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Fotbal Formula 1

Reabilitarea Centrului
pentru persoane cu
dizabilit i Oravi aăţ ţ

Primăria Re
ă

şiţa
ne informeaz

Modificarea i completarea
Legii nr. 279/2005 privind

ucenicia la locul de munc

ş

ă

Nout ţi legislative
din Monitorul Oficial

ă

Ziua luptei împotriva
traficului de persoane

Open Days: S pt mâna
european a regiunilor

ă ă
ă

Ed i ţ i a a X I I I -a , 25 -28
octombrie 2010, sub înaltul
patronaj al Prim

ţa.

Salonul de Carte „Muntele” al
editurilor b ţene, orele 17.00.
Invitaţi speciali: Editura TIM din
Re ţa

.

. ţii Poporului Român.
Particip

ţiilor din Ţara Cara .
ţAnca.

Manifest . .

ţionale Române .

ţia Extraordinar
ţie” a maestrei Kara (Oana Prune .

.
. ţiunea work-shop, se organizeaz ţie

de machiaj profesional, cu farduri minerale .

ţa.

Sear ţie
cu mari protagoni

.

. ,

ţionale Sebastian
Papaian i , C laud iu
Bleonţ, Ion Haiduc, în
regia lui Toma Enache.

ăriei

ă nă

ără
ă

ă ansambluri de cântece

ărău

ări pentru a omagia ZiuaAustriei, orele 18 00
Concert festiv sub genericul „Seară Vieneză” cu participarea

mae

ă, Universitatea de Vest din Timi

ă de Arte Vizuale, Handmade, Decorative
„Evolution/Evolu

ă, fotografie, accesorii
handmade La sec ă o demonstra

ă

ă de excep

şi al
Consiliului Local Oravi

şi şi Editura EUBEEA din
Timişoara Coordonatori: Gheorghe Jurma şi Ilie Chelariu

Spectacolul cultural-artistic „Toamna Folclorului C şan”, orele
18 30, manifestare omagiind Ziua Demnit

şi dansuri, solişti vocali şi
instrumentişti ai forma şului Coordonatori: Viorica
Chiş şi Codru

ştrilor Operei Na şi Filarmonicii Timişoara
Coordonator: conf. univ. dr. Sorina Marcela Costea, Facultatea de
Muzic şoara

Expozi
ş) din Timişoara

Vernisajele încep la orele 17 00 cu temele: pictur

şi compacte
Recital de muzic şi poezie al artistei, cu Bogdan Nicolaevici şi

prietenii din Timişoara şi Oravi

şti ai
teatrului şi filmului
românesc Spectacolul
„Secta femeilor”, orele
18 00 cu inconfunda
bilii maeştri ai scenei
na

LUNI, 25 octombrie 2010

MARŢI, 26 octombrie 2010

JOI, 28 oct 2010

-

-

MIERCURI, 27 octombrie 2010

.

FESTIVALUL „ZILELE TEATRULUI VECHI”, ORAVI[A
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hiar dacă în acest moment lucrările de
modernizare a infrastructurii de alimentare cu
apă canalizare sunt gata în propor ie de 80-
85 la sută, există pu ine anse ca ele să fie
gata în acest an. De fapt, nu există anse de
încadrare în termenul ini ial situate undeva la
sfâr itul lunii octombrie, pentru că pe patru
străzi re i ene cuprinse în proiect nici măcar
nu a început lucrul, deoarece, practic aici nu
există încă solu ii tehnice din partea proiectan-
tului Louis Berger. Până la finele lui 2010,
sus ine inginerul Adrian Faltinschi, managerul
de proiect din partea executantului Hidrocons-
truc ia, lucrările pe ISPA vor fi gata în propor ie
de peste 90 la sută, însă, pentru că există
multe bran amente. În celelalte ora e ale
jude ului, lucrările la reţelele de apă şi canali-
zare pe Măsura ISPA sunt realizate în propor-
ţie de 99 la sută, dar aici s-a lucrat numai la
alimentări cu apă i pe re ele cu mult mai mici.
Directorul adjunct de la Aquacaraş, societatea
beneficiară a lucrărilor, inginerul Dan

Petrescu, ne spune că în acest moment rămân
să se monteze câteva cămine-vane şi să se
execute branşamentele în ora ele Cara -
Severinului. Pe de altă parte, însă, construcţia
şi amenajarea noii Staţii de epurare a apei din
Reşiţa, în cadrul aceleia i Măsuri, a fost
finalizată, Recepţia noului obiectiv va avea loc
la sfârşitul acestei luni, în timp ce lucrările la
Uzina de Apă, realizate, de asemenea, sunt
gata în proporţie de 80 la sută.

Revenind la Re i a, să reamintim că lucră-
rile pe Măsura ISPA de reabilitare şi moderni-
zare a infrastructurii de alimentare cu apă şi
canalizare erau la un moment dat întârziate cu
aproximativ şase luni. De altfel, ele au şi
demarat mai târziu decât se estima iniţial.
Există numeroase motive pentru care s-a
ajuns aici dar implementatorii proiectului euro-
pean susţin că, totuşi, dincolo de tot deranjul
provocat şi de întârziere, acesta este unul
dintre cele mai performante din ţară şi se
desfăşoară în buni parametri. Nu de aceeaşi

părere este administraţia locală i chiar i cea
judeţeană, pentru că problemele de disconfort
urban au ajuns pe masa prefectului Octavian
Ţunea. De altfel, antreprenorul principal,
Hidroconstruc ia, a tot fost bombardat, mai
ales de către primarul Mihai Stepanescu, cu
adrese i chiar amenzi pentru nerefacerea la
timp a trotuarelor i carosabilului afectate cu
toate de lucrări. Reprezentanţii Hidroconstruc-
ţia se plâng, la rândul lor, de situaţia grea
generată de întârzierile la finanţare din partea
beneficiarului, de complexitatea proiectului şi
de lipsa unor hărţi exacte ale subsolului.
Managerul de proiect, Adrian Faltinschi spune
că se lucrează pe 168 de străzi şi se instalează
100 de reţele noi de apă şi canalizare.

Numai la Re i a, lucrările se ridică la
valoarea de 18 milioane de euro iar pentru
toate ora ele jude ului suma se cifrează la
aproximativ 40 de milioane de euro.
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(Dan Apostolescu)

Lucrările ISPA la Re i a vor fi gata anul viitor!ş ţ

A
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-n de an, la mijlocul lunii
octombrie, Gărâna se umple de
ecouri de fanfară, de costume
populare germane şi de veselie.
Este Kierwei, hramul bisericii din
localitate, tradiţionala sărbătoa-
re, dublată, însă, de nu mai puţin
de 18 ani încoace, de o mişcare
culturală ce reuşeşte să păstreze
spiritul viu al culturii germane în
aceste locuri. Acea civilizaţie

muntenească aparte a locului, până la urmă, care face din Gărâna un
loc special. Din păcate, însă, aşa cum spunea Manfred Engelmann din
Bonn, din partea Cercului Cultural Banat JA Germania, e tot mai greu
să organizezi astfel de manifestări, în condiţiile recesiunii economice.
Carol Rank, primarul de la Brebu Nou i viceprimarul Mihaela u mea
nu, au fost gazdele de suflet ale manifestării de sâmbătă, 16 octombrie,
cu sprijinul Banat JA România şi Germania i cu suport financiar din
partea Departamentului de Relaţii Interetnice. Cu tenacitatea care îi
caracterizează însă pe nemţi, ei nu vor renunţa şi vor menţine, după
cum afirmă, an de an această sărbătoare, la care iau parte cu bucurie şi
mulţi români dar şi famillile de pemi care au mai rămas în Gărâna, într-
un înduioşător dialog al generaţiilor, întemeiat mai ales pe frumosul
fundament al muzicii şi dansului. a rândul ei, Adelheid Simon,
preşedintele Banat JAArad, ne-a mărturisit că a avut emoţii anul acesta
în ce priveşte finanţarea, dar până la urmă proiectul a mers înainte şi
speră din tot sufletul că aşa va fi şi de acum înainte. Sărbătoarea de
anul acesta a început cu parada perechilor de tineri în costume
populare, sosiţi dinArad, Timiş, Nădlac, Reşiţa, care au luat bradul înalt
de mai bine de zece metri, pe acordurile fanfarei Nădlăceanca din

Nădlac, ce urma a fi plantat în centul localităţii, cu semnificaţia belşugu
lui toamnei dar şi a îmbunării Divinităţii pentru un an mai bun. Muzica,
dansurile, discuţiile între etnicii germani prezenţi - pentru prima oară au
sosit acum la Gărâna 20 de familii din Germania, care au petrecut
Kierwei-ul în premieră în România - balul tradiţional, toate acestea au
reprezentat momente de bucurie autentică. S-a dansat până târziu, în
noapte, ba chiar până spre dimineaţă, pe acordurile Formaţiei din
Gărâna, ale Fanfarei Nădlăceanca şi, nu în ultimul rând, tinerii din
formaţia Tornado din Ungaria au făcut un adevărat spectacol.
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(Dan Apostolescu)

Tradi ia nu moare la Gărânaţ
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�Construcţia
ţii de epurare a apei din Re ţa a fost finalizat ţia noului obiectiv va avea loc la sfâr

şi amenajarea noii
Sta şi şitul acestei luniă iar recep

Săptămâna aceasta vor fi reluate lucrări de modernizare la stadionul Minerul din Moldova Nouă Serviciile publice comunitare de evidenţă a
persoanelor din Caraş-Severin au fost conectate la reţeaua metropolitană a Ministerului Administraţiei şi Internelor O primă ediţie a Târgului intitulat
“Toamna la Gugulani” va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, la Caransebeş, în parcul “General Drăgălina” şi pe străzile adiacente Lucrările la
reţelele de apă şi canalizare pe Măsura ISPAîn oraşele judeţului Caraş-Severin sunt realizate în proporţie de 99 la sută

�

Între 22-23.10.2010, Facultatea de ţe Economice
UEM Re ţa, în parteneriat cu

Facultatea de Economie
UVT ţie a Conferinţei

Internaţionale peAdministrareaAfacerilor
”.

Ştiin
şi Administrative din cadrul şi

şi de Administrare a Afacerilor
din cadrul , organizeaz

şi Economie cu
tema „

ă prima edi

Oameni. Idei. Experienţe

În perioada 21-24 octombrie 2010, Înspectoratul Şcolar
Jude -S şi Ca -S, cu sprijinul CJ

-S

şi Elevilor Reşi

ţean C sa Corpului Didactic C
C , organizeaz

ţi
a ţa

ă manifestarea “
”. Deschiderea manifestării va

avea loc vineri, 22 octombrie ora 10.00, în Sala de festivită
Palatului Copiilor

20 de ani de parteneriat
Caraş-Severin - Steiermark

Prim ţa neăria Re informeazăşi
În aceast

ţ . ţa. Au fost înregistrate 210 cereri
pentru eliberarea de c ţi de identitate, 12 cereri pentru eliberare c ţi de
identitate provizorii ţiunii de stabilire a
re ţei. Totodat ţi de identitate, 20
vize de re ţ ţi de identitate provizorii. Serviciului Public
Comunitar de Evidenţ r

ţilor de identitate.

