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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

E nevoie de coagularea forţelor comunit ţii pentru a o salva de la
închidere

ă

Din punctul de vedere al C ţa-
Anina, cu o lungime de 33,4 kilometri, ar fi trebuit s

-

ţa s
ţiva ani CFR a

încercat s
ţe, chiar

dac

-

-

ţia c ţile locale,
comunitatea judeţean

ţa într-un obeictiv de interes turistic
ţene. Acest lucru a fost

apreciat, cu realism, de c ţean, Sorin
Frunz ţiva ani. Frunz

ţa c
ţat de Uniunea European

ţ ţa, ele însele cu veleit ţi de
monument istoric. Se pare îns ţile locale aninene

ţene nu au posibilitatea singure s

ţia de circulaţie Oraviţa-Anina este inclus
ţiile

de circulaţie care aparţin infrastructurii neinteroperabile sunt acele secţii de

circulaţie care din punct de vedere al eficienţei economice aduc pierderi
CNCF ”CFR”- SA. În acest context, o activitate cu pierderi implic

ţiile
de circulaţie neperformante, legislaţia în vigoare stabile

ţiile clasificate ca neinteroperabile se poate atrage capital privat pentru
întreţinerea

ţi.”
A

ţ i e c e a u f o s t
întâmpinate la traversarea

muntelui Semmering. Frumuseţea peisajului din ceea ce e acum Cara
ţa construcţiei l-a determinat pe baronul Schlagintweit

s
ţia b ţean

ţean”. Societatea Privilegiat

ţionalizat ţiilor iniţiale puse
în actul de concesiune. În anul 1918, conform dispoziţiei Tratatului de
Trianon, calea ferat ţa - Anina trece în proprietatea statului roman,
fiind exploatat ţia CFR. Construcţia din munţi a

impus realizarea unor lucr

ţilor pe o lungime de
9946 metri ţi pe
o lungime de 21171 metri.
Traseul are trei tronsoane:

Oraviţa-Maidan, Maidan-Gârli ţiunea Oraviţa -
Maidan se afl ţa, construit din
c ţime de 26,5 metri

ţile tehnice ce erau la dispoziţia
constructorilor în acea vreme erau fatalmente limitate (nu se inventase

ăilor Ferate Române, calea ferată Oravi
ă fie închisă de la 1

noiembrie. Deocamdată decizia pare a fi una administrativă, pentru că aici
mai circulă încă garnituri de tren. În fapt, a ăta mai jos,

Ministerul Transporturilor dore
ă să închirieze unele

tronsoane de cale ferată, pentru a
nu fi nevoit să le dezafecteze. Nu
mai că e posibil ca tronsonul Anina-
Oravi ă nu poată fi închiriat.

Încă de acum câ
ă concesioneze acest

traseu de o rară frumuse
ă este un monument industrial

ă a culturii tehnice,
practic una dintre cele mai vechi căi
ferate din România, a cărei inaugu
rare a avut loc în 15 decembrie
1863. Din punct de vedere
economic, însă, acest tronson nu
reprezintă niciun avantaj comercial.
Au apărut la acel moment voci care
semnalau panicate posibilitatea ca
această cale ferată să fie cumpă
rată pentru a fi tăiată pentru fier
vechi. Presa locală a atras atunci
aten ă autorită

ă s-ar putea
implica pentru a salva un astfel de monument industrial. Din nefericire,
transformarea căii ferate Anina-Oravi

ătre pre
ăverde, încă de acum câ ăverde, însă, î

ă totul ar putea fi integrat într-un circuit turistic în cadrul unui
proiect finan ă. Cei doi edili ai Aninei, primarul
Gheorghe Neicu

ă mină de aur turistică pe care o poate reprezenta calea ferată, în
concordan ă, desigur ările Anina ă

ă că nici comunitp
ăvi ă preia un astfel de obiectiv, un

obiectiv ce figurează la clasaAîn categoria monumentelor istorice.
Să vedem însă ce spune Ministerul Transporturilor

ă în infrastructura feroviară
interoperabilă

ă luarea de
măsuri concrete în vederea eliminării acestora. Pentru a nu închide sec

ă, nu e clar încă dacă
CFR SA va închide sau va
închiria acest tronson plin de
încărcătură istorică. Făcând
recurs la istorie, să amintim că
acest traseu s-a construit la
numai nouă ani după ce s-a dat
în exploatare linia Gloggnitz -
Murzzuschlag din Austria,
vestită prin problemele de
c o n s t r u c

ă o compare cu linia de cale ferată a Semmeringului ă încerce să facă
cunoscută lumii această zona sub denumirea de „Elve ănă ă” sau
„Semmeringul bănă ă a Căilor Ferate de Stat
Austriece exploatează linia din anul 1863 pâna în 1891, când va fi
na ă ă în exploatarea MAV, conform condi

