumului României spre cosmos.

Realizarea primului zbor din cadrul Competiţiei Google Lunar X
Prize, care vizează trimiterea unui robot pe suprafaţa Lunii de către o
companie privată. ARCA devine astfel una dintre echipele favorite la
câştigarea premiului de 30 milioane $

Verificarea metodei de stabilizare gravitaţională Popescu
Diaconu prin care o rachetă având treptele inferioare şi sarcina utilă
remorcate prin articulaţie elastică se poate stabiliza pe traiectorie de
zbor verticală.Acest sistem, unul dintre cele mai inovative sisteme de
zbor dezvoltate în ultimele decenii, va fi folosit de ARCA pe traiectoria
de zbor către Lună

Cea mai mare altitudine atinsă de un obiect zburător proiectat şi
realizat integral în România

Lansarea unei rachete spaţiale complet ecologice, motorul
funcţionând exclusiv cu apă oxigenată

Prima cooperare de mare succes între o organizaţie non profit şi o
instituţie militară

Demonstrarea capacităţii ARCA de a desfăşura şi coordona
programe aerospaţiale extrem de complexe din punct de vedere
tehnic şi logistic.

Prin acest zbor au fost testate ascensiunea cu balonul, modul de
transmitere a datelor şi motorul. Acestea vor fi folosite, cu mici
modificări, şi la Haas, o rachetă orbitală în trei trepte, lansată din aer,
proiectată începând cu anul 2006. Racheta a fost numită după
Conrad Haas (1509-1579) un pionier al rachetelor austro-român,
creatorul rachetelor în trepte. Principalul obiectiv al acestei rachete
este acela de a trimite pe Lună sonda European Lunar Explorer
pentru a câştiga competiţia Google Lunar X Prize.

-

-

Obiective atinse

Urmează
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Conven]ia privind biodiversitatea:
deputa]ii solicit@ investi]ii
}i un rol de lider al UE

Deputaţii europeni au solicitat Uniunii Europene şi
partenerilor săi internaţionali mai multe investiţii, cu
scopul de a proteja speciile de plante şi animale, într-o
rezoluţie adoptată recent. Solicitarea lor precede o
conferinţă majoră ONU, care va avea loc la sfârşitul lunii
octombrie în Nagoya, Japonia.

Rezoluţia recomandă obiectivele strategice ale UE la
convenţia pentru diversitate biologică, ce se va
desfăşura în Nagoya între 18 şi 29 octombrie. Acest
eveniment, în contextul anului ONU al biodiversităţii, are
ca scop deciderea obiectivelor strategice pentru anul
2020, şi crearea unei "viziuni" pentru 2050.

Deputaţii sunt "extrem de preocupaţi de faptul că
obiectivele pentru 2010 cu privire la reducerea pierderii
biodiversităţii globale şi stoparea pierderii biodiversităţii
în UE nu au fost atinse". Ei au cerut atât Comisiei, cât şi
statelor membre să îşi asume un rol de lider, prin
anunţarea angajamentelor financiare înainte de
începerea reuniunii de la Nagoya.

Finanţarea globală pentru biodiversitate trebuie să
"crească dramatic", au spus deputaţii europeni. Aceste
investiţii sunt necesare, ţinând cont de faptul că scăde
rea nivelului de bunăstare ca urmare a pierderii biodiver
sităţii se traduce în prezent prin pierderea a aproximativ
50 de miliarde de euro anual - o sumă ce va creşte consi
derabil în viitor, conform unui studiu citat în rezoluţie.

Deputaţii europeni recunosc că biodiversitatea şi
schimbările climatice prezintă provocări comune, cum ar
fi protecţia pădurilor, ţările în curs de dezvoltare fiind în
mod special vulnerabile. De aceea, deputaţii europeni
vor să se asigure că cetăţenii acestor ţări vor fi
recompensaţi pentru munca lor de conservare şi
protejaţi împotriva efectelor adverse create de
diminuarea numărului de specii.

Obiectivele pentru anul 2020, sugerate în rezoluţie,
includ:

eliminarea subvenţiilor dăunătoare biodiversităţii
o despădurire netă egală cu zero
eliminarea practicilor de pescuit destructive
protejarea a cel puţin 20% din zonele de uscat, de

apă dulce şi marine
împiedicarea dispariţiei speciilor pe cale de

dispariţie.

Investiţia în biodiversitate

Schimbările climatice şi ţările în curs de
dezvoltare

Obiective strategice şi obiective principale
pentru 2020

-
-

-

�

�

�

�

�

REF.: 20101006IPR85245, Mediu - Şedinţe plenare

Politica de coeziune UE are nevoie atât de o finanţare adecvată, cât şi de
o flexibilitate mai mare, astfel încât să poată reflecta diferenţele dintre
regiuni, se menţionează în două rezoluţii adoptate recent de Parlamentul
European, care vizează priorităţile politicii de coeziune post-2013.

Deputaţii au solicitat simplificarea politicii şi o mai bună monitorizare a sa,
insistând ca Fondul Social European (FSE) să rămână parte a politicii de
coeziune, ghidându-se, însă, după propriile norme.

"O politică regională a UE puternică şi adecvat finanţată reprezintă o
condiţie sine qua non pentru realizarea coeziunii sociale, economice şi
teritoriale," precizează deputaţii europeni în prima rezoluţie privind politica
de coeziune şi regională post-2013, propusă în plen de către Comisia de
Dezvoltare Regională.

Deputaţii europeni consideră că actuala gestionare a politicii, ce permite
ca fondurile să fie distribuite în funcţie de obiectivele "Convergenţă",
"Îmbunătăţirea competitivităţii regionale şi a gradului de ocupare a forţei de
muncă", "Cooperare Teritorială", ar trebui menţinută, iar parteneriatul între
regiuni ar trebui consolidat. Produsul intern brut trebuie să rămână
principalul criteriu pentru determinarea eligibilităţii pentru asistenţă în cadrul
politicii regionale, dar se pot adăuga şi alţi indicatori cuantificabili, dacă
aceştia se dovedesc a fi relevanţi, lăsând autorităţilor naţionale marjă de
manevră pentru aplicarea, la nivelul decizional corespunzător, a altor
indicatori care ţin seama de atributele specifice ale regiunilor şi oraşelor.

Viitoarea politică va necesita o îndeajuns de mare flexibilitate, astfel încât
să poată răspunde diferitelor nevoi ale regiunilor, iar oraşelor va trebui să li
se acorde mai multă atenţie, se arată în rezoluţie. Din acest motiv, deputaţii
europeni au sugerat alocarea resurselor financiare pentru investiţii în
proiecte din zonele urbane, dar şi suburbane, luându-se în considerare
aplicarea instrumentelor de finanţare adecvate.