ă perioadă s-a înregistrat o cre ărilor pentru
eliberarea de acte de identitate în cadrul Serviciului Public Comunitar de
Eviden ă a Persoanelor al mun Re

ăr ăr

ă au fost eliberate un număr de 180 căr
ă ăr

ă a Persoanelor estimează
ătoare o cerere ridicată de eliberare a căr

ştere a solicit

şi

şi 35 de cereri pentru înscrierea men
şedin

şedin şi 10 c
şi pent u perioada

urm

Referitor la amplasarea antenelor
ţa, Consiliul Local a

aprobat prin H.C.L., 3 Planuri Urbanistice de Detaliu. Toate aceste planuri
urbanistice de detaliu au fost expuse ţate public pentru consultare
public ţii de
construire pentru „Staţie de telefonie mobil

ţie de construire pentru „Amplasarea alimentare cu
energie electric ţie de baz ţii mobile RCS &
RDS” ţii
„Construire anten

ţa" v
ţinut avizul de la M.A.P.N. Deoarece s-a constatat

necesitatea unor reglement ţele estetice referitoare la
finisaje, culori ale faţadelor construcţiilor la care se execut

ţa,
Mihai Stepanescu a solicitat ca în cadrul "Actualizare PUG municipiul
Re ţa" s

ţia astfel completat
ţine ultimul aviz

înaintea supunerii aprob ţa.

În perioada 11.10.2010 15.10.2010 Serviciul de Executare Silit

ţele rezultate din impozite

ţii pentru recuperarea creanţelor repezentând amenzi

ţare a propririi în
vederea efectu ţinerilor din salariu. În urma efectu

ţionat
ţionale.

Consiliul Local al Mun. Re ţa a înaintat un proiect de hot
ţean

ţia cu str.
Alexandru Popp ţarea Domnului”. Zona de
drum descris

ţii noi care necesit

Serviciul de Gospod ţionat 200 de b

Având în vedere faptul c
ţinere ţa,

continu ţinere atât pe arterele principale, cât

Aceste m
ţ – dezgheţ Se estimeaz

şi a echipamentelor de telefonie
mobil şi

şi anun

şi s-a înregistrat o cerere pentru eliberarea unei autoriza

şi

şi

şi şi aceste aspecte, astfel încât aspectul zonei s

şi Turismului pentru a ob
şi

şi
Urm şi
juridice pentru a recupera crean şi amenzi
datorate la bugetul local. Au fost întocmite 19 dosare pentru persoane
juridice care nu au achitat debitele restante; au fost comunicate un num

şi
impozite neachitate în termenul legal de c şi
comunicate angajatorilor un num

şi amenzi contraven

şi

şi Ansamblul Mân

şi Mediu, a achizi
şi alei din

municipiu. Montarea b

şi Reparare a Patrimoniului, din cadrul prim şi

şi pe cele secundare din municipiu, respectiv de asfaltare a gropilor de pe
acestea.

ş, în urma ciclurilor de înghe

ă pe teritoriul administrativ al municipiului Re

ă. În conformitate cu P.U.D. urile aprobate, s-a eliberat autoriza
ă - Cosmote” amplasată pe

Dealul Dosului; autoriza
ă pentru sta ă servicii, comunica

ă telefonie mobilă - Orange” pe Dealul Grunilor.

Referitor la stadiul avizării "Actualizare PUG municipiul Re ă
informăm că s-a ob

ări privind cerin
ă lucrări de

reabilitare termică sau după caz anvelopare, primarul municipiului Re

ă fie cuprinse ă
poată fi impus legal. Documenta ă a fost depusă la
Ministerul Dezvoltării Regionale

ării de către Consiliul Local al municipiului Re

ă
ărire a Bunurilor a efectuat deplasări pe teren la persoane fizice

ăr
de 327 soma

ătre debitori; au fost întocmite
ăr de 15 adrese de înfiin

ării re ării demersurilor de
executare silită în perioada mai sus men ă a fost recuperată suma de
12.921.5 lei din impozite, taxe

ărâre către
Comisia Jude ă de Atribuire de Denumiri, privind atribuirea denumirii
de strada Mânăstirii, pentru zona de drum delimitată între intersec

ăstiresc „Înăl
ă nu are nici un nume, acest motiv îngreunând dezvoltarea

locului prin construc ă adresă de imobil.

ărie Urbană ănci,
în vederea dotării cu mobilier urban a diverselor zone verzi

ăncilor va începe în cursul săptămânii viitoare.

ă se apropie anotimpul rece, Serviciul de
Între ăriei Re

ă executarea lucrărilor de între

ăsuri sunt luate pentru a se evita deteriorarea drumurilor
din ora . ă că lucrările
de pe arterele principale, se vor finaliza în cursul săptămânii curente.

-

-

C

P

a urmare a consumului ridicat de utilităţi rezultat din facturile primăriei
Reşiţa, primarul Mihai Stepanescu a dispus montarea contoarelor de gaz,
apă şi electricitate pentru toate amplasamentele aflate pe spaţiile închiriate
din cadrul unităţilor de învăţământ de pe raza municipiului. rin această
măsură se urmăreşte diminuarea costurilor pentru plata facturilor,
realizându-se astfel o economie la bugetul local.

În trimestrul al III-lea din acest
an, Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea ţa
Pa

Totalul pa -

ţeni
români cu domiciliul în str

ţeni
români cu domiciliul în str

-

ţa a dispus m -
ţie în

str -

ţ -
ţie

din ţ

ţi,
c ţionare pentru

cererile de eliberare a pa -

-

-

din -
ţionale, au fost încasate la

bugetul de stat 1.350 lei, iar din
taxa de eliberare de adeverinţe,
814 lei.

şi Eviden
şapoartelor Simple Caraş-

Severin se poate spune c

şapoarte
temporare şi electronice.

şapoartelor tempo
rare emise dep şeşte 2.200 din
care, circa 90 sunt pentru cet

şapoartelor electronice
simple se apropie de 2.000,
aproape 300 dintre acestea fiind,

de asemenea, pentru cet

şi perioad
şi-au restabilit domiciliul în

România, pentru 42 de persoane
instan

şi
pân

şapoarte au fost declarate
pierdute, 22 deteriorate şi şapte,
furate. Reamintim celor interesa

şapor
tului temporar este de maximum
trei zile lucr

şaportul electronic, de 15 zile
lucr şte
încas

şapoartelor, suma se ridic

şapoar
telor, suma este de circa 669 mii
lei. Totodat

ă a
înregistrat cel mai mare volum de
muncă, având în vedere că a
înregistrat un număr de peste
4.400 de cereri pentru pa

ă
ă

ăinătate,
iar cel al pa

ă
ăinătate.

În aceea ă, 32 de per
soane

ăsura suspen
dării dreptului la liberă circula

ăinătate, iar pentru 14 persoa
ne, care au fost returnate din alte
ări a fost luată măsura restrân
gerii dreptului la liberă circula

ările respective. Din 1 iulie
ă la 30 septembrie, 168 de

pa

ă termenul de solu

ătoare, iar5 pentru
pa

ătoare. În ceea ce prive
ările la bugetul de stat, din

taxe consulare pentru eliberarea
pa ă la
peste 134 mii lei, din taxe supli
mentare, aproape 221 mii lei, iar
din taxele de emitere a pa

ă, amenzi contra
ven

Trimestrul al III-lea, cel mai aglomerat, la Pa}apoarte{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Jud. C-S organizează joi, 21 octombrie a.c.,

cu începere de la ora 09:00, la sediul Palatului Administrativ, şedinţa
Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

Raport privind situaţia încasărilor la bugetul general consolidat al
statului, în perioada 01.01-30.09.2010, comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului 2009. Prezentarea „Programului de măsuri pentru
eficientizarea colectării veniturilor la bugetul general consolidat al
statului”.

Informare privind programul de investiţii în derulare pe anul 2010.
Prezentarea şi adoptarea „Programului acţiunilor de verificare
desfăşurate de instituţiile abilitate la nivelul unităţilor administrativ -
teritoriale pe linia salubrizării cursurilor de apă”.

Prezentarea şi adoptarea Planului operativ de acţiune pentru
iarna 2010-2011, pe reţeaua de drumuri naţionale din jud C-S, care
sunt administrate de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri
Timişoara, prin Secţia „Drumuri Naţionale” Caransebeş şi Secţia
„Drumuri Naţionale” Orşova.

Diverse.

1.

2.

3.

4.

La Liceul Teoretic „Traian Doda” din Caransebe
a avut loc acţiunea „

ţiunii este acela de a atrage
atenţia asupra rolului formator al lecturii.

ş

şi elevii au citit 15 minute,
la începutul fiec

Sfertul pentru lectură”.
Profesorii de limba română

ărei ore, din cartea preferată, timp de
o săptămână. Scopul ac

Agenţia Judeţean ţei de
Munc ţa de a veni în
sprijinul persoanelor fizice care realizeaz

ţia individual

ţiilor conform O. .G. nr 58/2010
pentru modificarea .

20-22 octombrie 2010 8.30-19.00;
23 octombrie 2010 8.30-13.00;
25-26 octombrie 2010 8.30-19.00;
27 octombrie 2010 8.30-18.00.

Formularul declaraţiei se g -
ţiei sau poate fi accesat pe site-ul AJOFM Cara

ţiilor
conform O. .G. nr. 58/2010 se face la sediul AJOFM
CS ţa, str Traian Lalescu nr. 17, etajul 2 .

Contribuţia individual
ţiei avute în

vedere, se achit

ţa, pe seama Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Munc

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul
AJOFM Cara ţa, str Traian
Lalescu nr 17, tel. 0255 212160.

ă pentru Ocuparea For
ă Caras-Severin, din dorin

ă venituri
de natură profesională, altele decât cele salariale,
pentru care se datorează contribu ă la
bugetul asigurărilor pentru

ăse

ă la bugetul asigurărilor
pentru ă în baza Declara

ă în contul 28.2104.04.09, cod IBAN
RO84 TREZ 1812 8210 409X XXXX, deschis la
Trezoreria Re

ă Cara -Severin.

u .

u

.
. -

şomaj, a prelungit şi în
luna octombrie programul de lucru cu publicul pentru
preluarea declara

şi completarea Legii nr
571/2003, astfel:

şte la sediul Agen
ş-

Severin (www.ajofmcs.ro). Depunerea declara

din Reşi

şomaj, datorat

şi
ş

ş-Severin din Reşi

�

�

�

�

AJOFM prelunge}te programul pentru depunerea
declara]iilor conform O.u.G. nr. 58/2010

TEATRUL DE VEST RE{I[A
Duminică, 24.10.2010, ora

19,00 la sala Teatrului din Reşiţa
pectacolul

de Ray Cooney, tra
ducerea Radu Sas, regia artristică
Cristian Ioan, scenografia Florica
Zamfira

Din distribuţie fac parte actorii:
Constantin Bery, Florin Ruicu,
Camelia Ghinea, Ana-Maria
Cizler, Sorin Fruntelată, Dan
Mirea, Marius Tudor şi Nicolae
Pârvulescu.

se va prezenta s
-BIGAMUL

Înmânarea titlului de „Cet@]ean de
onoare al jude]ului Cara}-Severin”

Pre C înmâneaz azi,
ţean de onoare al judeţului ara everin

ţa, domnului Ivan Liber, pre

Manifestarea reune : reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, ai
Instituţiei Prefectului - Judeţul ţii „Eftimie Murgu”
Re ţa, ai instituţiilor de cultur ţ precum ţii civile.
Titlul de „Cet ţean de onoare al judeţului

ţeni exprimat în ţa din 29 iulie 2010.

şedintele CJ -S, Sorin Frunz
ş ”,

domnului Vasa Lupulovici, preot paroh la Biserica Ortodox
şi şedinte UUR Caraş-Severin, domnului

Francisc Draxel, preşedintele Filialei Zonale Cehe a UDSCR şi dom
nului Marian Tincul, preot paroh la Parohia Romano-Catolic

şte
, ai Universit

şi şi cei ai societ
” le-a fost acordat prin

votul consilierilor jude şedin

ăverde ă 21 octom
brie a.c. titlul de „Cetă

ă Sârbă din
Re

ă Lupac.