ă Oravi
ă pâna azi de Administra

ări
importante, a ă pe 33,4 km
au fost construite 14 tuneluri cu
o lungime totală de 2084 metri
(tunelurile săpate în calcarul
dur rezistă bine ăzi), zece
viaducte cu o lungime de 843
metri, ziduri de sprijin ale
versan

ăieturi în mun

ă
ărămidă, cu 11 deschideri, o înăl

ările s-au desfă
ă impresionant din cauza terenului accidentat. Totodată,

trebuie luat în considerare că posibilită

şa cum vom ar
şte

mai degrab

şi o capodoper

şi
cultural ar costa prea mult pentru fondurile jude

şedintele Consiliului jude
şi exprima

speran

şi viceprimarul Nicolae Radu, au vorbit, de-a lungul
timpului de tot felul de proiecte şi programe prin care s-ar putea salva
aceast

şi cu g şi Oravi
şi

or

şi Infrastructurii:
“Sec

şi nu face obiectul prevederilor legate de închiriere. Sec

şte ca doar pentru
sec

şi exploatarea acestora prin închiriere lor unor operatori
economici autoriza

şa c

ş-
Severin şi performan

şi s

şi trecut

şa c

şi ast

şi t

şte şi Gârlişte-Anina. Pe por
şase viaducte, cel mai mare fiind Racovi

şi o lungime de 125,8
metri. Lucr şurat între anii 1860-1863 şi au necesitat un
volum de munc

Calea Ferată Anina-Oraviţa o capodoperă a culturii tehnice-

Vând în zona Victoria garsonier

Vând cas

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

€ ţie. Tel. 0770-
768343, 0355-414711.

9.500 € 0770-746033,
0728-213320.

ă
32 mp, superamenajată. Tel. 0727-
377355.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ăi, bucătărie, balcon. Re

Închiriez apartament 2 camere,
semimobilat, Al. Macilor, bl. 2, sc. F,
90 /lună + garan

Vând apartament 1 cameră, Al.
Tu

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi

şnad, . Tel.

V nd apartamen

Vând cas şiă cu etaj în Re
ătărie, încălzire

centrală, garaj. Tel. 0722-501895.

ţa, 5
camere, baie, buc

Vând casă în Moroasa. Tel.
0770-494364.

Vând urgent apart. 3 camere,
conf. 1, semidecomandat, îmbună-
tă

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

ătă ă,

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

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

Vând casă în Ezeri

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

Vând c
Al. Alb -

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

Persoan -
ort

ţiri, 30 mp, ţ
11.500 . Tel. 0770-746033, 0728-
213320.

tv
€

072826.

şi îmbu
n

ş. Tel. 0724-

€
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înc
ţii Karl Maniel, Johann Ludwig Dollhoff-Dier,

al

-

ţioneaz

ţie impresionant ţiei.
Împletirea aspectelor istorice cu satisfacţiile generate de o arie natural

ţiatic

ă dinamita). Cei ce au început acest proiect au fost inginerii Anton
Rappos

ături de colaboratorii lor. Există ă legată de numele
celui din urmă: acesta, considerându-se vinovat de e ări
a tunelului Gârli ă galerii nu s-au întâlnit din cauza unei
devieri verticale de aproape trei metri, s-a sinucis, aruncându-se într-o
prăpastie de pe unul din viaductele liniei. Un sacrificiu nefericit dar care,
iată, aidoma legendei Me

ă, pe această rută istorică mai func ă, potrivit celor
de la CFR, două trenuri, la orele 17.12 ă mai spunem că,
dincolo de realizarea inginerească, tronsonul de cale ferată traversează o
zonă mirifică, cu o bogă ă a reliefului

ă
deosebită, poate face dintr-un asemenea traseu o călătorie, nu numai
fizică ci ă, rară. A ă ar fi necesare urgente demersuri pentru
salvarea acestei căi ferate unice.

şi Karl Dülnig; arhitec
şi o poveste tragic

şecul primei perfor
şte, unde cele dou

şterului Manole, a stat la baza unei mai izbânzi in
ginereşti a secolului XVIII. 9.10 a plecat de dimineata din gara de la Oravita.

Deocamdat
şi la 22.05. S

şi a vegeta

şi ini şa c

(Dan Apostolescu)



Secretariatul Tehnic Comun

ţi, 2 noiembrie 2010, în Sala Multimedia a Universi-
t ţii Eftimie Murgu din Re ţa evenimentul „Atelier de
lucru pentru achiziţii publice”, adresat partenerilor de
proiect români în urma primului apel pentru propuneri
de proiecte aferent Programului IPA de Cooperare
Transfrontalier -

ţi ai unor organiza-
ţii care activeaz -
ţile locale din Judeţul Cara ţie
public ţie. În cadrul „Atelierului
de lucru pentru achiziţii publice”, ne informeaz

ţile partenerilor de
proiect privind raportarea c

ţiile publice specifice
programului prin prezentarea procedurilor de achiziţie
PRAG. Secretariatul Tehnic Comun

ţii publice” adresat
partenerilor de proiect români din cadrul Programului
IPA de Cooperare Transfrontalier -

ţul Mehedinţi la Drobeta Turnu Seve-
rin în Sala de Consiliu a Consiliului Judeţean Mehedinţi.
S

-

ţ ţii Naţionale a Programului.