Rezoluţia cere uniformizarea procedurilor, pentru o punerea mai uşoară
în practică a politicii. Parlamentarii europeni consideră că politica trebuie să
fie "orientată într-o măsură mai mare către rezultate" stabilind un echilibru
optim între calitatea performanţelor şi controlul financiar.

În a doua rezoluţie, axată pe viitorul FSE şi propusă de către Comisia
pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale, deputaţii au considerat că
FSE, ca principal motor al strategiei Europa 2020, trebuie consolidat şi au
subliniat importanţa FSE ca instrument-cheie în combaterea şomajului,
îmbunătăţirea educaţiei şi a formării profesionale pe parcursul vieţii, precum
şi în combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale.

Mai mult, Comisia Europeana a fost invitată să consolideze potenţialul
fondurilor structurale prin flexibilitatea şi îmbunătăţirea procedurilor,
subliniind dimensiunea de integrare socială a acestora.

Menţinerea FSE sub incidenţa regulamentului de bază privind dispoziţiile
generale pentru fonduri prezintă avantaje considerabile, dar cu propriile sale
reguli, consideră deputaţii europeni.

Cele două rezoluţii au fost adoptate înainte de publicarea raportului
Comisiei privind coeziunea, raport ce va fi publicat luna viitoare şi care va
oferi o primă idee cu privire la viitorul politicii. Propunerea legislativă din
partea Comisiei este aşteptată la mijlocul anului 2011. Totodată, cele două
rezoluţii contribuie la actuala dezbatere despre revizuirea pe termen lung a
bugetului UE

Finanţare adecvată şi respectarea diferenţelor

Accent pe oraşe şi o monitorizare inteligentă

Flexibilitate pentru Fondul Social European (FSE)

Ce va urma?

.
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ARCA a lansat, cu succes, prima rachet@ spa]ial@ româneasc@

Politica regional@ va trebui s@ fie mai
flexibil@ }i centrat@ pe crearea de joburi

Fostele colonii olandeze Curacao şi
Sint-Maarten, situate în Marea Caraibelor,
au acces la statutul de ţări autonome
asociate Regatului Olandei. Statutul de
autonomie prevede că guvernul olandez va
rămâne responsabil de apărarea şi de
politica externă a celor două insule ce se
alătură astfel Arubei, care şi-a obţinut
statutul de autonomie în 1986, şi pun capăt
existenţei Antilelor olandeze, care există din
1956. Altre trei insule - Bonaire, St.
Eustatius şi Saba - acced la statutul de mu-
nicipalităţi speciale autonome ale Olandei.

Parlamentul European susţine propune-
rea vizând eliminarea obligativităţii vizelor
pentru cetăţenii Albaniei şi Bosniei-
Herţegovina înainte de sfârşitul anului 2010,
considerând, ca şi Comisia Europeană, că
aceste două state îndeplinesc condiţiile
necesare din punct de vedere al securităţii
documentelor, al luptei împotriva imigraţiei
clandestine şi împotriva criminalităţii.

La 30 noiembrie 2009, UE a decis
eliminarea obligativităţii vizelor pentru
cetăţenii din Serbia, Muntenegru şi fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei, decizie
care a devenit efectivă la 19 decembrie
2009. Bosnia-Herţegovina şi Albania nu
îndeplineau în acel moment toate criteriile
(referitoare la imigraţia ilegală şi securitate).

Pentru a marca cea de-a 8-a Zi Mondială
a luptei împotriva pedepsei cu moartea (10
octombrie), eurodeputaţii au votat, în urmă
cu o săptămână, o rezoluţie prin care con-
damnă sentinţa capitală în toate cazurile şi
în orice situaţie şi solicită un moratoriu inter-
naţional necondiţionat privind execuţiile.

Cabinetul israelian a aprobat un docu-
ment care îi oblig ţeni israelieni
neevrei s

ţ ţ
-

ţeniei ţeni
s ţean loial
al statului Israel, ca stat evreu

-
-

ţenia imediat celor
de origine evreiasc ţii / soţiile
lor. Actul se adreseaz

ţenie în baza
dreptului la reunificarea familiei. Israelienii
arabi alc

ţia Israelului.
Pentru a intra în vigoare, legea trebuie

adoptat

ă pe noii cetă
ă presteze un jurământ de loialitate

nu numai fa ă de Israel ca până acum ci fa ă
de "Statul Israel ca stat evreiesc

ământul va fi un amendament la
legea cetă ă
ă spună: "Declar că voi fi un cetă

ă oblig să îi respect legile". Evreii care
emigrează în Israel nu vor depune jurămân
tul în temeiul a

ă cetă
ă

ă în principal,
palestinienilor care se căsătoresc cu
israelieni arabi ă

ătuiesc mai mult de 20 la sută din
popula

ă de parlament, unde actualul
cabinet are o majoritate confortabilă.

şi demo
cratic". Jur

şi le va cere noilor cet

şi democratic,
şi m

şa-numitei "Legi a întoar
cerii", care acord

şi pentru so

şi care cer cet

Noua concepţie strategică
a va fi examinată pe 14
octombrie la Bruxelles de
către miniştrii de Externe şi ai
Apărării ai statelor membre
ale NATO.

NATO
Prezent la , Secretarul

american al apărării, Robert Gates, a
lăudat raporturile de prietenie pe
care SUA le-a construit cu Vietnamul
la o generaţie după războiul din
această ţară.

Hanoi Preşedintele afgan Hamid Karzai a
confirmat într-un interviu pentru o
televiziune americană că administraţia sa
poartă discuţii neoficiale cu talibanii, de
ceva timp, pentru a încerca să pună capăt
războiului de nouă ani.



Vând casă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

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

ă împădurită. Pre

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

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

Caut fete în gazdă. Tel. 0728-
166849.

ă

ă
ă

ă cu aparta-
ment 2 camere. Tel. 0770-539145,
0746-266917.

Persoană fizică vând casă în
Moroasa, 65.000 € neg. Tel. 0770-
497364.

Vând garsonieră, zona Victoria,
mobilată, renovată, 18.300 € sau
schimb cu apartament 3 camere +
diferen ă. Tel. 0721-039835.

Ofer pentru închiriere spa

€ ă. Tel. 0723-
425858, 0770-389679.

Vând casă în Jidvei jud. Alba,
grădină 1.460 mp plus curte, are gaz
tras

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, mobilat, Luncă. Tel. 0722-
975564.

ătă

-

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

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

ş
ş

ş

şi e la drumul principal, 40.000 €
neg Tel. 0720-177525.

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

şi utilat sau nemo
bilat şi neutilat. Tel. 0725-877646.

ţii

ţional, zon ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Vând 2 case de vacanţ

Vând urgent i în rate aparta-
ment 2 camere, Re iţa, Polivalent .
Tel. 0726-411878.