ă
ă din jude ă

ă

-

-

C

C

C

-S

-S

-S

Miercuri,
ţa, semnarea

contractului de finanţare pentru
proiectul „Reabilitare Centru
pentru persoane cu dizabilit ţi
Oraviţa” realizat de Consiliul
Judeţean C
ţare a fost semnat de c
Frunz CS

ţiei - bene
ficiar din cadrul proiectului,

axim
ţiei pentru Dezvoltare

Regional

ţ

Proiectul „Reabilitare Centru
pentru persoane cu dizabilit ţi
Oraviţa” prime ţare în
cadrul domeniului major de inter
venţie 3.2 „Reabilitarea, moderni
zarea, dezvoltarea

ţirea
infrastructurii sociale”.

Proiectul vizeaz
ţii

vieţii persoanelor asistate din
cadrul centrului. Aceast ţie
a situaţiei prezente va fi asigurat

ţi
Oraviţa, extinderea corpului de
cl ţiilor de
cazare, alimentarea cu ap

ţie de tratare cu ionizare, rea
lizarea unei canaliz

ţie de epurare

Alocarea financiar
ţie 3.2

„Reabilitarea, modernizarea,
dezvo l t a rea

ţ i o n a l
Regional în Regiunea Vest este
de 10,08 milioane euro. În acest
moment, alocarea financiar

ADR

ţional
Regional va emite o instrucţiune
referitoare la suspendarea
depunerii cererilor de finanţare
pent ru acest domeniu de
intervenţie în Regiunea Vest.

În cadrul POR la nivelul
Regiunii Vest, au fost depuse,
pân

ţinerii de
finanţare nerambursabil

ţ

ţare. De
asemenea, 432 de proiecte se afl

ţ

20 octombrie 2010, a
avut loc, la Re

ă

ătre Sorin
ăverde, Pre

ătre Sorin M , director gene
ral al Agen

ă Vest. Proiectul contrac
tat are o valoare totală de aproxi
mativ 3,63 milioane lei (aproxima
tiv 0,86 milioane euro)

ă a finan ării neram
bursabile de 2,67 milioane lei
(aproximativ 0,63 milioane euro).

ă

ă 3 „Îmbunătă

ă cre
ă

ă evolu
ă

prin reabilitarea corpurilor de
clădire existente în cadrul centru
lui pentru persoane cu dizabilită

ădire destinat spa
ă printr-

o sta
ări menajere

cu mini-sta
ăsimi, precum

ădiri.
Proiectul se va implementa pe
parcursul a 27 de luni.

ă pentru
domeniul major de interven

ă a
fost depă ă cu 37,50%, dar se

mai pot depune proiecte la sediul
Vest până în momentul în

care Autoritatea de Management
pentru Programul Opera

ă în acest moment, 665 de
proiecte în vederea ob

ă. Din
totalul proiectelor depuse, pentru
101 de proiecte - cu o valoare
totală de aproximativ 247 milioane
euro ării
nerambursabile de aproximativ
181 milioane euro - s-au semnat
contractele de finan

ă
în diferite faze de evaluare,
precontractare sau rezervă,
având o valoare totală de
aproximativ 791 milioane euro,
dintre care aproximativ 616
milioane euro reprezintă valoarea
finan ării nerambursabile.

şi

S. Contractul de finan

şedintele CJ
şi reprezentant al institu

şi de
c

şi o valoare
aproximativ

şte finan

şi echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”,
axa prioritar

şterea
gradului de confort şi a calit

şi
separator de gr şi
montarea unei centrale termice
pentru întregul complex de cl

ş i ech ipa rea
infrastructurii serviciilor sociale” al
P r o g r a m u l u i O p e r a

şit

şi cu o valoare a finan

-

-

-

-
-
-

-

-
-

-

-

Reabilitarea Centrului pentru persoane cu dizabilit@]i Oravi]a



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

11 oct. ‘ 132,7155
12 oct. ‘ 133,6715
13 oct. ‘
14 oct. ‘ 134,7646
15 oct. ‘ 134,4194
18 oct. ‘ 134,7197
19 oct. ‘ 135,4459
20 oct. ‘

10
10
10 133,5464
10
10
10
10
10 134,3683

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02

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

20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 2020 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20

20 Septembrie - 20 Octombrie 201020 Septembrie - 20 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 | Octombrie |21 - 27 2010
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Parlamentul României a adoptat proiectului de lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, supranumită şi legea "micii

reforme" ncepând cu 2011 concursul de Rezidenţiat va fi organizat descentralizat, centrele universitare fiind responsabile în formarea medicală de
specialitate Stocurile de gaze naturale înmagazinate în subteran de România sunt suficiente pentru iarna care va urma, potrivit unui comunicat de
presă al ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului deAfaceri

� MinisterulAdministraţiei ţiuni nr. 191/2010
de aplicare a H. . -

ţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de
stat ale poliţi ţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010
privind stabilirea unor m

Ministerul Mediului

H.G. nr. 833/2010 pentru modificarea Strategiei privind tranzi-
ţia de la televiziunea analogic

ţional,
aprobata prin H. .

Ordinul Ministerului Mediului
ţific pentru unele specii strict

protejate (M.O. nr. 609/27.08.2010)
Ordinul Ministerului Administraţiei

ţiei
ţii/masteranzii din cadrul instituţiilor de înv ţ

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale nr.
619/2010 pentru aprobarea unor acte adiţionale la acordurile de
delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013" (M.O. nr.
610/27.08.2010)

Ministerul Mediului -

ţii de pescuit pentru consumul familial în Rezervaţia
Biosferei Delta Dun

O.G. nr. 25/2010 pentru instituirea unei scheme de ajutor de
stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în
agricultur

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1117/2010 privind aprobarea
Listei materialelor sanitare de care beneficiaz

ţionale de s
ţate din bugetul Fondului naţional unic de asi-

gur
O.u.G. nr. 78/2010 pentru modificarea

O.G. nr. 29/2010 privind modificarea

Ordinul Ministerului Mediului
ţa pentru

materialele de baza din care se obţin materiale forestiere de repro-
ducere din categoriile "sursa identificata" ţionat", pentru
speciile de interes forestier din România (M.O. nr. 617/01.09.2010)

Ordinul Ministerului Mediului
ţului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe

picior (M.O. nr. 617/01.09.2010)
Banca Naţional

ţ ţionale a României valabil în
luna septembrie 2010 (M.O. nr. 618/01.09.2010)

şi Internelor - Instruc

ştilor şi ale func

şi P

şi
implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel na

şi P
ştiin

şi Internelor nr. 186/2010
privind organizarea şi desf şurarea stagiului de practica de
specialitate în structuri ale Ministerului Administra şi Internelor
pentru studen

şi Protec

şi P

şi în
programele na şi cu
scop curativ, finan

şi completarea Legii nr.
118/2010 privind unele masuri necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar (M.O. nr. 614/31.08.2010)

şi completarea Legii nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie (M.O. nr.
616/31.08.2010)

şi P
şi descrierii regiunilor de provenien

şi "selec

şi P

G nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabi
lite potrivit legisla

ăsuri în domeniul pensiilor (M.O. nr.
608/27.08.2010)

ădurilor - Regulamentul din 2010,
privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice (M.O.
nr. 608/27.08.2010)

ă terestra la cea digitala terestra

G nr. 1.213/2009 (M.O. nr. 609/27.08.2010)
ădurilor nr. 1173/2010 privind

aprobarea derogării în scop

ă

ă ământ
superior civile (M.O. nr. 610/27.08.2010)

ădurilor - Norma din 2010 privind practi

carea activită
ării (M.O. nr. 613/30.08.2010)

ă (M.O. nr. 613/30.08.2010)
ănătă

ă bolnavii inclu
ănătate de evaluare, profilactice

ări sociale de sănătate în anul 2010 (M.O. nr. 614/31.08.2010)

ădurilor nr. 1028/2010 privind
aprobarea delimitării

ădurilor nr. 1343/2010 pentru
aprobarea pre

ă a României - Circulara 30/2010 privind nivelul
ratei dobânzii de referin ă a Băncii Na
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România doreşte ca să devină o compo-
nentă a apărării colective a Alianţei, iar contribuţia românească la
proiectul iniţiat de SUA să devină astfel şi o contribuţie la viitoarea
capabilitate NATO în domeniu, a declarat ministrul de Externe,
Teodor Baconschi, în cadrul lucrărilor de la Bruxelles ale Consi-
liului Nord-Atlantic la nivelul miniştrilor de Externe şi aiApărării.

apărarea antirachetăAnul acesta, la 30 septembrie, 5,11
milioane de persoane erau înregistrate
la

- Pilonul II, în creştere cu 4%
faţă de decembrie 2009 şi cu 5,6% faţă
de septembrie 2009.

fondurile de pensii administrate
privat

Proiect în dezbatere publică
Art. I

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

ART. II.

- Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.
907 din 11 octombrie 2005, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3 (1) Angajatorul are obligaţia de a desemna un coor-

donator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului
realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

(2) Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajato-
rului care organizează ucenicia la locul de muncă.

(3) În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organi-
zată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile
legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul
persoană fizică.”

La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului

individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă
cuprinde şi clauze cu privire la:

a) calificarea pe care urmează să o dobândească
ucenicul;

b) numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea
acestuia;

c) locul/locurile în care se desfăşoară activitatea de
formare profesională;

d) durata necesară pregătirii teoretice şi practice prin
ucenicie la locul de muncă;

e) alte clauze potrivit legii.”
Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului 44/2008, privind desfăşurarea activităţi-
lor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprin-
derile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare, pot încheia contracte de ucenicie şi:

a)persoana fizică autorizată,dacă face dovada că prestea-
ză de cel puţin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia,
dacă face dovada că prestează de cel puţin un an activitatea
pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

(2) Persoana fizică autorizată şi întreprinderea familială,
pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum trei
ucenici care se pregătesc concomitent şi numai pentru nivelul
I de calificare, potrivit dispoziţiilor legale.

(3) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezen-
tantul desemnat al întreprinderii familiale pregătesc ucenici
având în acelaşi timp şi calitatea de coordonator de ucenicie.

(4) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la încheierea
contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile şi în
cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadraţi de asocia-
ţiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.”

La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 7 (1) Durata contractului de ucenicie la locul de

muncă nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai mică de 12 luni.”
La articolul 7, alineatele (7) şi (8) se abrogă.
La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) La încheierea contractului de ucenicie, angajatorul
poate solicita ucenicului angajarea obligaţiei de a rămâne în
unitatea respectivă cu contract de muncă pe o perioadă

negociată între părţi”
Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10 În vederea formării profesionale a ucenicului,
angajatorul are obligaţia să asigure ucenicului accesul la pre-
gătire teoretică şi practică, precum şi toate condiţiile necesare
astfel încât coordonatorul de ucenicie să-şi îndeplinească
sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului.”

Articolele 11 13 se abrogă.
Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15 (1) Pregătirea ucenicului se desfăşoară în locuri
de muncă care să permită dobândirea tuturor competenţelor
prevăzute de standardul ocupaţional, respectiv de standardul
de pregătire profesională.

(2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor
activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor care au
ca obiect pregătirea teoretică şi practică conform contractului
de ucenicie la locul de muncă.”

Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16 (1) Angajatorul are obligaţia de a organiza evalua-

rea pregătirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru
de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţi-
nute pe alte căi decât cele formale, şi de a suporta costurile
evaluării şi certificării formării profesionale prin ucenicie la
locul de muncă.

(2) Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin
ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu
prevederile legale în vigoare privind competenţele obţinute în
sistem nonformal şi informal.