şi Unitatea de Control
de Prim Nivel din cadrul BRCT Timişoara a organizat
mar

şi

ş-Severin - administra

ş, consultant Resurse Umane şi Comunicare în
cadrul Biroului Regional de Cooperare Transfrontalier

şoara, au fost abordate subiecte de
interes cu privire la responsabilit

şi o introducere în pachetul
legislativ privind achizi

şi Unitatea de
Control de Prim Nivel din cadrul BRCT Timişoara
organizeaz

şi Borski), aceste
evenimente, adresate partenerilor sârbi, vor fi organi
zate cu sprijinul Antenei Secretariatului Tehnic Comun
de la Vârşe şiAutorit

ă

ă România - Republica Serbia. La eveni
ment au luat parte 35 de reprezentan

ă în domenii de interes pentru comunită

ă locală, ONG-uri, educa
ă Dani

Bardo
ă

(BRCT) din Timi
ă

ătre Unitatea de Control de

Prim Nivel, precum

ă azi, 04 noiembrie, un nou eveniment de
tipul „Atelier de lucru pentru achizi

ă România - Republi
ca Serbia, în jude

ă mai spunem că în aria eligibilă a Programului din
Republica Serbia (districtele Banatul de Nord, Banatul
Central, Banatul de Sud, Branicevski

ă
(Dan Apostolescu)
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Administraţia Parcului Naţional Semenic Cheile Cara
p

Aria proiectului este Parcul Naţional Semenic - Cheile Cara .
Re ţa, Cara

- -

-

şului deru
leaz

, în perioada 01.04.2010-30.09.2011.
şului şi loc

şi şova,Anina, Bozovici, Prigor, Teregova, V

ă roiectul

ăliug.

“
ţiunilor de comunicare pentru Parcul Naţio

nal Semenic-Cheile Cara ”

Elaborarea strategiilor de conservare, a planurilor
de monitorizare şi ac

şului

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men
punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara ţionându-
se ţie de urgenţ

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re i a din data de 26.10.2010} ]

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Grădiniţa PN 5 Caransebeş în
colaborare cu Inspectoratul

ţean C-S

concursul naţional de creaţie
plastică .

Şcolar
Jude şi Casa Corpului Didactic
C-S, organizează în perioada 18.10-
26.11. 2010

“Călătorie în jurul planetelor!”
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Proiect de hot râre privind atribuirea denumirii de str.
M n stirii, pentru zona de drum delimitat între intersecţia cu
str. Alexandru Popp i Ansamblul Manastiresc În lţarea
Domnului", în limita intravilanului Mun. Re iţa.

Proiect de hot râre privind scoaterea din domeniul
public i trecerea în domeniul privat al municipiului Re iţa a
suprafeţei de 1408 mp teren i transmiterea cu tiflu gratuit a
dreptului de proprietate asupra terenului situat în Re iţa, str.
Sportului nr. 15, Parohiei Ortodoxe Sârbe Re iţa.

Pioiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţ de 50 mp din suprafaţa identificat în C.F.
117 Ţerova nr. top. 1030/5/20/2/2/2/b, situat în municipiul
Re iţa, cartier Ţerova, Colonia Bolnov ţ nr. 16.

Proiect de hot râre privind aprobarea asocierii dintre CL
mun. Re iţa i S.C. SUISSE trail S.R.L.

Proiect de hot râre privind asocierea CL al Mun. Re iţa
cu S.C. Quick Information & Treining S.R.L. în vederea organi
z rii de cursuri de calificare în meseria administratori de
imobile.

Proiect de hot râre privind modificarea art. 4 din H.C.L.
nr. 230/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv i al Statu
tului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitar "ACVABANAT"
C-S, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Proiect de hot râre privind concesionarea unui teren în
suprafaţ de 68 mp teren, situat în Re iţa, str. Clo ca nr. 4, ap.
1, pentru extinderea construcţiei existente, c tre d-nul I FAN
REMUS i soţia, I FAN FLOAREA.

Proiect de hot râre privind aprobarea unui schimb de
terenuri între Mun. Re ţa prin administrator Consiliul Local al
Mun. Re iţa i S.C.ATT. SRLRe iţa.

Proiect de hot râre privind aprobarea concesion rii prin
licitaţie public , a suprafeţei de 400 mp teren, situat în Re ţa,
Zona Drum de Centur FN, pentru construire anex agricol .