Vând apartament 1 camer , Re-
iţa,Alb strelelor. Tel. 0765-983271

Schimb garsonier

ţ
ţiu

comercial (fost coafor), zona Intim,
30 mp, 200 /lun

.

ţit, la dorinţa
clientului mobilat -

Vând 7 calorifere de fontă, 350
lei. Tel. 0255-515135. (R.R)

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

Vând în Boc ărucior nou,
pătu

ătaia sta
ă de scris

Erika, 250 lei. Tel. 0256-410641 ( )
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)

Vând în Măureni semănătoare
păioase, 900 lei; mig de împră

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

Vând în Sacu 2 porci, 8 lei/kg.
Tel. 0761-146068. (R.R)

Vând costum popular ărănesc
pentru bărba

ă în stare foarte bună, 350 lei,
costum negru de ocazie, 800 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800 lei,
dună, plapumă, covoare, aparate
radio cu pick-up, 80 lei; pick-up 40
lei; videocasetofon, 200 lei, aparat
de diafilme. Tel. 0751-847843. (R.R)

Vând în Re

ă, 220
lei; masă 6 persoane, 120 lei; cuptor
de gătit nou, 220 lei. Tel. 0355-
408623. (R.R)

Vând în Re

ă, 2000 lei. Tel. 0749-
226404. (R.R)

Vând în Herculane batoză de
bătut porumb, 400 lei. Tel. 0255-
522294. (R.R)

Vând curcani de carne, 150 lei/
kg. Tel. 0255-520096, 0767-748175

Vând în Re

ă, 200/80 cm, 150 lei neg. Tel.
0355-416910. (R.R)

Vând 70 oi, 200 lei/buc. Tel.
0769-956238. (R.R)

Vând în Timi

ă Yamaha. Tel. 0760-
167903, 0356-470597. (R.R)

Vând în Anina ma ă de tăiat
mezeluri

ăr masă circular cu sau
fără motor. Tel. 0753-102723.

Vând calculator Pentium 2 în
func

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

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

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

Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi, defecte sau func

ăptămâni, 54 bucă

şa c
şi

şin

şin

ştiat
îngr ş

şi

şi

şi

şi

şoara acordeon
Honer cu 96 başi, 7+3 registre sau
schimb cu org

şin
şi pâine, 150 € neg; cuptor

electric modern, 120 € neg. Tel.
0756-366468, 0255-240577. (R.R)

şi instant pe gaz
aproape noi pre

şa de 6 şi 8
s

ţ cu saltea ţarc, 700 lei. Tel.
0757-658961, 0766-494477. (R.R)

Vând în G ţie de amplifi-
care Akai, 250 lei; ma

. rr

ţar sufra-
gerie piele 1200 lei; mobil -

ţeasc

ţ
ţi, 500 lei, rochie de

mireas

ţa congelator 7
sertare, 500 lei, frigider mic 200 lei
neg. Tel. 0355-802072. (R.R)

Vând canapea extensibil

ţa porci, 10 lei/kg.
Tel. 0744-759866. (R.R)

Vând porci. Tel. 0740-016605.
Vând în Re ţa acordeon Honer,

stare bun

ţa tv color diagona-
la 50, 200 lei neg; saltea tip Relaxa,
nou

Cump

ţiune. Preţ 100 lei negociabil.
Tel. 0722-856769, 0355-800815.

Vând convector
ţ avantajos. Tel.

0355-426227.
Vând colţar de sufragerie exten-

sibil plus fotoliu pat preţ 800 lei neg.
Tel. 0730-804629, 0355-802306.

Vând convector pe gaz, instant
pe gaz Junkers, central

-

ţionale.
Ofer 10-40 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.

Vând purcei în Boc
ţi, urgent 300

lei/perechea. Tel. 0740-770047.

Ofer un pisoi birmanez, castrat,
6-7 ani. Tel. 0255-221444.

Cump

şin
şi la piele, caset

şi recuperate. Tel. 0744-
577460, 0355-411421.

Vând calorifer electric 150 lei
neg; covor persan 2/3, 200 lei neg;
training Adidas, m

şi
cabluri, 500 lei; org

şi

şi
defecte din plastic. Tel. 0734-
654999. (R.R)

Vând în Tormac 2 l

şi

şi

ş teracot
ş

ş radiocase
tofon de maşin

ş moar

şi 2 alb-negru. Tel.
0766-411794. (R.R)

Vând în Bocşa

ş 3 capre, 5 iedu

şi
grâu. Tel. 0740-770047. (R.R)

Vând rochie mireas

ş biciclet

ăr instant apă caldă cu
tiraj for

ă de cusut Singer,
se poate folosi ă de
fier cu chei, pachete de aniversări,
călcător cu cărbuni. Tel. 0255-
257476 după ora 18.

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

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

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

801140, 0255-253973.

ărimea M, 120 lei
neg. Tel. 0731-171423.

Vând piei nutrie, 200 lei/buc;
blană scurtă nutrie, damă, 1200 lei;
blană lungă neagră nouă, 2000 lei;
palton damă nr. 50-52, 200 lei;
încăl ăminte piele, damă, nr. 40,
100-150 lei; haină piele bărba

ănită, 200 lei. Tel. 0255-
213606. (R.R)

Vând chitară cu toc, acordor
ă Yamaha 4,5

octave, 500 lei. Tel. 0355-806831,
0742-215237. (R.R)

Vând în Re

ăr televizoare bune

ămâi, unul
mare 300 lei, altul mic 100 lei; pom
dafin 150 lei. Tel. 0256-392859,
0724-243596. (R.R)

Vând în Re
ărba ărimea 50-52, 250 lei. Tel.

0722-440654, 0770-546568. (R.R)
Vând în Re

ă cu motor
1,8 kw pt. porumb, 800 lei; 2 fotolii,
200 lei neg; set pistoale vopsit, 200
lei. Tel. 0722-129295. (R.R)

Vând în Ohabi ă 8 ani, ges
tantă, 2200 lei; masă circulat trifazic,
800 lei. Tel. 0726-144291. (R.R)

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

Vând în Târnova 2 cai, 5 000 lei;
50 oi; taur, 2 400 lei neg. Tel. 0741-
272105. (R.R)

Vând în Caransebe
ă, 50 lei; saltea 1

persoană, 40 lei; telefon fix, 20 lei;
col

ă
cioclodar, 400 lei; masă circular, 700
lei; armonică Honer, 1000 lei; 2
televizoare color

ă de Jimbolia,
40 bani/buc; ă măruntă, 20 bani/
buc; canapea fixă 2 persoane, 350
lei; dormeză 80 lei; plasă sârmă,
3,56 lei/kg. Tel. 0729-070819. (R.R)

Vând în Timi

ăptămâni, 350 lei
perechea neg; Cumpăr porumb

ă, 250 lei
neg; butelie, 150 lei. Tel. 0728-
260018. (R.R)

Vând în Caransebe ă de
sport 150 lei; aparat de hot-dog, 750
lei. Tel. 0758-295980. (R.R)

ţat. Tel. 0721-272498.
Vând ma

ţe
“BRATCA” (placaj de c ),
chiar

Vând vac preţ .
ociabil. sau

ţi valo-
roase, în perfect

ţ
ţi,

îmbl

ţa tv Toshiba color
diag. 80 color, 250 lei; calculator
Pentium 4, 400 lei; Pentium 3, 250
lei. Cump

ţa palton piele
b ţi, m

ţa cazan inox 50 l,
de cupru, 1500 lei; moar

ţa vac -

.
.