(3) În cazul în care ucenicul nu a obţinut competenţele
profesionale specifice programului de formare prin ucenicie,
în condiţiile alin. (1), evaluarea acestuia se mai poate face o
singură dată, în termen de 60 de zile de la data comunicării
deciziei Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), contractul de ucenicie
la locul de muncă se poate prelungi, în mod corespunzător, cu
cel mult 60 de zile.”

După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul
161, cu următorul cuprins:

„Art. 16 Ucenicul are următoarele obligaţii:
a) de a se forma profesional în scopul obţinerii Certifica-

tului de competenţe profesionale, corespunzător tuturor
competenţelor profesionale specifice acelei ocupaţii sau
calificări, în conformitate cu standardul ocupaţional, respectiv
standardul de pregătire profesională;

b) de a participa la procesul de evaluare pentru obţinerea
certificatului prevăzut la lit. a).”

Articolul 17 va avea următorul cuprins:
„Art. 17 (1) Angajatorul care încheie un contract de

ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, poate primi
lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe
perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic,
o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de
referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei
de muncă în vigoare prevăzut de Legea nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.”

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:
a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul

contractului de ucenicie la locul de muncă;
b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt

suspendate;
c) pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie,

prevăzută la art. 16 alin. (4).
(3) Suma lunară prevăzută la alin.(1) se acordă angajato-

rilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi
pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.”

Articolul 21 va avea următorul cuprins:
“Art. 21 (1) În scopul asigurării formării profesionale a

ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilităţile
prevăzute la art. 17 sunt obligaţi să menţină raporturile de
muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la
locul de muncă încheiat.

(2) În situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oară
Certificatul de competenţe, angajatorul este obligat să
restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele
încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru
respectivul ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii
Naţionale a României, în vigoare, la data primirii celei de-a
doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberata potrivit legii.

(3) În situaţia în care contractul de ucenicie încetează
anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat
să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate
de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul
ucenic, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a
României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie,
dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la
art.55 lit.b), art.56 lit. e) şi art.65 din Legea nr.53/2003 - Codul
muncii, cu modificările şi completările ulterioare.”

La articolul 23, alineatul (2) se abrogă.
Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,
prin agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a mu-
nicipiului Bucureşti, exercită controlul asupra modului în care
este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă.”

Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 26 Constituie contravenţie şi se sancţionează de

către persoanele stabilite cu atribuţii de control conform art.
23, cu amendă de 5.000 lei, încălcarea dispoziţiilor prevăzute
la art.3, art.4 alin.(3), art.5 alin.(1), (2) şi (4), art.6 alin.(3), art.7
alin.(1), (2), (4) - (6), art.9, art.10, art.15 alin.(2) şi (3), art.16 .”

Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 28 Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate

de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, conform
legislaţiei în vigoare, şi se vor acorda numai după autorizare în
condiţiile legii.”

(1) În termen de 60 de zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I a prezentei Legi,
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va elabora şi
supune spre aprobare, modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005
privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 234/2006.

1
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Proiect de LEGE pentru modificarea }i completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munc@,
cu modific@rile }i complet@rile ulterioare

Vineri,15 octombrie, în cadrul reuniunii organi-
zate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici a fost
lansat (INR).

Institutul Notarial Român a fost înfiinţat prin
Legea 298/2009 privind aprobarea OuG 166/2008.
Conform statutului, INR asigură cadrul organiza-
toric şi instituţional pentru perfecţionarea perma-
nentă a activităţii notarilor prin pregătirea profesio-
nală a mai multor categorii de beneficiari, precum:
candidaţi la statutul de notar stagiar; candidaţi la
statutul de notar public, alţii decât notarii stagiari;
notarii publici; personalul de specialitate din
birourile notarilor publici; specialiştii din alte
instituţii, alte categorii (cursuri secretariat etc).

În perioada 15 - 17 octombrie s-au întâlnit la
Bucureşti participanţii la cea de a XXXIV-a

Comisia Trilaterala este o organizaţie non-
guvernamentală, grup de discuţii axate pe politici,
format din aproximativ 390 distinşi cetăţeni din
Europa, America de Nord şi Asia Pacific, format
pentru a încuraja înţelegerea şi o cooperare mai
strânsă între aceste trei regiuni pe probleme
comune la nivel mondial, potrivit prezentării de pe
pagina electronică a organizaţiei.

Comisia a fost lansată la mijlocul anului 1973,
cu un mandat de trei ani şi este acum în mandatul
al treisprezecelea, care se încheie la jumătatea
anului 2012.

Institutul Notarial Roman

Reuniune Europeană a Comisiei Trilaterale.

Senatul a respins Proiectul de lege privind aprobarea OuG nr.
59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind

prin care se prevedea creşterea cu 65% a impozitului pentru
cea de-a doua casă în afara celei de domiciliu, cu 150% pentru a
treia casă şi cu 300% pentru a patra casă, precum şi dublarea impo-
zitului pt. autoturismele cu capacitate cilindrică peste 2000 cmc.

Codul
Fiscal

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Secretarul american de stat Hillary Clinton şi-a exprimat îngrijorarea în Londra despre prefigurata reducere a cheltuielilor militare britanice Compania aeriană rusă
Aeroflot este vizată de noul program de privatizări recent anunţat de guvernul rus Marcarea celei de a 30-a Zi Mondială a Alimentaţiei s-a desfăşurat sub sloganul:
"Uniţi împotriva foametei" Numărul vizitatorilor la Expoziţia Mondială de la Shanghai a ajuns la 64,22 de milioane şi a depăşit recordul din 1970 înregistrat de acelaşi
eveniment la Osaka, în Japonia Preşedintele Venezuelei, Hugo Chavez, a vizitat la începutul săptămânii Iranul pentru a noua oară

La începutul săptămânii, agenţiile de
presă ruse au relatat că 3 insurgenţi
islamişti au luat cu asalt Parlamentul din
capitala şi că 6 oameni au murit,
17 fiind răniţi, până ce atacatorii au fost
ucişi de forţele de ordine.

Ceceniei

Comisia Europeană investeşte într-un proiect de cercetare
care vizează elaborarea unor noi indicatori de risc sistemic pentru

care ar putea avertiza
guvernele şi băncile în legătură cu crizele financiare iminente încă
din primele stadii ale acestora, astfel încât să se poată acţiona
pentru a opri răspândirea lor.

„sisteme de avertizare timpurie”

Cea mai recentă încercare de a rezolva criza politică
din a eşuat după ce partidele de limbă franceză
au respins o propunere din partea partidului flamand
separatist, N-VA. Liderii politici belgieni nu au reuşit să
formeze un nou guvern la mai mult de patru luni de la
alegerile parlamentare.

Belgia

Record mondial pe Gotthard: cel mai lung tunel feroviar din
lume a devenit o realitate. La 15 octombrie 2010, în tunelul de est,
la 30 km de portalul din nord şi 27 km de portalul din sud, a avut loc
joncţiunea finală. La ora locală 14:30, maşina de foraj a rupt ultimii
metri de stâncă.

Străpungerea tunelului a fost extrem de precisă. La 8 cm pe
orizontală şi 1 cm pe verticală, abaterea a fost foarte mică.

Tunelul constă din două tuburi paralele, care sunt conectate la
fiecare 325 m de galerii de 40 m. Însumând toate tuburile, puţurile
şi galeriile, s-a săpat pe o distanţă ce măsoară 151.8 km. Pe o
treime din distanţă, între Faido şi Sedrun, există staţii
multifuncţionale care servesc ca puncte de oprire de urgenţă şi
locuri pentru a schimba liniile sau alte intervenţii tehnice.

Tunelul de la baza Gotthard a fost construită simultan în cinci
secţiuni: Erstfeld, Amsteg, Sedrun, Faido şi Bodio. Începutul
lucrărilor se găseşte departe în 1993. Începând cu 2001, au fost
construite tronsoanele principale. Străpungerea finală în tubul
vest este planificată să aibă loc în luna aprilie 2011.

Cei 57 km de tunel traversează Alpii, conectând portalul de
nord în Erstfeld (Canton Uri), cu portalul de sud din Bodio (Canton
Ticino). Este cel mai lung din lume, detronând tunelul japonez
Seikan (53,8 km), care face legătura între insulele Honshu şi
Hokkaido. Cu o adâncime de până la 2500 m, tunelul Gotthard
este şi cel mai adânc tunel feroviar din lume.

Este planificat să devină operaţional până la sfârşitul anului
2017. Va îmbunătăţi semnificativ transportul de călători şi de mar
fă în inima Europei: el va favoriza trecerea traficului de marfă sud-
nord de pe şosele pe calea ferată şi va scurta timpul de călătorie
de la Zurich la Milano, de la 3 ore 40 minute la 2 ore 50 de minute.
Constituţia Federală din ţara cantoanelor a fost schimbată în 1994

pentru a cere ca vehiculele grele de marfă să utilizeze calea ferată
când traverseazăAlpii, mai degrabă decât drumurile de suprafaţă.
Legea prevede că după doi ani de la deschiderea noului tunel
Gotthard, maxim 650 de mii de camioane pe an se vor deplasa
pesteAlpi. În prezent, există 1.2 milioane vehicule grele pe an.

În 1947, Carl Eduard Gruner a avut în vedere nu numai un
tunel prin munţi, în aceeaşi locaţie, dar şi un tren de mare viteză
care ar fi transportat turişti între continente şi le-ar fi permis să se
oprească la poaleleAlpilor.

Cu mai multe proiecte deja demarate sau planificate,
asemănătoare Gotthard dar de mai mică anvergură, din Franţa,
Austria şi Italia visul lui Gruner va devenii, într-o zi, realitate.

Construirea tunelului Gotthard

Importanţă pentru politica în domeniul transporturilor

-

Premiul pentru jurnalism - câ}tigat de Polonia, Suedia, Ungaria, Marea Britanie
Cel de-al treilea Premiu anual al Parlamentului European pentru excelenţă în jurnalism a fost înmânat de

Preşedintele Parlamentului European, Jerzy Buzek unor jurnalişti din Polonia, Suedia, Ungaria şi Marea
Britanie, la cele patru categorii: presa scrisă, radio, televiziune şi internet. Câştigătorii au primit fiecare un
premiu de 5.000 euro.

Comisie: Cultură şi educaţie, 13-10-2010

În majoritatea statelor membre se eliberează un
număr restrâns de permise de şedere victimelor
traficului de persoane, după cum se arată într-un raport
pe care Comisia l-a publicat în 18 octombrie, cu ocazia
zilei UE de luptă împotriva traficului de persoane, refe-
ritor la punerea în aplicare a directivei privind permisele
de şedere acordate victimelor traficului de persoane.

Comisia Europeană s-a angajat în mod ferm să
combată traficul de persoane, aşa cum se arată în
propunerea sa pentru o nouă directivă, prezentată în
martie 2010. Pe lângă apropierea normelor de drept
penal material, noua propunere asigură o mai bună
protecţie şi asistenţă victimelor şi consolidează
prevenirea infracţiunilor. De asemenea, directiva
include principiul nepedepsirii victimelor pentru
infracţiunile pe care au fost obligate să le săvârşească
drept consecinţă directă a faptului că au făcut obiectul
traficului de persoane.