Proiect de hot râre privind scoaterea din domeniul
public i trecerea în domeniul privat al mun. Resita a unui
teren în suprafaţ de 26 mp situat în mun. Re iţa, Bd.
Republicii nr. 11 - 13, zona complex Victoria i aprobarea
schimbului de terenuri între Mun. Resita prin administrator CL
Re ţa d-na Ciobanu Manuela Ecaterina soţul Ciobanu
Costel, în conformitate cu prevederile art. 5 din H.C.L. nr.
344/27.10.2009 i art. 3 din HCL. nr. 335/28.09.2010.

Proiect de hot râre privind constituirea comisiei de
control analiz a modului de îndeplinire a hot rârilor
consiliului local.

Proiect de hot râre privind aprobarea planului de ocu
pare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului" al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţ
Social , al Serviciului Public “Direcţia de Taxe i Impozite”, al
Serviciului Public "Serviciul Voluntar pt. Situaţi de Urgenţ ", al
Serviciului Public Comunitar de Evidenţ a Persoanelor
Re iţa, al Serviciului Public Direcţia pt. Administrarea
Domeniului Public i Privat al mun. Re iţa” i al Serviciului
Public "Direcţia Poliţia Comunitar " pt. anul 2011.

Proiect de hot râre privind aprobarea Protocolului de
colaborare între CL Re iţa i Asociaţia Recolamp în vederea
colect rii de eurilor provenite din surse de iluminat.

Proiect de hot râre privind aprobarea listei cu

persoanele care au promovat examenul de atestate a calit ţii
de administrator de imobil din data de 22.09.2010.

Proiect de hot râre privind aprobarea r scump r rii
concesiunii potrivit art. 17 lit. f) din Contractul de concesiune
nr. 23.539/25.07.2002 încheiat între Consiliul Local al mun.
Re ţa i S.C. Rom-Force Prest S.R.L.

Proiect de hot râre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al mun. Re iţa a spaţiului construit în
suprafaţa de 189 mp a terenului aferent în suprafaţ de
207,48 mp, din suprafaţa identificat conform CF nr. 35106-
C1-U2 Resiţa, nr. cadastral 35106-C1-U2, nr. top R206/8/II a
PT nr. 39, situat în Re iţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, precum i
vânzarea spaţiului construit i a terenului aferent, prin
licitaţie public .

Proiect de hot râre privind rectificarea poziţiei nr. 25
dinAnexa la H.C.L.334/28.09.2010, cu modific rile i comple-
t rile ulterioare

.
Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului

privind regimul finanţ rilor nerambursabile din fondurile
Bugetului Local al Municipiului Re iţa, alocate pentru activit ţi
nonprofit de interes local i a unor m suri pentru punerea în
aplicare a acestuia.

Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului local
al Mun. Re iţa pe anul 2010.

Proiect de hot râre privind aprobarea particip rii Mun.
Re iţa i a CL al mun. Re iţa ca partener la organizarea i
desf urarea tuturor manifestaţiilor cultural-artistice, sportive
etc. pe terenurile i în spaţiile aflate în proprietatea mun.
Re iţa de c tre terţe persoane sau instituţii, precum i la
realizarea tuturor proiectelor, acţiunilor, investiţiilor, etc.
pentru care exist solicit ri referitoare la terenurile i
construcţiile proprietate a mun. Re iţa.

Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii
organigramei i a statului de funcţii al Serviciului Public -
"Direcţia pt. Administrarea Domeniului Public i Privat al mun.
Re iţa" de sub autoritatea CL.

Proiect de hot râre privind respingerea plângerii
prealabile formulat de c tre domnii consilieri locali Benga
loan, Borţun Florea, Duruţ Gabriel Dumitru, Crina loan, Mone
Mariana Magdalena, Nicula Tudoriţa, Onete Florian,
împotriva H C Lnr. 333/28.09.2010.

Informarea Serviciului Urbanism i Amenajarea
Teritoriului referitor la punerea în aplicare a H.C.L. nr.
249/17.09.2008, cu modific rile i complet rile ulterioare,
privind aprobarea amplas rii antenelor i echipamentelor de
telefonie mobil .

Diverse.

ţa, provenit
ţa Român ţie în

suprafaţ ţa, str.
C. Porumbescu, nr. 85, Jud. C-S, aflat în proprietate numitei
Manda Maria, pt. perioada 01.10.2010-31.12.2010.

Proiect de hot
ţi

alocat autoturismelor din parcul auto al Prim ţa
de c

u

ţa, cu modific

ţitor în Loc. Caen din Franţa în perioada
11-15 noiembrie 2010.

Proiect de hot
ţiei unor situaţii de urgenţ

ţa,
ca urmare a reducerii capacit ţii operaţionale a secţiei de
transport local.

Proiect de hot

ţ

ţiile de înv ţ -
ţa.