-

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

Vând în Caransebe

ţigl
ţigl

ţe,
2 ţapi, 140 lei/buc. Tel. 0742-127772

Vând în Mehadia 13 capre, 2 oi,
180 lei neg. Tel. 0255-523312,
0751-335512. (R.R)

Vând purcei 6 s

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

(continuare )în pagina 7
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Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo
Vând voucher auto preţ 800 lei.

Tel. 0724-077911.
Vând Ford Mondeo an 1996,

motor 1600, 16 valve, full option,
stare excepţional

ţ 2.700 € neg. Merit

ţie
schimbat

-
ţ 1.850 €. Tel. 0770-

454332.
Vând BMW 318 cabrio an fabr.

1997, înmatriculat, stare impecabi-
l

ţii, ofer maxim 100 €. Tel.
0722-439638.

Vând Dacia Logan Preferance
1.4 MPI albastru, 73.000 km, stare f.
bun

Vând pompe electrice de benzi
n , injectoare, capuri distribuitoare,
pompe alimentare diesel pentru
orice tip auto la cele mai mici preţuri.
Ofer garantie. Tel. 0744-852658.

Vând pompe de injectie, injec
toare, noi cu garanţie la cele mai
mici preţuri.Tel: 0735-083755.

ă, linie audio-
video, pre ă
văzut. Tel. 0754-912631.

Vând motocicletăAprilia Pegaso
650 cmc, an 1993, stare excelentă,
ulei schimbat anual, distribu

ă, baterie nouă, 1.000 €
neg. Tel. 0754-912631.

Vând Opel Astra Caravan an
1992 motor 1,6l benzină, dotări:
computer bord, geamuri+oglinzi
electrice, încălzire în scaune, înscri
să, acte la zi, pre

ă. Tel. 0734-544586.
Cumpăr semiremorcă auto

înmatr iculată, care necesită
repara

ă, 3.500 neg. Tel. 0724-996382.

ă
-

-

Vând teren intavilan în Z

Vând în Re

Vând cas

alea -

.

ăvoi,
lângă ă, 6 €/mp
neg. Tel. 0746-893683. (R.R)

ă, 18.000 €
sau schimb cu apartament 2-3
camere. Tel. 0355-427865, 0756-
557276. (R.R)

ă 3 camere, 2
bucătării, 25.000 € neg. Tel. 0355-
401982. (R.R)

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

Tel. 0721-858714.

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

ăi, complet reno
vat . Tel. 0724-998500

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-

998500.
ăile Herculane mai

multe suprafe
ărimi ă Tel.

0724-998500.

şoseaua principal

şi

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

.
Tel. 0761-616947

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi pozi

ţa cas

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €. Tel. 0766-677491

zona Billa, confort 2,

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

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

Vând apart. 2 camere, Moroasa
1, parter înalt, 2 b -

, avantajos .
Vând apartament 2 camere, în

B ţei, deco-
mandat, et. 3, renovat.

Vând în B
ţe de teren, diferite

m ţii, toate utilit ţile.

V

Pre

ând sau schimb autoutilitar

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

Vând voucher în Caransebe

ţi al, 800 € neg. Tel.
0756-704352. (R.R)

Vând tractor U650 stare de
funcţionare, 2700 € neg; remorc

ţionare, din 1995-1997. Tel.
0733-391620. (R.R)

Vând voucher în Oţelu Ro

ţa, din
1998 în perfect ţiona-
re, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 5.000 €; jante alu-
miniu de 13, 14, 15 ţoli, 500 lei/set.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)

Cump ţ VW Golf 2
turbo diesel pt. piese schimb. Tel.
0762-748427. (R.R)

Vând în Re ţa Suzuki GSX
1100 E, 134 CP, 1.500 €; jante de
aluminiu cu cauciucuri de 14 ţoli pt.
Opel, 160 €; cauciucuri, 14 ţoli, 80
lei/buc; piese Mazda 626; motor
trifazic 1300 rotaţii/minut, 200 lei;
stopuri spate Passat din 2002, 100
lei bucata, pl ţe frâne Opel Astra,
150lei; pl ţe frân

ţe frân

ţa OpelAstra, 1.500
€ neg. Tel. 0766-639951. (R.R)

Vând în Oraviţa BMW 520i,
2000 cmc, înscris, 1.500 €. Tel.
0764-775501. (R.R)

Vând în Boc ja te Al. de 15,
170 € neg. Tel. 0742-066807. (R.R)

Vând în M
.

ţa Dacia 1300 din
1996, 450 € neg. Tel. 0745-684074,
0355-801640. (R.R)

Vând în Re ţa anvelope pe 15,
110 lei/buc, pe 17 cu genţi aliaj, 200
€/set. Tel. 0744-759866. (R.R)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 450 cu plug

Vând biciclet
ţ

ţa, vând sau
schimb Daewoo Espero 1.8 recent
adus, stare bun

ţ 3.400 €.Tel.0745-653167

ă
Iveco Eurocargo a.f. 2002, euro 3,
cu autoturism sau microbuz. Tel.
0748-831157.

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

ă
ări

ă cu pager rază ac

ă,
înmatriculat + altă Fiesta pt. piese.
Tel. 0743-738531. (R.R)

Vând Renault Safrane, benzină,
3000 cmc, din 1993, 1500 € neg. Tel.
0768-405384, 0256-356817. (R.R)

Vând în Voislova Opel Kadett
GSI, alb, înmatriculat, din 1988, 1,8,
benzină, gen

ă
auto 5 tone, 650 € neg. Tel. 0742-
943871. (R.R)

Vând în Anina Oltcit cu acte la zi,
1000 lei neg. Tel. 0255-240368,
0721-250804. (R.R)

Cumpăr Cielo în stare de
func

ătaia, 23.000
km, benzină, 1.4, 4500 €. Tel. 0256-
410641. (R.R)

Vând Seat Ibiza în Re
ă stare de func

ăr în Dalbo

ăcu
ăcu ă Mercedes Vito,

150 lei; plăcu ă Touareg, din
2002; cârlig remorcare pt. Ford, 100
€. Tel. 0355-426664, 0745-134137.