Oferirea de asistenţă victimelor este importantă nu
doar pentru a ajuta victimele înseşi, ci şi pentru a împie-
dica aceleaşi reţele să supună şi alte persoane traficului
de fiinţe umane. Victimele traficului de persoane nu au
întotdeauna curajul să coopereze cu autorităţile de
aplicare a legii, ceea ce face dificilă identificarea auto-
rilor. De aceea, este important, din mai multe motive, să
fie utilizate la potenţial maxim instrumentele existente
în domeniul protecţiei victimelor. În special, Directiva
2004/81/CE oferă posibilitatea statelor membre să
elibereze victimelor permise de şedere pe durata
procedurilor naţionale, în schimbul cooperării acestora
cu organele de anchetă. În raportul său privind punerea
în aplicare a acestei directive, Comisia Europeană pre-
cizează, totuşi, că, deşi numărul victimelor identificate
în câteva state membre variază de la câteva sute până
la chiar două mii pe an, numărul permiselor de şedere
eliberate în baza directivei este rareori mai mare de 20
pe an. Chiar dacă o parte din victime nu ar îndeplini
condiţiile prevăzute în această directivă (din cauză că
provin din UE), diferenţa dintre victimele identificate şi
persoanele care au făcut uz de permisele de şedere
specifice este importantă.

Comisia va analiza toate cazurile în care au apărut
probleme privind punerea în aplicare a acestei direc-
tive. De asemenea, Comisia ar putea lua în considerare
necesitatea modificării directivei, ceea ce ar putea spori
potenţialul acesteia de combatere a traficului de
persoane şi ar consolida protecţia victimelor. Acest
lucru include posibilitatea de obţinere a unui permis de

şedere temporară eliberat în baza faptului că victima se
află într-o situaţie de vulnerabilitate, însă nu neapărat în
schimbul cooperării cu autorităţile competente. Alte
modificări ar putea consta în: specificarea perioadei de
gândire acordată victimelor, consolidarea cadrului
privind tratamentul acordat victimelor, în special în
cazul minorilor şi consolidarea obligaţiei informării
victimelor cu privire la drepturile lor.

La nivelul UE, 18 octombrie este ziua de luptă împo-
triva traficului de persoane. Prima zi de luptă împotriva
traficului de persoane a fost organizată în 2007.

În martie 2010, Comisia Europeană a propus o
nouă directivă UE privind lupta împotriva traficului de
persoane, care prevede acţiuni în diferite domenii:

dispoziţiile de drept penal, inclusiv o definiţie comu-
nă a noţiunilor de infracţiune, circumstanţe agravante şi
sancţiuni mai aspre,precum şi nepedepsirea victimelor;

urmărirea penală a infractorilor, inclusiv posibilita-
tea urmăririi penale a cetăţenilor UE pentru infracţiuni
săvârşite în alte ţări;

drepturile victimelor în procedurile penale, inclusiv
tratamente specifice pentru victimele deosebit de vul-
nerabile, protejarea victimelor de către poliţie, consilie-
re juridică, măsuri de protecţie speciale pentru minori;

sprijinirea victimelor, inclusiv mecanisme naţionale
de identificare timpurie şi asistenţă acordată victimelor;

acţiuni de prevenire, inclusiv măsuri ce vizează des-
curajarea cererii care favorizează traficul de persoane;

monitorizarea, prevederea instituirii unor raportori
naţionali sau a unor mecanisme echivalente, însărcina-
te cu monitorizarea punerii în aplicare.

Directiva 2004/81/CE privind permisul de şedere
eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sunt victime ale
traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei
facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu
autorităţile competente instituie un sistem prin care
fiecărei victime a traficului de persoane, resortisante a
unei ţări terţe ar trebui să i se ofere, în primul rând, o
perioadă de gândire pentru a lua o decizie în privinţa
cooperării cu autorităţile. În perioada de gândire,
victimele au dreptul să beneficieze de resursele
necesare şi de tratament, destinat în principal celor cu
nevoi speciale. Victimele care au hotărât să coopereze
cu autorităţile competente pot obţine permisul de
şedere pe durata procedurilor naţionale.

Context

�

�

�

�

�

�

IP/10/1346, Bruxelles, 18 octombrie 2010

Ziua luptei împotriva traficului de persoane
Comisia solicit@ o mai bun@ protec]ie a victimelor

Cel mai lung tunel feroviar din lume

Pe 13 februarie 2011 vor avea loc alegeri legislative anticipate în
pentru soluţionarea crizei politice declanşate ca urmare a

demisiei surpriză a preşedintelui Fatmir Sejdiu.
Este vorba de primele alegeri legislative în Kosovo de la

proclamarea independenţei în februarie 2008. Precedentele alegeri
legislative au avut loc în noiembrie 2007.

Noul parlament va fi cel care-l va desemna pe noul preşedinte.
Fostul preşedinte Sejdiu a demisionat pe 27 septembrie după ce

Curtea Constituţională a estimat că a încălcat Constituţia rămânând
preşedintele partidului său, Liga Democratică din Kosovo (LDK), după
ce-a preluat funcţia de şef al statului.

s-au întâlnit, la începutul săptămânii, în
staţiunea Deauville de pe coasta Canalului Mânecii, la două decenii
după căderea Zidului Berlinului, eveniment ce a marcat sfârşitul
Războiului Rece, şi cu o lună înainte ca aliaţii NATO să se întâlnească
pentru a conveni asupra unei noi strategii de securitate.

Nu a fost luată, după cum era de aşteptat, nici o decizie, dar mai
mulţi observatori au observat semne că Moscova şi Occidentul sunt
gata să pună capăt la decenii de ostilitate şi să se angajeze la ceea ce
optimiştii văd ca pe o viziune comună de securitate "de la Vancouver la
Vladivostok."

Pe agendă au figurat şi aspiraţile Rusiei pentru preşedinţia G-20 în
2013, efectele globale ale crizez economice şi simplificarea regimului
de vize între Rusia şi ţările UE.

Kosovo

Germania, Franţa şi Rusia

( gerpres)A
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S
ţie, s-a desf

ţi locali

Competitivitate: inovare, dezvoltare regional

Cooperare: cooperare interregional

Coeziune: coeziunea teritorial ţi de integrare mai
bun

ţii locali de a
afla mai multe cu privire la proiectele finanţate de Uniunea European

ţiile privind viitorul
buget al UE, viitorul politicii de coeziune

ţiile necesare pentru a înţelege rolul pe care
îl pot juca regiunile

ţelegem în ce fel poate politica de coeziune
a UE s ţiile Strategiei Europa 2020 în m

ăptămâna europeană a regiunilor ă anul acesta la
cea de-a opta edi ă

ă, s-a
concentrat pe Strategia Europeană 2020: competitivitate, cooperare,
coeziune. Cele 130 de seminarii s-au grupat în jurul a trei teme principale:

ă, cre ă,
ecologică;

ă, transfrontalieră
ă;

ă ă ă
ă a diferitelor politici la nivel local.
Open Days 2010 a reprezentat ocazia pentru reprezentan

ă, dar
ări unei dezbateri la

care să participe factorii de decizie de la nivel european. Potrivit lui
Johannes Hahn (Austria), Comisarul european pentru politica regională,
"Open Days are loc într-un moment important. Discu

ă în plină desfă

ă transforme ambi ăsuri practice".

şi oraşelor ajuns
şurat la Bruxelles în perioada 4-7 octombrie

2010 reunind peste 6000 de participan şi regionali. Evenimentul,
conceput şi dezvoltat de Comitetul Regiunilor şi Comisia European

ştere economic

şi macro-
regional

şi social şi modalit

şi posibilitatea de a supune diversele propuneri şi solicit

şi punerea în aplicare a strategiei
Europa 2020 se afl şurare. Schimbul de opinii între
organisme publice, mediul academic şi comunitatea de afaceri în timpul
Open Days ne va oferi informa

şi oraşele Europei în realizarea acestei strategii. De
asemenea, va fi important sa în

:
�

�

�

Open Days: S@pt@mâna european@ a regiunilor
}i ora}elor, Bruxelles, 4-7 Octombrie 2010



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

ăi
ve

ă o
odihnească în pace!

Dorina Pleşa
Amintirea ei va tr

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

Mariana I.

Vând casă Boc ă,
compusă din 2 clădiri, 12 camere,
pre

Vând 4 000 mp teren pt.
construc

ă. Pre

ătă

Vând casă Boc ă,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
coridor, terasa, gresie, faian ă,
podele laminate, centrală încălzire
gaz, termopane, curte intrare auto,
grădină pomi fructiferi. Tel. 0771-
482592.

Vând casă Boc ă,
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
coridor, terasa, gresie, faian ă,
podele laminate, centrală încălzire
gaz, termopane, curte intrare auto,
grădină pomi fructiferi. Tel. 0771-
482592.

Vând casă în Anina, urgent. Pre

Vând urgent în condi
ădină în Re

Vând apartament 3 camere
decomandat sau schimb cu casa în
Re

ă cu apar
tament. Casă renovată, 3 camere,
gresie, faian ă, curte, grădină,
Boc ă. Tel. 0724-700792.

Vând casă mare în com.
Ramna, cu spa

ă. Tel. 0745-205895.
Persoană fizică vinde garsonie

ră pe Al Tineretului 5 în Re
ă ă, 15.000

€ neg Tel. 0355-8013

şa Montan

şa
Român

ş,
Micro 2, Pia

şa Montan

şa Montan

şi
şului. Tel. 0752-123434 sau la

0751-132460.

şi
şului. Tel. 0751-132460

sau la 0752-123434.

şi

şa Montan

şi
şi disponibil

şi
0747-617306

ţ 40.000 €. Contact adelatelechi
@yahoo.com sau tel 0748-051170,
0255-525020.

.
ţii intravilan în Boc

ţ 20 €/mp. Terenul este
parcelat. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0748-051170
sau 0255-525020.

Vând apartament confort 2
îmbun ţit, etaj 4/4, cu acoperi

ţa Intim. Tel. 0724-
700792.

ţ

ţ

ţ
12.000 € neg. Tel. 0767-384659.

Vând în condiţii avantajoase
teren în Re ţa pe Calea Caranse-
be

ţii avanta-
joase gr ţa pe Calea
Caransebe

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Vând sau schimb cas -

ţ

ţiu comercial, la
strada principal

-
ţa,

semirenovat
eea

ociabil. 55
.

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €. Tel. 0766-677491

alea -

.
şului, la km 3, 2 283 mp, front

stradal. Pre

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.
ă de cusut Singer,

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

Vând manechine/busturi pentru
magazin ; cărucior pentru
copil mic, butoi de 60 l pt. varză,
pre .

ă cu motor de 1,8,
robot cu desfăcător pt. porumb, 800
lei neg ; set 3 pistoale de vopsit

lack& ecker
ă 50 l cupru, 1500 lei neg, 2

fotolii, 150 lei; haină piele, mărimea
52, 200 lei neg. Tel. 0722-129295.

ă
cioclodar. Tel. 0766-411794.

ă,placă tv color Samsung,
în stare bună. Tel. 0770-515588.

Vând urgent calorifer electric cu
9 elemen

ă, lămpi
tv în stare foarte bună. Tel. 0770-
515588.

Vând urgent monitor color de 14
ă marca Canon. Tel.

0770-515588.
Vând laptop Toshiba, televizor

Telecolor, 50 lei. Tel. 0771-281863,
0720-001438.

Vând produse 100% naturale,
oportunitate de câ

ţe
“BRATCA” (placaj de c ),
chiar

Vând vac preţ .
ociabil. sau

ţi valo-
roase, în perfect

Vând ma

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

B D , 200 lei neg, cazan
ţuic

Vând 3 porci în ţa, str.
Mociurului, nr. 9. Tel. 0745-045450.

Vând circular pe roţi, moar

Vând 2 telefoane fixe în stare
foarte bun

ţi, tv color Akai cu diagona-
la de 51 cm, cu telecomand

ţ
300 lei. Tel. 0767-809456.

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

şin
şi la piele, caset

şi stative

Vând congelator nou. Tel. 0355-
411682.

Vând moar

şi

şi imprimant

ştig cinstit şi sigur.
Tel. 0723-092582.

Vând frigider Hanseatic 350 l:
150 l frigider + 180 l congelator. Pre

.