Proiect de hot ţa
cu S.C. PIEŢE RE ŢA S.R.L. în scopul înfiinţ ţii
Comerciale SALTRANS VEST S.R.L.

Proiect de hot

-

Ţerovei
ţiei publice.

Proiect de hot
ţ ţa, str. Butov ţ, nr.

1A, pentru extinderea construcţiei existente, c

ţei din data de 26.10.2010 a proiectului
de hot

ţa a unui teren în suprafaţ
ţa, Bd. Republicii nr. 11 - 13, zona

complex Victoria
ţa prin administrator Consiliul Local al Mun. Re ţa

ţul Ciobanu Costel, în
conformitate cu prevederile art. 5 din H.C.L. nr.
344/27.10.2009

ţii SC
UCMR Re ţa S.A. pentru folosinţa imobilului Gr ţa PP7.

Informare nr. 17898/28.09.2010 privind sesizarea
domnului Ciuc

ţia nr. 2808/21.09.2010, privind convocarea CL
în ţa Ordinar
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Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulată de către S.C. AQUACARA

ărâre privind aprobarea cererii de scutire
de la plata impozitului pe terenul înscris în C.F. nr. 33507 a loc.
Re ă din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 7485
Re ă, cu nr. top 458/3 - teren de construc

ă de 6100 mp, imobil situat administrativ în Re

ărâre privind aprobarea achitării
cheltuielilor suplimentare pentru consumul lunar de carburan

ăriei Mun. Re
ătre persoanele împuternicite a le utiliza, ca urmare a

neîncadrării în normativul de cheltuieli impus prin O. .G. nr.
55/2010.

Proiect de hotărâre privind modificarea

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării a 2

tineri

ărâre privind luarea măsurilor necesare
pentru evitarea pericolului apari ă în
serviciul de transport public local de persoane în Mun. Re

ă

ărâre privind modificarea HCL nr.
372/19.10.2010 privind modificarea

ării unei finan ări
rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei.

Proiect de hotărâre privind realizarea unei variante
alternative de încălzire la institu ă ământ preuniver
sitar din Mun. Re

ărâre privind asocierea CL al Mun. Re
ării Societă

ărâre privind modificarea Anexei nr. 1,
capitolul 3, punctul B (1) la Caietul de sarcini din Anexa nr. 1 la
HCL nr. 338 din 28 septembrie 2010 privind aprobarea exter
nalizării serviciilor de pază la obiectivul Aglomerator Valea

ărâre privind concesionarea unui teren în
suprafa ă de 120 mp teren, situat în Re ă

ătre S.C.
MARGO S.R.L.

Cererea nr. 19686/25.10.2010 privind scoaterea de pe
Ordinea de zi a

ărâre privind scoaterea din domeniul public
ă de

26 mp situat în mun. Re

ădini

ă Victor prin care solicită scoaterea punctului 22
de pe Dispozi

ă din data de 28.09.2010.
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Ş S.A.
împotriva HCLnr. 348/28.09.2010.

Proiect de hot

şi
şi

şi

şi

şi completarea
art. 1 la HCLnr. 452/2009 privind constituirea comisiei de lucru
pentru promovarea monumentelor de for public în Mun.
Reşi şi complet

şi un adult înso

şi

şi completarea HCL nr.
252/13.07.2010 privind aprobarea contract

şi
şi

ŞI

şi aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea
licita

şi

şedin
şi trecerea

în domeniul privat al mun. Reşi
şi

şi aprobarea schimbului de terenuri între
Mun. Reşi şi
şi d-na Ciobanu Manuela Ecaterina şi so

şi art. 3 din H.C.L. nr. 335/28.09.2010.
Informare privind dosarul nr. 3496/115/2010 aflat pe

rolul Tribunalului Caraş-Severin, având ca obiect preten
şi

şedin

(aprobat)

(privind desemnarea reprezentanţilor CL
Resita în consiliile de administraţie ale unit ţilor de
înv ţ mânt preuniversitar din mun. Re iţa i al Clubului
Sportiv colar Re i a)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(respins)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(respins)

-

-

-
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ă
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Proiecte introduse în regim de urgenţă
1.

4.

5.

8.

12.

2.

13.