Vând în Re

ăureni Fiat Bravo,
înscris, 2 000 € neg. Tel. 0735-
697263. (R.R)

Vând în Re

ă, 4500 €.
Tel. 0766-856273. (R.R)

ă McKenzie cu
frâne pe disc fa ă/spate, 800 lei. Tel.
0748-351548. Re

ă. Tel. 0749-351548.
Vând Audi A4, an 96, motor 1.6,

înmatriculat, 160.000 km, stare f.
bună, pre

ş

ş,
1200 lei. Tel. 0741-195502. (R.R)

Vând voucher,1000 lei neg. Tel.
0730-248120. (R.R)

Vând voucher în Herculane. Tel.
0745-881895. (R.R)

Vând voucher în Caransebeş,
1200 lei. Tel. 0732-285447. (R.R)

Vând Ford Sierra cu toate taxele
la zi, 600 € sau schimb cu Dacia. Tel.
0756-295980. (R.R)

Vând în Bocşa Ford Fiesta, 1,6
diesel, din 1987, stare bun

şu,
1000 lei. Tel. 0727-950176. (R.R)

Vând Logan în G

şi

şe

şi

şi

şa 4 n

şi

şi

şi remorc

şi

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.

ătă

ă Poli
ătă

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

ă Comisariat, îmbu
nătă

ără îmbunătă

ă 4
camere, baie, anexe, 15.000 €. Tel.
0742-943871. (R.R)

ă garsonieră,
9 000 € neg. Tel. 0770-538012,
0355-418571. (R.R)

ă, 3 camere,
grădină cu pomi fructiferi, îmbunătă

ă, apă, încălzire cu lemne, 48.000
€ neg. Tel. 0255-233503. (R.R)

ă la Intim. Tel.
0728-260018. (R.R)

ă vacan
ă, 1200 mp grădină, 2 camere,
verandă, curte acoperită, 12.000 €.
Tel. 0255-236596, 0767-748175 ( )

ă o elevă. Tel.
0355-402865. (R.R)

ătaia casă, 35.000 €
neg; casă în

ă, 12.000 €.Tel. 0256-410641

ă în Re

€

şi

şi

ş,
10.000 €. Tel. 0722-129295. (R.R)

Şemlacu Mare, reno
vat

şi

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

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.

V
ţit, et. 3, 26.000

€ neg. Tel. 0749-436504. (R.R)
ţa, lâng ţie,

apartament 2 camere, îmbun ţit,
central

rr

-
ţit, et. 4, 21.000 € neg. Tel.

0748-904376. (R.R)

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

.

-
ţit

-
ţ

rr

-
(rr)

ţa. Tel. 0730-
107964. (R.R)

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

ând apartament 2 camere în
Moroasa, îmbun

Vând în Re

Vând 2 ha teren în Ezeri

Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lâng

Vând apartament 3 camere
Micro 2, f

Vând în Jamu Mare cas

Vând în Lunc

Vând în Doman cas

Închiriez garsonier

Vând în Dognecea cas

Primesc în gazd

Vând în G

Vând un imobil compus din 2
corpuri de cas

.

Imobiliare

A n u n ţ
Parohia Ortodoxă Română Câlnic, cu sediul în Municipiul

Reşiţa, localitatea Câlnic, str. Grădişte, nr. 46, tel. 0727-748256,
organizează licitaţie publică pentru achiziţionarea şi montarea unui
sistem de siguranţă de tip Paratrăsnet activ la lăcaşul de cult.

Înscrierea şi participarea la licitaţie va avea loc în zilele de 17, 24,
31 octombrie 2010 cu repetare până la adjudecare.

Preot
Popovici Valentin
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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.
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Ş
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TOTAL JUDE : 379

: Agent securitate: 10; Agent vânz
ţioner-asamblor articole din textile: 15; Consilier tehnic: 1;

Croitor-confecţioner îmbr ţinere ţii: 1;
Electromecanic: 3; Femeie de serviciu: 5; Funcţionar informaţii clienţi: 4; Gestionar depozit: 1; Infirmiera: 1;
Inginer mecanic: 2; Îngrijitor cl ţii tehnico sanitare

ţiilor: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 30; Patiser: 3; Paznic: 5;

ţie paz

ţie paz

ţioner îmbr

ţinere ţii:
2; Lucr

ţ

ări: 12; Asistent comercial: 1; Asistent medical generalist: 6;
Călcătoreasa lenjerie: 3; Casier: 13; Confec

ăcăminte după comandă: 31; Electrician de între

ădiri: 1; Instalator instala ător comercial: 6;
Magaziner: 5; Manager proiect: 1; Manipulant mărfuri: 11; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat în industria
confec

ă de mare tonaj: 1;
ător: 83; Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 2; Zidar rosar tencuitor: 3;

Educatoare: 1; Lucrător gestionar: 1;

Lucrător comercial: 1;

Agent de interven ă ător bucătărie (spălător
vase mari): 2; Lucrător pensiune turistică: 2; Ospătar (chelner): 2; ă de mare tonaj:
2; Spălător vehicule: 2;

Agent de interven ă ă: 1;
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 20;

Ambalator manual: 1; Asistent maternal: 1; Confec ăcare volane în piele: 5;
Lucrător comercial: 1;

Agent gardă de corp: 1; Agent securitate: 1; Cantaragiu: 1; Controlor calitate: 10;
Gestionar depozit: 2; Inginer mecanic: 2; Instalator apă, canal: 2; Lăcătu

ător comercial: 1; Ma ădirilor, zidărie, mozaic,
faian ă, gresie, parchet: 10; Muncitor necalificat în metalurgie: 5; Pregătitor materiale de

şi repara

şi gaze: 1; Lucr

Şofer
autocamion/maşin Şofer de autoturisme şi camionete: 4; Stivuitorist: 3; Tinichigiu
carosier: 1; Vânz

şi ordine: 5; Barman: 2; Lucr
Şofer autocamion/maşin

şi ordine: 1; Contabil: 1; Muncitor necalificat în silvicultur

ş mecanic de între şi repara
şinist pod rulant: 10; Muncitor necalificat la demolarea cl

şarje: 10;

ANINA:
BOC A:
BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE :

ORAVI A:

O ELU RO U:

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.10.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Imobiliare
Vând cas

Vând c
ţiri, termo-

pan, baie renovat parţial mobilat,
11.500 €, exclus intermediari. Tel.
0741-166573.

Persoan -

ţiri, ţ 11.800 .
Tel. 0770-746033; 0728-213320.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

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

ă,

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

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi îmbun

€

Vând casă în Ezeriş. Tel. 0724-
072086.

Vând apartament 3 camere, 50
mp, parter, 22.000 neg sau schimb
cu garsonier ţa. Tel. 0731-
171423.