Re

Vând în Timi

ă Yamaha; vând orgă
Yamaha DX27, 150 €; microfon de
studio, 100 €. Tel. 0760-167903,
0356-470597. (R.R)

ă + piese schimb 2600 lei. Tel.
0723-213286. (R.R)

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

Vând căr
ăura

ă 12 ani neagră cu
mânz 6 luni, 1000 € neg; mânză 2
ani, 800 € neg; 6 purcei de 2 luni,
600 lei perechea. Tel. 0355-884262,
0722-589526. (R.R)

Vând 2 convectoare pe gaz cu
tiraj for

ă, 150 lei
, cuier, 150 lei, pături lână. Tel. 0731-
191130. (R.R)

Vând în Re ă

ă, între

ă de frezat nouă,
marca Top Kraft, cu viteză reglabilă,
talpă telescopică gradată, ă de
ghidaj + 10 tipuri diferite de freze.
Pre

ă bucătărie mare,
are încorporate aragaz electric,
hotă, ma ă spălat vase

ă, nou cu număr gen
037xxxxxxx. Gratis din partea mea
cu obliga

ă de diferite mărimi
ă pentru diferite

construc ărie. Tel. 0751-
132460 sau la 0752-123434.

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

Vând transformatoare de sudu
ră 220V, generator de acetilenă,
trusă de tăiere oxigaz. Tel. 0720-
545776.

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

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

ă butoaie de bitum pec de 25
de kg fiecare butoi. Tel. 0751-
132460 sau la 0752-123434.

Vând un cojoc de damă din
blană de miel, culoare gri, mărimea
44-46 lung, stare foarte bună la un
pre

ă halate de bărba
ă, din doc, mărimea

48-50, noi la un pre

ă pentru
bărba ărimea 46-48,
stare excep ă, la un pre

ă din piele de cu
loare neagră pt bărba ă,stare
excep ă, mărimea 46-48. Tel.
0752-123434 sau la 0751-132460.

ă orele 17.00

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

Vând motocositoare Carpatina,
bun

ş 5 t şi, 5,5
lei/kg neg; iap

şi

şi şub şi plapume.
Tel. 0255-213999. (R.R)

şin

şin

şin şi frigider
şi dulap mare cu 5 uşi de dormitor.
Tel. 0764-794932.

Ofer telefon Vodafone fix tel
acas

şi
grosimi foarte bun

şi instant pe gaz
aproape noi pre

Vând boiler pe gaz, 220 lei neg.
Tel. 0770-351439, 0747-793390
(dup ).

ţi. Tel. 0355-401982 (rr)
Vând în Ezeri

ţat, 300 lei bucata neg. Tel.
0723-697923. (R.R)

Vând în Re ţa dormez

ţa

Vând frigider Arctic 240 l, con-
gelator interior, 135x60x55, stare
excelent ţinut impecabil,
compresor original, termostat, alb.
Preţ 90 €. Tel. 0744-615868, 0726-
766206.

Vând ma

ţ 800 lei neg. Tel. 0734-076869.
Vând mobil

ţie la Vodafone 3 € pe luna
2 ani. Tel. 0770-496521.

Vând urgent în condiţii foarte
avantajoase 0,5 metri cubi de
scândur

ţii în gospod

-

-

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând convector
ţ avantajos. Tel.

0355-426227.
Vând la un preţ foarte convena-

bil dou

ţ foarte avantajos. Tel. 0752-
123434 sau la 0751-132460.

Vând dou ţi,
culoare albastr

ţ foarte avan-
tajos. Tel. 0752-123434 sau la 0751-
132460.

Vând un palton din stof
ţi, culoare gri, m

ţional ţ foarte
avantajos. Tel. 0752-123434 sau la
0751-132460.

Vând o hain -
. ţi, scurt

ţional

Vând mobil

ţar
sufragerie piele 1200 lei; mobil

ţeasc
-

ţa porci, 10 lei/kg
neg; gâ

ţa tv color Nei,
diagonala 50, 200 lei neg; saltea tip
Relaxa, nou

ţel 4 luni, 1200 lei. Tel.
0255-233826. (R.R)

Vând în Re ţa convector, 250
lei. Tel. 0731-657479. (R.R)

Vând în Caransebe -
. rr

ţa biciclete 150 -
300 lei; c ţ, 150
lei; cazan font

. rr
ţa schiuri, 80 lei;

aeroterm

ţa tv Beko color 160
lei; calculator Pentium 4, 400 lei;
Pentium 3, 300 lei. Cump -

-
ţ

ţi, îmbl

ţa palton piele
b ţi, m

-

ţi, m

ţar
sufragerie extensibil 800 lei; colţar
buc

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

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

Vând în Sacu 3 porci, 8 lei/kg.
Tel. 0734-373140. (R.R)

Vând în Re

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

Vând în Tormac 2 lămâi, unul
mare 300 lei, altul mic 100 lei; pom
dafin 150 lei. Tel. 0256-392859,
0724-243596. (R.R)

Vând chitară cu toc, acordor
ă Yamaha 4,5

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

Vând în Secu iapă cu mânz,
2000 lei; vi

ă ti
neret, 400 lei. Tel. 0751-161619 ( )

Vând în Re
ărucior, 250 lei; pătu

ă mare, 200 lei,
convector, 350 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (R.R)

Vând în Folia porc 8 lei/kg. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)

Vând cazan cupru 120 l, 2200
lei. Tel. 0740-116375. (R.R)

Vând purcei 6-8 săptămâni, 300
lei perechea; cumpăr porumb vechi,
10 lei măsura. Tel. 0740-770047 ( )

Vând în Re
ă, 70 lei. Tel. 0786-483218,

0770-456679. (R.R)
Vând în Re

ăr televi
zoare bune

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

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

0722-440654, 0770-546568. (R.R)
Vând în Anina mobilă tineret,

1000 lei, saxofon tenor Luxor,
goblen Cina cea de Taină
ătorii, 400 €; goblen Secerătorii,

200 €; candelabre, costum popular
damă, 200 €, 2 plapume lână, 300
lei/buc; palton piele întoarsă bej, de
bărba ărimea 52, 200 €. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (R.R)

Vând ma ă de cusut Singer,
seria Y, cu piese de schimb

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

ătărie, cu masă

şin

şi
şte, 25 lei/buc; radio mp3

Blaupunkt. Tel. 0744-759866. (R.R)
Vând în Reşi

şi
cabluri, 500 lei; org

şi

ş mobil

şi

şi

şi

şi defecte din plastic.
Tel. 0757-612642. (R.R)

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

Vând canapea extensibil

şi

şi Sece
r

şin
şi

accesorii. Tel. 0751-193203. (R.R)
Vând în Caransebeş rochie de

mireas
şin

şi scaune, 1200
lei; telefon fix, 25 lei. Tel. 0756-
040911. (R.R)

Eu 1.77, 70 kg, căprui, brunet,
cu stare financiară bună, romantic,
fidel, caut o doamnă domni

ăduvă de la ă sau de la ora
şoara

sau v ş
chiar cu copii. Tel. 0771-088397.

ţar

(continuare )în pagina 7
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Diverse

Matrimoniale

Decese

6

Auto-Moto-Velo

Vând în M

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instala

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

Vând în Anina Oltcit cu acte la zi,
1000 lei neg; motor Golf 3, diesel,
200 €. Tel. 0255-240368, 0721-
250804. (R.R)

Vând Dacia 1307 furgon, dubl

Vând Renault, 400 €. Tel. 0733-
583528. (R.R)

Vând în Re

Vând Opel Corsa din 1999,
diesel, 1.5, consum 4%, stare
perfect

Vând Opel Vectra, din 2007,
stare bun

Vând Dacia Logan din 2009, 1.4
benzin

Vând Dacia Solenza, an 2004,
km pu

Vând biciclet

Vând sau schimb Daewoo
Espero recent adus Germania,
stare bun

Vând BMW 318 cabrio an fabr.
1997, stare impecabil

Pre

ăureni Fiat Bravo,
înscris, geamuri electrice, 2000 €
neg. Tel. 0735-6972363. (R.R)

ă
cabină, din 2004, diesel, 2800 €
neg. Tel. 0744-621451. (R.R)

ă, 500 €. Tel. 0355-
902211. (R.R)

ă, înmatriculat, 2 500 €. Tel.
0723-596043, 0726-350256. (R.R)

ă. Tel. 0744-474676. (R.R)

ă, 13.000 km, 6.500 € neg.
Tel. 0744-639309. (R.R)

ă pt.
taxi. Pre

ă McKenzie frâne
pe disc, suspensii fa ă, arc mijloc,
aproape nouă. Tel. 0748-351548.

ă. Tel. 0748-351548.

ă, înscris, full
option. Tel. 0734-544586.

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

ă
ări

ă cu pager rază ac

ă, 1.200

ţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

ţa Dacia 1310, din
1978, stare bun

.

ţini doar 65.000, ideal
ţ neg. Tel. 0255-234141,

email: horsejohn.shmith@yahoo.ca

ţ

Vând motociclet

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

Vând Dacia Nova din 1998,
alb €; VW Golf 2 neînmatri-
culat, adus recent dinAustria, 500 €,
ambele neg. Tel. 0741-502288.

şi

ş

Vând apartament 1 cameră,
zona lacului din Timi ă
tă

Vând înAnina apartament îmbu
nătă

ă în Re

Vând apartament 3 camere în
sta ăile Herculane. Pre

Vând chio

Vând apartament 3 camere,
lângă Comisariat, conf. 2, multiple
îmbunătă

Persoană fizică vând 1000 mp
teren pe Calea Caransebe

ă. Tel.
0746-239643.

şoara, îmbun

şi

şi pe
www.tocmai.ro Tel. 0751-091281.

şc 5 mp în Pia şi

şului, la
km 2, pretabil construc

-
ţit. Tel. 0745-375967. (R.R)

-
ţit sau schimb cu apartament

sau garsonier ţa + diferenţa.
Tel. 0730-745679. (R.R)

ţiunea B ţ
35.000 € neg. Se poate vedea

ţa Re -
ţa Sud, 900 € neg. Tel. 0745-205895

ţiri, preţ 27.000 negociabil.
Tel. 0745-786586.

ţie cas

V 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)

ţa cauciucuri
195/65/15 de la 50-110 lei; roţi aliaj
cu cauciucuri pe 17, 220 €/set. Tel.
0744-759866. (R.R)

ţ

ţa cauciucuri 50-10
lei, motoscuter nou, 550 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)

ţ

ţiAl, 1000 €; Peugeot Expert, din
2000, 1.9, diesel, consum 6%, 1500
€; Dacia Papuc din 2004, diesel,
1400 € ; Opel Movano din 2005,
5000 €; VW Golf 4, decapotabil din
1999, 2000 € sau fac schimburi. Tel.
0768-066066. (R.R)

.
. -

.