Teatrul de Vest Re ţa prezint “
” organizat ţa, duminic

“ ” G
ţie fac parte actorii: Camelia Ghinea

şi
şi

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

ă, în cadrul manifestării
ă de Casa de Cultură Re ă,

07.11.2010 ora 19,00 spectacolul

Re

Tu cine e

şi

şti

ţa în
zece dimensiuni

Teatrul de Vest Re ţaşi

O delegaţie francez
ţiei Colaborare

ţional -a t în data de
- -a

t ţi ai CJ C-S ţilor locale, dar
ţii ţii asociaţiei au

adus

ţional din Maciova

ţi copii din localitatea
c ţie francez

ţa într-un stagiu de 10 zile. Cei 10
elevi ţitorii lor au fost g ţi la mai multe familii

ţ
s-a t

ă condusă de domnul Jean Pierre Brevet,
responsabil România în cadrul Asocia

ă din Montrevel en Bresse, s afla 3 noiembrie a.c.
la

ă
ărin

un transport de materiale medicale constând în paturi de spital,
cărucioare, sterilizatoare

ă, Centrul Multifunc
ă au demarat

încă din 2009 un proiect comun prin care mai mul
ără ă au urmat timp de un an cursuri de limbă ă iar

la finalizarea acestora au plecat în Fran
ăzdui ă

cunoască obiceiurile, cultura ă ământ al gazdelor. La
întâlnirea discuta

şi Solidaritate
Interna

Şcoala cu clasele I VIII din Maciova, comuna C-tin Daicoviciu unde s
întâlni cu reprezentan , ai autorit şi cu care
didactice, p şi elevi ai şcolii din localitate. Reprezentan

şi mese chirurgicale ce vor dota dispensarele din
comun şi Spitalul Municipal din
Caransebeş. Comuna C-tin Daicoviciu şi localitatea francez

şean şi civiliza

şi înso şi au avut ocazia s
şi sistemul de înv

şi despre vizita pe care un grup de elevi francezi o vor
face în comuna C-tin Daicoviciu în luna iulie a anului viitor.

Delega]ie francez@ la Maciova

Marţi, 2 noiembrie 2010, a fost organizat un
pentru achiziţii publice destinat beneficiarilor din

jud. C-S ai primului apel pentru propuneri de proiecte din
cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalier

a vut
ţii Eftimie Murgu din Re ţa.

Atelier
de lucru

ă
România Republica Serbia. Manifestarea a loc în
Sala Multimedia a Universită

-
şi

Marcel Vela, pre
ţiunii, liberalii nu

au decât s

ţinere, aflându-se aici în consonanţ ţiile

social-democraţilor, care au catalogat guvernul ca
având zero susţinere. Declaraţiile politicienilor din opo-
ziţie se refer

şedintele PNL Caraş-Severin, a
declarat recent c

şi continue demersurile de reprezentare a
intereselor românilor, încercând s

şi pe alte c

ă, în urma căderii mo
ă-

ă stopeze pe căi
parlamentare măsurile calificate drept aberante, ale
guvernului Emil Boc. Liberalii au etichetat cabinetul
actual de la Palatul Victoria drept unul lipsit de
sus ă cu declara

ă, evident, la tehnica mult criticată, de a opri
prin orice mijloace parlamentarii de la vot. Liderii PNL
cred în continuare că economia românească se poate
relansa ăi decât cele de asuteritate extremă
promovate de guvernul actual.

(Dan Apostolescu)

Cooperare transfrontalieră la Re ţaşi

� L , manifestarea „

ţie a Parlamentului European va vizita în perioada 4-5
noiembrie, Regiunea Vest Pre C t ieri ţean de onoare al judeţului Cara

ţitului P

�

�

�

� �

�

�

Consiliul Judeţean C-S participă la cofinanţarea şi implementarea unui proiect destinat a transforma fostele unităţi militare în centre
antreprenoriale, realizat cu o contribuţie nerambursabilă din partea Uniunii Europene O delega

şedintele CJ -S, Sorin Frunz ş-Severin”,
Preasfin şului

ăverde a înmâna , 3 noiembrie a.c. titlul de „Cetă
ărinte Lucian, episcopul Caransebe

a Reşi se va desf şura Zilele Studentului”, şi
Asocia

ţa pân ţilor, Ligii Studenţilor
ţiei Cogito

În Caraş-Severin vor sosi 13.500 de doze de vaccin pentru prevenirea virozelor sezoniere Noul
manager al Bibliotecii judeţene “Paul Iorgovici” din Reşiţa este Clara Constantin, urmând a fi instalată oficial în funcţie după data de 1 decembrie În cadrul
Zilelor Studentului la Reşiţa ieri s-a desfăşurat la Universitatea Eftimie Murgu seminarul „Să facem un proiect primii paşi”

ă ă sâmbătă, 6 noiembrie în organizarea Casei de Cultură a Studen



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.

-

-

.

-

.

-

-

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

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

2 oct. ‘ 31,5509
2 oct. ‘ 31,6234
2 oct. ‘ 132,7296
28 oct. ‘ 131,4138
29 oct. ‘ 132,5903
1 nov. ‘ 134,1519
2 nov. ‘ 133,8753
3 nov. ‘

5 10 1
6 10 1
7 10

10
10
10
10
10 133,4240

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

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 28 29 1 2 321 22 25 26 274 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 28 29 1 2 321 22 25 26 27
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ANUNŢ PUBLIC
Primăria Oraşului Bocşa, cu sediul în Bocşa, str. 1 Decembrie, nr. 22, titular la

PLANULUI URBANISTIC ZONAL: „DEZVOLTARE ZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE
ZONASOARELUI-BOCŞAROMÂNĂ”

Anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a PUZ-ului, respectiv
depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de
mediu.