Vând garsonier
ţ neg. Tel. 0735-930095.

Vând cas
ţ

ţit cu o cas
ţa.

Tel. 0762-057598.

€
ă + diferen

ă et. 1, zona Vic-
toria, pre

ă Rândul 3, 25.000 €,
canalizare, gaz, gresie, faian ă,
centrală termică, grădină. Tel. 0740-
346620.

Caut să închiriez o garsonieră în
zona Luncă sau Moroasa. Tel. 0769-
392111.

Schimb apartament cu 3 camere
total îmbunătă ă s-au
apartament de 2 camere în Reşi

Închiriez apartament 3 camere
semimobilat, zona Lunc

ţa zona Petru Maior, central

-

-

-

ţ 6,50 €
mp, negociabil. Tel. 0746-546792.

Cump
ţ

ţ Bozovici sau schimb cu
apartament în Re ţa. Tel. 0255-
244250.

Vând apartament 3 camere
conf. 1 mobilat, utilat, îmbun ţiri,
izolaţie interior, 82 mp, zona G

ţ 20
€/mp. Tel. 0748-051170, 0255-
525020, adelatelechi@yahoo.com

Vând apartament B -

ţ
informativ negociabil 35.000 €. Tel.
0751-091281.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbun ţit, 2 b

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Vând în zona Victoria garsonier

ţ
-

ţie electric

ă. Tel. 0745-
662545.

ă
termică, termopane, recent renovat,
30.000 €. Tel. 0762-236290.

Persoană fizică, vând aparta
ment 4 camere modificat, et. 1,
merită văzut. Tel. 0746-546792.

Persoană fizică, vând aparta
ment 4 camere, modificat, et. 2 din
4, izolat, centrală, situat pe Făgăra

ă fizică, vând teren
Boc ă, 4.200
mp, curent, apă, gaz. Pre

ăr apartament 2 camere
conf. 1 de preferin ă decomandat,
sau 3 camere conf. 1 sau 2 chiar

ă cu teren 2.500 mp în
Prilipe

ătă
ării de

Sud. Tel. 0723-572678.
Vând urgent casă Boc

ă, str. Principală. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170, 0255-552020.

Vând urgent 4.000 mp teren
intravilan, Boc ă, pre

ăile Hercu
lane, 3 camere, 4/4, acoperi

ăi, termopane. Pre

ătă ăi,
centrală, termopane sau schimb cu
casă în Re

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

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

Vând apartament 2 camere
decomandate, etaj 2/4, 50 mp,
Reşi

şului. Tel. 0746-546792.
Persoan
şa, la strada Principal

şi
nedecomandat. Tel. 0722-660385.

Vând cas

şi

şa
Montan

şa Român

ş, 2
balcoane, 2 b

şi

ş etc). Camer

ş

Oferte-Cereri

de Serviciu
Transfer gratis firm

ţ
gratis. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0748-051170
0255-525020.

ă imobiliară
deschisă în 2007, fără datorii. Pre

ori

Îngrijesc copii ce merg la
ţ

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

şcoală,
grădini ă. Tel. 0355-804513. (R.R)

Caut femeie pentru a avea grijă
de un copil de 5 ani, 3-4 ore după-
masa. Tel. 0726-453486.

ă ătorie ecologică la domici
liu. Cură ăm covor mochetă la 3 lei/
mp, fotolii, col

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

Ofer program de contabilitate
generală, formule contabile, fi

ă
lunară. Tel. 0723-299050.

ă cu camio-
neta 2 tone util. Tel. 0742-527232.

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

Ofer împrumut financiar u ga
ran ă. Tel. 0732-598257.

Cur ţ
ţ

ţare, canapele, saltele
de pat la cele mai mici preţuri. Tel.
0731-210482, 0758-052482.

Electrician, execut instalaţii
electrice sau înlocuiesc, montez sau
schimb tablouri electrice, prize,
întrerup

ţ

Caut un zidar
pentru
420382.

Caut copii

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

ţie imobiliar

-

c -

şe de
cont sintetice/analitice, jurnale tva,
închidere venituri/cheltuieli, balan

Transport ieftin marf

şi un meseriaş
raşchetat parchet. Tel. 0728-

şi b

ş
ş

Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare. Tel. 0723-
894929, 0754-590138.

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

S
ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică evenimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru

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

“ ”
“ ”

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

ţii
de Urgenţă

08.10.2010: Autoturism furat,
identificat de poliţiştii din Caraş-
Severin în 35 de minute.

11.10.2010: accident rutier pe
DN 6, soldat cu r

12.10.2010: accident rutier pe
DN57,între Oraviţa şi Moldova Nouă

12.10.2010: un timişorean a tras
mai multe focuri de armă într-un
indicator rutier de pe muntele
Semenic.

08.10.2010: ISU a executat, în
poligonul SC Arsenal SA Reşiţa, o
acţiune de distrugere a muniţiei.

A doua zi de miercuri a lunii oc-
tombrie: ziua internaţional

12.10.2010: incendiu într-un
apartament din Oţelu Ro Din
nefericire, o femeie în vârsta de 30
de ani şi fiul acesteia în vârstă de 10
ani şi-au pierdut viaţa în urma
intoxicării cu fum.

ănire gravă a unui
persoane.

ă pt. redu-
cerea riscului dezastrelor naturale.

�

�

�

şu.

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

Vând urgent apartament 3 ca-
mere semidecomandat, stare f. bu-
n ţ 23.500
€ negociabil. Tel. 0752-513036.

Vând garsonier
ţiri.

Preţ negociabil. Tel. 0744-627954.
Vând în Boc

-
-

ţa cu
2, 3 camere zona Govândari, etaj 1
sau 2 exclus turn + diferenţ

ă, zona Intim, etaj 7/10, pre

ă dublă, str.
Căminelor, cu multiple îmbunătă

ă casă cu
3 camere, cu bucătărie, baie ame
najată modern cu terasă, termopa
ne, centrală termică, cu grădină +
post auto. Tel. 0724-700792.

Schimb casă în Boc ă
cu 3 camere, amenajată modern cu
grădină, cu apartament în Re

ă. Tel.
0724-700792.

şa Montan

şa Montan

şi

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa , str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
licitaţie public pentru :

Concesionarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 31230
Oraviţa, nr. cadastral 31230 cu S = 150 mp, conform H.C.L. nr.
140/29.09.2010;

Vânzarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 31071 Oraviţa,
nr. cadastral 31071 cu S=718 mp, conform H.C.L. nr.150/29.09.2010;

Vânzarea unui teren intravilan înscris în C.F. nr. 31350 Oraviţa,
nr. cadastral 31350 cu S=165 mp, conform H.C.L. nr.149/29.09.2010.

Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - biroul
de urbanism, zilnic între orele 9-16, începand din data de 18.10.2010.

Ofertele se depun pân la data de 01.11.2010, ora 16, la camera 5
- Registratur .

Licitaţia public va avea loc în data de 02.11.2010, ora 10, cu
repetare în fiecare marţi pân la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa .

ă
ă

ă
ă

ă
ă

1.

2.

3.

PRIMAR, Inf. GOGA ION

ANUNŢ PUBLICITAR
Prim

ţie public

ţ

- teren intravilan situat în Boc
. ţ

- teren intravilan situat în Boc
.

ţ
- teren de construcţie situat în Boc

. ţ
ţii cu destinaţie industrial

Licitaţia va avea loc , la sediul Prim
ţe.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura
Prim

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim

ăria ora
ă licita ă deschisă pentru vânzarea

următoarelor bunuri imobile:
- teren intravilan situat în Boc

ă de
1380 mp;

ă de 250 mp;

ă de 295 mp:

ă de 3275,533 mp. Vânzarea se va face
doar în scopul realizării unor construc ă.

ăriei
ora

ăriei ora ă în data de 16.11.2010, inclusiv.
ăriei ora

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz

şa, înscris în CF 31303 (provine
din CF 70 Altverk nr. top 22/B/4/1/12/26-Bocşa), în suprafa

şa, str. Unirii, înscris în CF 31212
Bocşa, nr. cad 31212, în suprafa

şa, înscris în CF 31237 Bocşa
(provenit din CF 995 BM, nr. top 107/b/5/4/), nr. cad 31237, în
suprafa

şa, înscris în CF 6038 a loc.
Altwerc, transnotat din CF 70 Altwerc nr. top (22/b/1/a-22/b/1/b)1/1,
nr. cad 2601, în suprafa

şului Bocşa, în sala de şedin

şului Bocşa pân
şului

Bocşa, tel. 0355-566605, interior 109.

1.

2.

3.

4.

17.11.2010, ora 10.00

Primar, Jr. Pascu Patriciu Mirel



Etapa 7/26: 16 oct. 2010

UCM Resita -
CSM Bucuresti.

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

Etapa 11/34: 15 - 18 oct. 2010 Vineri, 15 oct:

Sâmbata, 16
oct

Duminica, 17 oct:

Luni, 18 oct

: Urziceni - Gaz
Metan Medias, ora 18.00 - Gsp TV; Rapid - Astra Ploiesti, ora 20.15 -
Antena 1; FC Vaslui - CFR Cluj, ora 22.00 - Digi Sport;

: FCM Târgu Mures - Poli Timisoara, ora 15.00 - Digi Sport; Pandurii
Târgu Jiu - Sportul Studentesc, ora 19.00 - Gsp TV;
Otelul Galati - Gloria Bistrita, ora 15.00 - Gsp TV; Dinamo - Steaua, ora
20.30 - Digi Sport; : U. Cluj - Victoria Branesti, ora 15.00 -
Gsp TV; FC Brasov - U Craiova, ora 20.30 - Digi Sport.

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

8 | 14 - 20 Octombrie |2010 PRISMA

DE VĂZUT LA TV:
JUDO: Grand Prix Rotterdam, 60,66 kg masculin si 48,52,57 kg fem.

Vineri Digi Sport ora 17:00
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: HC Odorhei - Dinamo

Vineri Digi Sport ora 20:00
HANDBAL FEM.: Dunarea Braila - Femina Vise, Cupa EHF (1mansa).

Sambata TVR 3 ora 11:00
RALIURI: IRC, Raliul Scotiei

Sambata Eurosport ora 12:00 si 18:30
CICLISM: Turul Lombardiei

Sambata Eurosport ora 16:45
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Australiei, Phillip Island, cursele

Duminica Digi Sport ora 05:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim Rm. Valcea - Touloun

Duminica Digi Sport ora 22:00
FOTBAL: Liga Campionilor, Bayern Munchen - CFR Cluj

Marti TVR 1 ora 21:40

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
15 - 17 oct: MOTOCISLISM - Motogp,Australia, etapa 16;
16 - 24 oct: GIMNASTICA- Camp. Mondiale, Rotterdam, Olanda;
17 oct: ATLETISM - Maratonul de la Bucuresti;
18 - 24 oct: TENIS -ATP & WTATour, Kremlin Cup, Rusia;
19 - 20 oct: FOTBAL- Etapa a III-a a grupelor Ligii Campionilor.

GIMNASTICĂ
Loturile Romaniei pentru Campionatul Mondial de la

Rotterdam.

Masculin

Feminin

Sportivul Robert Stanescu a fost înlocuit cu Vlad Cotuna,
înaintea plecarii, spre Olanda, unde loturile României vor participa la
Campionatele Mondiale de gimnastica (16-24 octombrie). Gimnastii
români vor pleca spre Olanda în componenta:

- Marian Dragulescu, Flavius Koczi, Ovidiu Buidoso,
Cristian Bataga, Adrian Bucur, Marius Berbecar si Vlad Cotuna
(antrenori - Ioan Suciu, Vasile Vug, Stefan Gal, Marius Urzica);

- Sandra Izbasa, Ana Porgras, Diana Chelaru, Raluca
Haidu, Cerasela Patrascu, Gabrilea Dragoi, Amelia Racea (antrenori -
Octavian Bellu, Florin Cotutiu, Marius Vintila, Liliana Cosma, Lucian
Sandu). Delegatia României va fi condusa de secretarul general al FR
Gimnastica, Mircea Apolzan, în timp ce presedintele forului national
Adrian Stoica si fostul conducator Nicolae Vieru vor fi oficiali ai FIG, iar
Anca Grigoras si Dan Grecu, arbitri ai federatiei internationale.

Programul sportivilor români la CM de la Rotterdam:
16 octombrie, feminin - 13.30, subdiviziunea 3 - Polonia, România,

Brazilia, Israel si 18 octombrie, masculin - 11.30, subdiviziunea 2 -
Columbia, Japonia, Spania, România, Finlanda, Danemarca.

Dupa calificari, cele mai bune opt echipe vor accede în finala, la
individual compus vor concura 24 de sportivi, iar în finalele pe aparate
primii opt clasati, programul fiind urmatorul:

20 octombrie: 17.00 - finala pe echipe, feminin;
21 octombrie: 17.00 - finala pe echipe, masculin;
22 octombrie: 16.00 - finala individual compus, masculin; 19.30 -

finala individual compus, feminin;
23 octombrie: 13.00 - finale la sarituri si paralele, feminin, plus finale

la sol, cal si inele, la masculin;
24 octombrie: 14.00 - finale la bârna si sol, la feminin, respectiv la

sarituri, paralele si bara, la masculin.
Obiectivul delegatiei României la CM de la Rottterdam este

câstigarea unei medalii, plus doua clasari pe locurile 4-6.