ând Seat Ibiza în Re

Vând în Re

Vând în

Vând în Boc

Vând în Re

Schimb Audi din 1990, stare
bun

Vând VW Vento 1.4, din 1993,
gen

Vând în Tincova Opel Corsa din
1996, 2 u

Vând Suzuki Samurai din 1986,
benzin

şi

şi

Şoşdea Ford Taunus din
1976, 250 € neg; remorc

şa Mercedes C
classe 180, 90.000 km, 6.000 € neg.
Tel. 0255-525371. (R.R)

şi

şin

şi, 1.2, 1500 € neg. Tel.
0720-989727. (R.R)

ă stare de func

ă 250 €
neg; căru ă. Tel. 0745-304827
0740-067805. (R.R)

ă, cu ma ă break, dubi ă,
papuc sau îl vând cu 2.200 € neg.
Tel. 0730-116375. (R.R)

ă, 1.3, 4x4; Seat Toledo din
1997, benzină, 1.6, ABS, climă,
1 850 €; 2 motoare Honda CBR din
1996, 1 650 € neg ambele; Kawa
saki GP 500, 900 € neg; Mitsubishi
Pajero, ABS, servo, încălzire în
scaune, 3 300 € neg; cauciucuri 60
lei/buc; cauciucuri 195/65/15 de
iarnă, 40 lei buc; 2 cauciucuri
235/65/16; cauciucuri motocicletă,
85 lei/buc; 4 jante aluminiu pe 14,
110 € neg. Tel. 0745-260668, 0762-
216088. (R.R)

Închiriez în Boc ţiu 64 mp.
Tel. 0255-525371. (R.R)

Schimb apartament 3 camere
confort 2 cu apartament 2 camere +
diferenţa. Tel. 0743-154808. (R.R)

Închiriez apartament 3 camere,
et. 2. Tel. 0743-154808. (R.R)

Vând cas

Ţerovei teren
5700 mp, cu posibilit ţi de ap -

ţa. Tel. 0255-
216591. (R.R)

Vând în Re ţa, lâng ţie,
apartament 2 camere, îmbun ţit,
central

ţ mai mare la vede-
re. Tel. 0722-440654, 0770-546568.

Vând în Doman cas
-

ţit

ţit, et. 3, 26.000
€ neg. Tel. 0749-436584. (R.R)

Vând cas

-
ţa. Tel. 0733-583528.

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

Închiriez în Re ţa garsonier

şa spa

şi cu
rent, 2 €/mp. Tel. 0722-129295 (RR)

Primesc în gazd

şi

şi

ş, sat Iersig,
2 camere, anexe, buc

şi

şi
şului.

Tel. 0721-498097. (R.R)
Vând în Rusca Montan

ă în Moroasa, 25.000 €
neg. Tel. 0771-218795, 0355-
426443. (R.R)

Vând pe valea
ă ă

ă o elevă. Tel.
0355-402865. (R.R)

Vând un imobil compus din 2
corpuri de casă în Re

ă Poli
ătă

ă, 27.000 € nemobilat sau
mobilat la un pre

ă, 3 camere,
grădină cu pomi fructiferi, îmbunătă

ă, apă, încălzire cu lemne, 47.000
€ neg. Tel. 0255-233503. (R.R)

Vând apartament 2 camere în
Moroasa, îmbunătă

ă în Verme
ătărie, 18.000

€. Tel. 0733-583528. (R.R)
Închiriez apartament sau garso

nieră în Re

ă. Tel. 0751-075680. (R.R)
ă,

70 €/lună, Calea Caransebe

ă casă
1500 mp, 3 camere, 2 bucătării,
teren, 25.000 € neg. Tel. 0355-
401982. (R.R)

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

RE IŢA

B ILE HERCULANE:

Ţ

OŢELU RO U:

Ţ

Ş

Ş

Ş

Ş

BOZOVICI:

: Agent securitate: 2; Agent vânz
ţioner-asamblor articole din textile: 11; Contabil:

1; Electromecanic: 1; Femeie de serviciu: 4; Funcţionar informaţii clienţi: 4; Infirmiera: 1; Inginer construcţii
civile, industriale

ţiilor: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 20;
Osp

ţioner-asamblor articole din textile: 2; Îngrijitor animale: 2;

Agent de intervenţie paz

ţiilor: 1;

Agent vânz
ţ

ări: 1; Asistent manager: 1; Asistent medical generalist: 2;
Bucătar sef: 1; Călcătoreasa lenjerie: 1; Casier: 13; Confec

ător comercial: 1; Magaziner: 2; Manager proiect: 1; Manipulant mărfuri:
5; Muncitor necalificat în industria confec

ătar: 1; Patiser: 1; Paznic: 2; Proiectant sisteme informatice: 1; Referent de specialitate financiar-
contabil: 1; Responsabil cazare: 1;

ător: 47;

Confec

ă ătar: 1;

Femeie de serviciu: 1; Lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 20; Strungar universal: 2;

Ambalator manual: 1; Asistent maternal: 1; Lăcătu

ări: 1; Electrician auto: 2; Ma
ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 3; Muncitor necalificat în

metalurgie: 4; Operator introducere, validare

ător în medicină generală: 1; Curier: 1;

şi agricole: 1; Lucr

Şofer de autoturisme şi camionete: 4; Stivuitorist: 2; Sudor manual cu arc
electric: 1; Vânz

şi ordine: 3; Buc

ş mecanic: 1; Muncitor necalificat în
industria confec

şinist pod rulant: 9; Mecanic auto: 3; Muncitor
necalificat la demolarea cl

şi prelucrare date: 1; Şanfrenator: 2; Sef garaj: 1; Şofer de
autoturisme şi camionete: 2;

Cercet

BOC A:

Ă

CARANSEBE :

ORAVI A:

TOTAL JUDE : 201

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 20.10.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Imobiliare
Vând spa

ă centrală. Tel. 0745-
559402.

Închiriez apartament 3 camere
în Govândari toate utilită

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.

€

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

Tel. 0721-858714.

ţiu, 25 mp, Steierdorf-
Anina, zon

ţile preţ
neg. Tel. 0744-989701.

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.

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

zona Billa, confort 2,

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

şi

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

.
Tel. 0761-616947

.

Vând cas

-
ţiri, parţial

mobilat. Preţ neg.Tel. 0744-627954.

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

ămin 2 camere str. Cămi
nelor, parter, cu îmbunătă

Vând c

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

Vând teren în centru între Alfa
Bank

Vând 2 case de vacanţ

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

, avantajos

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

ţii

ţional, zon ţ neg.
Tel. 0255-527935.

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

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

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

Tel. 0724-998500.
ă în Ilidia,

mobilate, cu grădini de pomi fructi-
feri

ăi,
complet renovat . Tel.
0724-998500.

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-

998500.

ă împădurită. Pre

Vând în B
ţe de teren, diferite

m ţii, toate utilit ţile.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ărimi ă Tel.
0724-998500.

şi pozi

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

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

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Caut fete în gazdă. Tel. 0728-
166849.

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

Vând apartament la Buzia

Tel. 0751-056772.

-

ş, 3
camere, str. Griviţei, bl. U6, ap. 5.

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

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

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

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

ătă
ă termică, pe Calea Caran-

sebe

ădină pe Calea Caran-
sebe

ă de vie, casă de vacan ă, 12
/mp neg.

ă închiriez apartament 3-
4 camere, zona Intim, Calea Caran-
sebe

ă
ă cu etaj în Re

ătărie, garaj, în-
călzire centrală. Tel. 0722-501895.

Persoană fizică, vând garsonie-
ră, complet renovată, fără centrală,
Al. Tu

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

ătă ă,

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

Vând casă în Ezeri

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

tv
€

Schimb 2 garsoniere

Vând apartament confort 1, cu 2
camere, decomandat, îmbun ţit,
central

ţ ţ
€

Vând teren la ie

ţi, 5000 mp.
ţa, 5

camere, baie, buc

Vând c
Al. Alb -

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

Persoan -

ţiri, ţ 11.300 .
Tel. 0770-746033; 0728-213320.

şului, bl. 17, et. 3, ap. 14. Tel.
0743-033943.

Vând gr
şului, km 6, 2.600 mp cu pomi,

vi
Tel. 0743-033943.

şirea din
Caransebeş spre Timişoara. Tel.
0766-411794.

Caut s

şului. Tel. 0726-701010.
Vând teren la Bratova, cu

utilit Tel. 0726-701010.
Vând cas şi

şnad, bl. 1. Tel. 0732-507647

şi îmbu
n

ş. Tel. 0724-
072086.

€

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angaj

ţ
ţie. Tel. 0744-

667865, 0745-623045.
C

ăm conducător auto cu
experien ă pentru transport mărfuri
periculoase

ă
pentru elevă clasa a-8-a. Tel. 0786-
483218, 0770-456679. (R.R)

şi distribu

aut profesor de matematic

Caut loc de munc

ţ

ţional. Tel. 0745-
274929.

Transfer firm
-

.
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.

ţ -
, -

ţ

ţa ţar
doresc un b ţi-
nere cu contract prin notariat. Tel.
0355-411682.

ă ca

ă,
grădini ă. Tel. 0355-804513. (R.R)

ă, mobilă,
intern

ă imobiliară gratis,
activitate din 2007, fără datorii. Con
tact adelatelechi@yahoo.com sau
tel. 0748-051170 sau 0255-525020.

Execut lucrări de amenajări
interioare

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

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

Femeie serioasă, 50 ani, cu
apartament în Re ă la ă

ătrân(-ă) pentru între

şofer cat
B. Tel. 0732-987309.

Îngrijesc copii ce merg la şcoal

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

Transport de marf
şi interna

şi exterioare. Tel. 0723-
894929

şi un meseriaş
raşchetat parchet. Tel. 0728-

şi b

ş
ş

Acord asisten

şi şi cas

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

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

şului, 38.000

ătă

ă, 2
camere, bucătărie, baie, anexe,
posibilitate privatizare, 35.000
neg. Tel. 0771-356186, 0727-
208277, 0740-065687.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, parter, Al.
Ciuca

ătate de
lan

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

ă Gătaia, 3 camere, la
strada principală, cu pomi fructiferi,
apă curentă. Tel. 0751-056772.

ţit, mobilat

Vând apartament la cas

. Tel. 0355-
806371.

Vând teren agricol, jum
ţ (aproximativ 2.900 mp) în

Târnova, preţ negociabil. Tel. 0770-
445699.

Vând cas

Vând cas

€

€

Comunicarea locurilor de munc@ vacante
AJ M ţia s

ţiilor pentru ocuparea forţei de munc

ţei de
munc

ţie
ţioneaz

Comunicarea locurilor de munc
- ţia locurilor de munc

JOFM C-S
ţii economici care anunţ

ţia candidaţilor corespunz ţelor locurilor de munc
ţ ţa

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul AJOFM C
ţa, str. Traian Lalescu nr 17, tel. 0255-212380, la sediile punctelor de

lucru ale Agenţiei din Anina, B
ţa, Oţelu Ro

OF C ă au obliga ă comunice
agen ă, în a căror rază î

ă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la
vacantarea acestora. În conformitate cu Legea 76/2002, privind
sistemul asigurărilor pentru ării for

ă, cu modificările ările ulterioare, necomunicarea
lunară a locurilor de muncă vacante constituie contraven

ă cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei.
ă vacante se face prin completarea

ă
vacante”, al cărui model se găse

ă la AJOFM locurile
vacante beneficiază gratuit de serviciile de mediere a muncii, respectiv
preselec ător cerin ă
oferite ă cu pregătirea, aptitudinile, experien

ăile Herculane, Boc
ă, Oravi

-S reaminteşte angajatorilor c
şi au sediul,

toate locurile de munc

şomaj şi stimularea ocup
şi complet

şi se
sanc

şi depunerea la sediileAJOFM a “Anexei 1 Situa
şte la sediile A şi pe site-ul:

www.ajofmcs.ro. Agen

şi în concordan şi cu
interesele acestora.

-S din Re
şi

şa, Bozovici, Caran
sebeş, Moldova Nou şu sau pe site-ul

-

-
www.ajofmcs.ro

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul Jude
de Jandarmi

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţean

La sfârşitul săptămânii trecute, 2
tineri din Moldova Nouă au încercat
să fure 700 kg de fier vechi.

12-14.10. 2010: Oficiul Naţional
pentru Protecţia Martorilor, a orga-
nizat, la Anina şi Drobeta Turnu-
Severin, o întâlnire de lucru cu
reprezentanţii structurilor similare
din Serbia şi Bulgaria, în scopul
identificării unor soluţii comune de
cotracarare a fenomenului infracţio-
nal la nivel regional.