Informaţiile privind prevederile PUZ-ului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, la sediul
Primăriei Oraşului Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Caraş-Severin în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR valabil în luna noiembrie 2010 rămâne la 6,25% pe an Firmele vor primi o subvenţie de 300 de lei pentru fiecare

ucenic angajat Persoanele care nu au cotizat la pensii pot pl ti retroactiv pentru ultimii 5 ani Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) se
situau, la finele lui octombrie, la 35,532 miliarde euro

� Ordinul Ministerului Mediului nr. 1423/
2010, . în

â (M.O. nr. 641/14.09.2010)
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei

Sociale nr. 1294/2010 pentru modificarea si comple-
tarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si com-
plet rile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului
muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001, si a Proce-
durii privind declararea lunara de catre angajatori a
evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de
plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata
prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei nr. 405/2004 (M.O. nr. 639/13.09.2010)

Norma metodologica din 2010, Ministerul Educa-
ţiei, Cercet

(M.O. nr.
644/15.09.2010)

Ordinul 104/2010, Ministerul Apararii Nationale
privind modificarea si completarea Ordinului ministru-
lui apararii nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor
si conditiilor privind angajarea si executarea, la
cerere, prin unitatile Ministerului Apararii Nationale, a
prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau
pentru persoane fizice (M.O. nr. 645/16.09.2010)

Ordinul 1433/2010, Ministerul Mediului -

(M.O. nr. 647/17.09.2010)

şi P

ş

şi Sportului privind modul
de realizare a raportului de activitate in vederea
obtinerii gradatiei de merit pentru personalul didactic
de predare din invatamantul preuniversitar

şi P

ădurilor
pt aprobarea derogărilor cazul speciilor urs,

lup, r s i pisică sălbatică

ă

ării, Tineretului

ădu
rilor pentru modificarea Procedurii privind constituirea
si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora,
modelul documentelor de constituire, organizare si
functionare, precum si continutul Registrului national
al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice,
aprobata prin Ordinul ministrului mediului si padurilor
nr. 904/2010

�

�

�

�

Societăţile comerciale pe acţiuni
vor depune, începând cu 2011, situaţiile
financiare la Ministerul Finanţelor, urmând
ca MFP să le transmită pe cale electronică
către Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului (ONRC).

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
(MCSI) a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru
operaţiunea 3.1.4 -

, în vederea
lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei
operaţiuni.

“Susţinerea conectării unităţilor
şcolare la internet prin conexiuni broadband”

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a
României ( ) a decis marţi să menţină ţinta de
inflaţie pentru anul 2012 la nivelul de 3%, plus/minus
un punct procentual, şi să adopte o ţintă staţionară,
de 2,5% plus/minus un punct procentual, începând
din 2013.

BNR

Postarea modelelor de subiecte pentru
examenele na]ionale din anul 2011

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a publicat pe
website-ul special construit în acest sens - http://subiecte2011.edu.ro/,
modelele de subiecte pentru examenele naţionale din anul 2011.
Modelele de subiecte pentru toate tipurile de probe sunt însoţite de
precizări privind scopul evaluării, statutul disciplinei, structura
subiectelor, competenţele de evaluat, detalii privind evaluarea, inclusiv
baremele de evaluare şi de notare. Publicarea acestor modele de
subiecte a fost făcută în conformitate cu Metodologia de organizare şi
desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul
şcolar 2010-2011 şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a
examenului de Bacalaureat - 2011.

Pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a se regăsesc modelele
de subiecte pentru Limba şi literatura română şi Matematică, precum şi
pentru Limba şi literatura maternă (maghiară, germană, rromani, sârbă,
slovacă, ucraineană).

Pentru examenul de Bacalaureat 2011 sunt prezentate, pentru infor-
marea elevilor, a profesorilor şi a tuturor celor interesaţi, procedurile de
desfăşurare a probelorAşi B (de evaluare a competenţelor lingvistice de
comunicare orală în limba română şi în limbile materne), a probei C (de
evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţio-
nală studiată în liceu) şi a probei D (de evaluare a competenţelor
digitale). De asemenea, sunt publicate modele de subiecte pentru toate
probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, pentru Limba
şi literatura romană, Limba şi literatura maternă (croată, germană,
maghiară, sârbă, slovacă, turcă, ucraineană), Matematică, Istorie,
Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie şi pentru cele cinci
discipline socio-umane (Economie, Filosofie, Logică şi argumentare,
Psihologie, Sociologie). Menţionăm că pentru proba C sunt publicate
modele structurate în funcţie de conţinutul probei - înţelegerea unui text
audiat, proba scrisă şi proba orală, corespunzătoare pentru cele zece
limbi de circulaţie internaţională studiate în liceu. Sunt publicate şi
traduceri ale modelelor de subiecte în limbile minorităţilor naţionale.