�

�

�

�

�

FORMULA 1
Germanul Sebastian Vettel de

la echipa Red Bull-Renault a
castigat, duminica, Marele Premiu
al Japoniei de la Suzuka, impu
nandu-se pentru mai putin de o
secunda in fata coechipierului sau
Mark Webber. Podiumul a fost
completat de spaniolul Fernando
Alonso. Pentru a doua oara in
istorie s-a intamplat ca sesiunea
de calificari sa se desfasoare in
dimineata cursei (sambata s-au
amanta din cauza unei ploi foarte
puternice), dar aceasta nu l-a
impiedicat pe Vettel sa-si treaca in
cont dubla pe pamant japonez.

Aflat pentru a opta oara in
acest sezon in prima pozitie a
grilei de start, tanarul pilot al
echipei Red Bull-Renault a
condus cursa de la inceput si pana
la sfarsit, exceptie facand tururile
care au urmat intrarii sale la boxe.

Vettel se mentine in lupta
pentru titlul mondial dupa acest
succes, egalandu-l la puncte pe
Alonso, fiecare avand cate 206
puncte. Clasat pe locul secund in
Japonia, Webber si-a consolidat
primul loc la general, unde a
adunat 220 puncte.

Marele Circ al Formulei 1
ramane in Asia pentru editia
inaugurala a Grand Prix-ului din
Coreea de Sud, circuitul de la
Yeongam gazduind intre 22 si 24
octombrie urmatoarea etapa a
Campionatului Mondial.

-

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 10-a:
M V E I G GP PM

.

1. Otelul Galati 10 7 1 2 13 8 22p
FC Timisoara 10 5 5 0 17 12 20
Rapid Bucuresti 10 5 3 2 18 7 18
Steaua Bucuresti 10 5 3 2 16 10 18
Gaz Metan Medias 10 4 4 2 13 7 16

. FC Vaslui 10 4 3 3 12 11 15
7. Dinamo Bucuresti

U Cluj 10 4 2 4 14 18 14
9. U. Craiova 10 3 4 3 14 11 13

. Unirea Urziceni 10 3 4 3 6 8 13
11. CFR Cluj 10 3 3 4 14 14 12

Astra Ploiesti 10 2 6 2 12 12 12
13. FC Brasov 10 2 5 3 9 12 11

FCM Targu Mures 10 3 2 5 9 17 11
5. Gloria Bistrita 10 2 4 4 12 13 10p

16. Victoria Branesti 10 2 3 5 11 19 9p
17. Sportul Studentesc 10 2 1 7 15 21 7p
18. Pandurii Tg. Jiu 10 1 3 6 6 15 6p

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

10 4 2 4 25 21 14p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

VOLEI
Echipa Braziliei a cucerit, duminica seara, al treilea titlu mondial

consecutiv, dupa ce a invins tanara echipa a Cubei in finala de la Roma,
cu 3-0 (25-22, 25-14, 25-22). Castigatori ai trofeului suprem in 2002 si
2006, brazilienii au dominat meciul de la prima si pana la ultima minge
pusa in joc, obtinand a 32-a medalie din istorie in voleiul mondial.Ajunsi
in finala dupa un meci epuizant cu Serbia, de care au trecut cu 3-2,
cubanezii au platit tribut efortului depus in semifinale nereusind sa
emita nicio pretentie la titlul mondial. Cuba a pierdut astfel a doua finala
de Campionat Mondial din istorie, dupa cea din 1990 cand a cedat in
fata Italiei. Cele doua finaliste s-au intalnit pentru a doua oara in cadrul
acestui turneu final gazduit de Italia, in faza grupelor Cuba invingand
Brazilia cu 3-0 intr-un meci gazduit de Verona. In urma acestui succes
Brazilia urca la cota 27 de victorii obtinute in 49 de intalniri cu
reprezentativa Cubei. Brazilia ramane pe locul doi in clasamentul
tuturor timpurilor pe medalii dupa acest nou titlu, lidera ierarhiei all time
fiindin continuare Rusia cu 43 in top trei.

Clasata pe primul loc in clasamentul mondial organizat de FIVB in-
cepand cu 25 august 2008, Brazilia a confirmat la Campionatul Mondial
ca domina in acest moment voleiul masculin, formatia pregatita de
Bernardo Rezende cucerind opt Ligi Mondiale in ultimii zece ani.

In alta ordine de idei, Serbia a invins Italia in finala mica disputata tot
duminica, cu 3-1 (25-21, 25-20, 26-28, 25-19), cucerind astfel doar a
doua medalie din istorie dupa argintul obtinut in 1998.

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 6-a:
M V E I G GP PM

.

1. UCM Resita 6 5 0 1 197 168 10p
2. HC Odorhei 6 5 0 1 191 162 10p
3. HCM Constanta 6 5 0 1 214 189 10p
4. Univ. Transilvania Cluj 6 5 0 1 192 167 10p

Energia Pandurii Tg. Jiu 6 5 0 1 178 169 10
. U. Bucovina Suceava 6 4 0 2 188 161 8

7. HC Minaur Baia Mare
8 Stiinta Mun. Bacau 6 2 0 4 167 167 4p
9. CSA Steaua Bucuresti 6 1 2 3 163 173 4

. CSM Satu Mare 6 2 0 4 191 206 4
11. Dinamo Municipal Brasov 6 1 1 4 166 181 3

CSM Bucuresti 6 1 0 5 170 190 2
13. U. Poli. Municipal Timisoara 6 1 0 5 166 188 2

CSM Oradea 6 0 0 6 155 197 0

5. p
6 p

6 3 1 2 163 183 7p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

MOTOGP
Peste 60.000 de spectatori au

asistat, la Marele Premiu al
Malaysiei de la Sepang, unde
Valentino Rossi a obtinut prima
victorie dupa accidentul suferit in
vara la Mugello, iar Jorge Lorenzo
s-a incoronat campion mondial la
clasa suprema. Aflat pe locul sase
al grilei de start, Rossi a ratat com
plet startul retrogradand in pozitia
a unsprezecea de unde a inceput
o cursa fabuloasa de recuperare
pana pe prima pozitie a cursei la
finalul celor 20 de tururi progra
mate. Valentino Rossi a bifat la
afisarea steagului in patratele a
doua victorie a sezonului, dupa
cea obtinuta la Losail in prima
alergare a anului. Clasat al treilea
la finalul cursei din Malaysia,
Jorge Lorenzo a devenit la 23 ani
campion mondial la clasa
MotoGP, dupa ce in 2006 si 2007
cucerea titlurile supreme la
categoria sfertului de litru (250cc).
Urmatoarea etapa este in Austra
lia, la Phillip Island duminica.

-

-

-
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