15.10.2010: pe calea ferată de
sub podul de la intrarea în Caran-
sebeş, un autoturism a plonjat între
liniile de cale ferată, a rupt firul de
contact ce alimentează cu energie
electrică locomotivele de tracţiune.

15.10.2010: accident rutier pe
DN 6 în urma căruia mai multe
persoane au fost rănite.

16.10.2010: un b

ţii mai vechi.

17.10.2010: un bărbat ce efec-
tua reparaţii la caroseria autoutilita-
rei sale, a fost lovit de un autoturism
pe DN 57.

18.10.2010: un băiat de 7 ani a
fost lovit de un autoturism în timp ce
traversa strada prin loc nepermis,
prin spatele tramvaiului oprit în
staţie pe sensul opus.

19.10.2010: accident rutier pe
DN58.

10-14.10.2010: a fost semnat un
protocol de cooperare între MAI

-
ţele de Securitate Intern

ţelor de asigurare a ordinii publice
cu statut militar.

şi ,
reprezentat de Jandarmeria Româ
n şi For

şi instruirii personalului
for

ărbat de 33 ani
din satul Poiana, comuna Buchin, a
fost omorât de doi consăteni în urma
unei alterca

ă ă
(Lekhwiya) din Qatar, în domeniul
pregătirii

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,

“ ”
“ ”
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Liga Europa, Utrecht - Steaua Bucuresti, Grupa K, etapa 3

Joi ProTV ora 20:00
HANDBAL MASC.: Trofeul Carpati: Romania - Belarus

Vineri Digi Sport ora 17:00
GIMNASTICA: Camp. Mondial de la Rotterdam, Finala indiv. feminina

Vineri Digi Sport ora 20:30
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala, feminin, Solden, Austria

Sambata Eurosport ora 11:00
BASCHET MASC.: Divizia A, et 5, ELBA Timi

Sambata TVR 3 ora 18:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Larvik - Oltchim, grupe

Sambata Digi Sport ora 18:15
FORMULA 1: MP al Coreei de Sud, Etapa 17, cursa

Duminica TVR 1 ora 08:55
TENIS: WTA Tour, Turneul Campioanelor, ziua 2

Marti Eurosport ora 16:45

şoara - CS Otopeni

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
16 - 24 oct: GIMNASTICA- Camp. Mondiale, Rotterdam, Olanda;
22 - 24 oct: FORMULA1 - MP al Coreeei de Sud, etapa 17;
23 - 24 oct: ACHIALPIN - CM, masc si fem, GS, Solden,Austria;
25 - 31 oct: TENIS - WTATour, Turneul Campioanelor, Doha;
26 - 29 oct: FOTBAL- Cupa Romaniei, optimi.

BOX
Campionul roman Lucian Bute si-a aparat pentru a sasea oara in

cariera centura mondiala IBF la categoria super mijlocie, sambata
dimineata, dupa ce l-a invins prin KO in repriza a 9-a pe americanul
Jesse Brinkley. Acesta din urma a rezistat neasteptat de bine in fata
campionului roman, desi a fost trimis de doua ori la podea si numarat
de arbitru. Mai intai in repriza a 5-a si mai apoi in repriza a 8-a Brinkley a
fost numarat de arbitrul ringului, ramanand insa in extremis in meci. Cu
arcada ochiului stang deschisa de repetatele lovituri ale lui Bute,
americanul din Nevada a cedat in repriza a 9-a, cand nu a mai avut
replica la un croseu devastator expediat de campionul mondial al
categoriei super mijlocie versiunea IBF. Pentru Lucian Bute este a 27-a
victorie consecutiva din cariera si a 22-a obtinuta inainte de limita,
pugilistul roman fiind neinvins in boxul profesionist.

In varsta de 30 ani, Lucian Bute si-a construit pana la meciul cu
Brinkley un palmares impresionant, avand 26 de victorii consecutive,
dintre care 22 inainte de limita. Pugilistul reprezentat de Interbox a
castigat ultimele trei dispute inainte de repriza a 5-a, invingandu-i pe
Fulgencio Zuniga, Librado Andrade si Edison Miranda de fiecare data
inainte de limita. Bute a cucerit titlul mondial la categoria supermijlocie
din cadrul versiunii IBF dupa ce l-a invins prin KO tehnic in repriza a 11-
a pe Alejandro Berrio, intr-un meci desfasurat la 19 octombrie 2007 in
Bell Centre din Montreal.

De cealalta parte, Jesse Brinkley este un pugilist de 33 ani din
Yerington, statul american Nevada, care si-a castigat dreptul de a boxa
cu Bute dupa ce l-a invins prin decizie unanima la puncte pe Curtis

FORMULA 1
La sfarsitul acestei saptamani

se va desfasura prima editie din
MP al Coreeei de Sud, etapa cu
numarul 17 din Mondialul de F1.
Clasamente generale inainte de
cursa:

1. Mark Webber 220
2. FernandoAlonso 206
3. Sebastian Vettel 206
4. Lewis Hamilton 192
5. Jenson Button 189
6. Felipe Massa 128
7. Nico Rosberg 122
8. Robert Kubica 114

1. Red Bull Racing 426
2. McLaren Mercedes 381
3. Scuderia Ferrari 334
4. Mercedes Grand Prix 176
5. Renault F1 Team 133
6. Force India F1 60
7. Williams F1 Team 58
8. BMW Sauber F1 Team 37
9. Scuderia Toro Rosso 11

Clasament general piloti:

Clasament general echipe:

Etapa 12/34: 22 - 25 oct. 2010 Vineri, 22 octombrie: : Branesti - FC
Brasov, ora 16,30, GSP TV; FC Timişoara - U Cluj, ora 18,30, Digi
Sport; Gloria Bistri

ş - O ş, ora
18,00, GSP TV; Univ. Craiova - FC Vaslui, ora 20,30, Digi Sport;

ţa - Dinamo, ora 20,30, Antena 1;
ţelul, ora 15,00, GSP TV; Astra - Tg. Mure

Sâmbătă, 23
octombrie

ă, 24 octombrie
Luni, 25 octombrie

: Media

: Sportul - Rapid, ora 15,00, GSP TV; CFR
Cluj - Urziceni, ora 20,00, Digi Sport; : Steaua -
Pandurii, ora 20,30, Digi Sport.

Duminic

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 11-a:
M V E I G GP PM

.

1. Otelul Galati 11 8 1 2 15 9 25p
FC Timisoara 11 6 5 0 20 14 23
Rapid Bucuresti 11 6 3 2 21 7 21
Gaz Metan Medias 11 5 4 2 14 7 19
Steaua Bucuresti 11 5 3 3 17 12 18

. FC Vaslui 11 5 3 3 17 14 18
7. Dinamo Bucuresti

U. Craiova 11 4 4 3 17 11 16
9. U Cluj 11 4 2 5 16 21 14

. Unirea Urziceni 11 3 4 4 6 9 13
11. CFR Cluj 11 3 3 5 17 19 12

Astra Ploiesti 11 2 6 3 12 15 12
13. Victoria Branesti 11 3 3 5 14 21 12

FC Brasov 11 2 5 4 9 15 11
5. FCM Targu Mures 11 3 2 6 11 20 11p

16. Gloria Bistrita 11 2 4 5 13 15 10p
17. Pandurii Tg. Jiu 11 2 3 6 7 15 9p
18. Sportul Studentesc 11 2 1 8 15 22 7p

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

11 5 2 4 27 22 17p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL
Nationala de handbal masculin a României va debuta la Trofeul

Carpati de la Oradea, în compania Macedoniei, programul complet
fiind urmatorul: 21 octombrie: Ora 17:00 Tunisia - Belarus; Ora 19:00
România – Macedonia. 22 octombrie: Ora 17:00 Macedonia - Tunisia;
Ora 19:00 România – Belarus. 23 octombrie: Ora 11:00 Belarus -
Macedonia, Ora 13:00 România – Tunisia.

Din lotul României vor face parte mai multi jucari de perspectiva,
antrenorii Stânga si Munteanu dorind sa testeze si lotul largit, înaintea
participarii la CM din Suedia (ianuarie 2011). Din lot fac parte şi cinci
juc şi şi anume: Ionu ş, Cristian Fenici,
Valentin Ghionea, Ionu şiAlexandru Stamate.

Nationala s-a reunit la Oradea, în 18 octombrie, iar dupa disputare
meciurilor de la Trofeul Carpati, tricolorii vor juca primul meci de
calificare la CE din 2012, în deplasare cu Croatia (27-28 octombrie),
apoi cel cu Spania (la Oradea, în 31 octombrie).

Anul se va încheia cu noi pregatiri ale nationalei pentru participarea
la CM din luna ianuarie. Dupa reunirea din 6 decembrie, echipa
antrenata de Vasile Stânga va sustine doua meciuri de verificare în
Polonia (17-20 decembrie), pentru a încheia 2010 cu noi verificari,
urmate de participarea la Yellow Cup, în Elvetia.

Campionatul Mondial din Suedia va avea loc între 13 si 30 ianuarie,
România urmând a evolua în grupa C, la Malmo, în compania echipelor
Croatiei, Danemarcei, Serbiei,Algeriei siAustraliei. Primele trei clasate
din cele patru grupe se vor califica în faza a doua.

Campioana Romaniei a obtinut prima victorie in
actuala editie a Ligii Campionilor, dobrogeni impunandu-se, pe teren
propriu, in fata bosniacilor de la Bosna Sarajevo, cu 26-25 (16-12),
intr-o partida contand pentru Grupa D. Urmatoarea etapa aduce in fata
constantenilor formatia rusa Sankt Petersburg, la Constanta, pe 18
noiembrie.

ători de la UCM Re ţa, ţ Irimu
ţ Georgescu

HCM Constanta

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 7-a:
M V E I G GP PM

.

1. UCM Resita 7 6 0 1 242 206 12p
2. HC Odorhei 7 6 0 1 229 194 12p
3. Energia Pandurii Tg. Jiu 7 6 0 1 211 197 12p
4. U. Bucovina Suceava 7 5 0 2 208 180 10p

Univ. Transilvania Cluj 7 5 0 2 211 187 10
. HCM Constanta 7 5 0 2 239 218 10

7. HC Minaur Baia Mare
8 Stiinta Mun. Bacau 7 3 0 4 196 192 6p
9. CSM Satu Mare 7 3 0 4 221 234 6

. CSA Steaua Bucuresti 7 1 2 4 191 203 4
11. U. Poli. Municipal Timisoara 7 2 0 5 200 219 4

Dinamo Municipal Brasov 7 1 1 5 198 219 3
13. CSM Bucuresti 7 1 0 6 208 235 2

CSM Oradea 7 0 0 7 186 231 0

5. p
6 p

7 3 1 3 191 216 7p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 8/26: 06 nov. 2010
HCM Constanta - UCM Resita

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

FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfa-

surat meciurile din cadrul etapei a
treia din grupele Ligii Campionilor.
Rezultateinregistrate:

Marti 19 octombrie:
Grupa E:

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Miercuri 20 octombrie:
GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

LIGA EUROPA:

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

Marseille - Zilina -0
Spartak Mosc - Chelsea -

Real Madrid -AC Milan -
Ajax -Auxerre -

Arsenal - Sahtior -
Braga - Partizan -0

Inter Milano - Tottenham -
Twente - W. Bremen -

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

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

Barcelona - Copenhaga -0
Panathinaikos - Rubin 0-0

Joi se vor
desfasura meciurile din cadrul
etapei III din grupele Ligii Europa.
Steaua se va deplasa in Olanda,
la Utrecht. Steaua se afla pe
ultimul loc in grupa cu 1 punct.
Meciul va fi in direct la ProTV de la
ora 20:00.
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