Precizăm că modelele de subiecte sunt orientative şi au ca scop
familiarizarea elevilor şi a profesorilor cu tipul de subiecte, gradul de spe-
cificitate al acestora în funcţie de tipul programei, precum şi cu nivelul de
dificultate al subiectelor pentru examene naţionale din anul 2011.
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA"
veţi găsi actele normative de interes

general publicate în Monitorul Oficial al
României

Programul de încurajare a
consumului de fructe

Distribuţia de mere în şcoli în cadrul
a fost demarată de

autorităţile locale luni, 01 noiembrie 2010. Programul va
avea 1.702.429 beneficiari, elevi ai claselor I-VIII.

Conform datelor furnizate de Agenţia de Plăţi şi
Intervenţie pentruAgricultură (APIA) pentru acest an şcolar
s-au înscris 1016 solicitanţi (983 primării, 27 Consilii
Judeţene şi cele şase sectoare ale Municipiului Bucureşti).

Acesta este primul an în care programul presupune im-
plementarea de măsuri adiacente distribuţiei de mere, con-
siderându-se că acestea vor contribui la formarea şi fixarea
de obiceiuri alimentare sănătoase şi la conştientizarea be-
neficiilor consumului de fructe şi legume proaspete. Pentru
aceste măsuri adiacente, autorităţile locale vor putea chel-
tui până la 10 la sută din fondurile alocate pentru distribuţia
de mere, urmând să recupereze sumele cheltuite de la
APIA. În funcţie de preferinţe şi buget, acestea vor putea
opta pentru cel puţin una dintre următoarele măsuri:

organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole,
la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele
recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau
activităţi similare;

organizarea de concursuri tematice cu premii ca moda-
lităţi practice educative care să contribuie la dezvoltarea
competenţelor elevilor şi prin activităţi de grădinărit;

realizarea de broşuri sau materiale didactice al căror
scop este cunoaşterea beneficiilor consumului de fructe şi
legume proaspete.

Având în vedere că pentru anul şcolar 2010/2011,
programul respectă calendarul propus, MADR îşi exprimă
încrederea în faptul că cea mai mare parte a cantităţilor de
mere contractate vor proveni de la producătorii autohtoni.
În această privinţă, ministerul consideră că preţul produse-
lor, perioada aleasă pentru distribuţie (1 noiembrie - 31
martie) imediat după recoltare şi condiţiile de calitate sunt
trei criterii care pot constitui avantaje pentru producătorii
români.

programului de
încurajare a consumului de fructe

�

�

�

MADR, 02-11-2010

Anunţ de participare r. 14329 din 03.11.2010n
Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANT

ţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE
DELEGARE A GESTIUNII

Secţiunea III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE,
FINANCIARE

ţiunea IV: PROCEDURA

Secţiunea V: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Ă

Sec

ŞI TEHNICE
Sec

I.1) Denumirea, adresa

ţii de
gestiune:

II.1) Descrierea deleg

ţa acordului privind
contractele de achiziţii publice:

II.2) Domeniul contractului de delegare de gestiune

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

ţii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ţii solicitate

ţii de participare
III.2.1) Informaţii privind situaţia juridic

ţele referitoare la
înscrierea în registrul comerţului

III.2.3) Capacitatea tehnic

IV.1) Tipul procedurii

ţie

ţie electronic
ţii administrative

IV.3.1) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini
ţiei de atribuire

ţin

ţii de deschidere a ofertelor

V.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii
ţia de atribuire

ţ: 03.11.2010

şi punct(e) de contact:

I.2) Hot

II.1.2) Tipul contractului de delegare a gestiunii şi
locul de executare a lucr

II.1.3) Contractul intr

III.1) Condi
şi garan

şi financiar

IV.2.1) Se va organiza o licita

şi a
documenta

IV.3.2) Termen limit

şi men

şi
documenta

ORAŞUL BOCŞA (PRIM RIA ORAŞULUI BOCŞA)
Adresa poştal
şa, cod poştal: 325300, România, Tel.: 0355 566606, E-

mail: primariabocsa@yahoo.com, Fax: 0355 566600.

şului Bocşa nr. 17 din
11.03.2010 privind aprobarea documenta

şul Bocşa.

ŞA

şul Bocşa prev

şului Bocşa nr. 17 din 11.03.2010
privind aprobarea documenta

şul Bocşa.

şul Bocşa conform caietului
de sarcini aprobat prin Hot şului
Bocşa nr. 17 din 11.03.2010 privind aprobarea documenta

şul Bocşa.
Nivelul minim al redeven

şului Bocşa sau la casieria Prim ş Bocşa.
Valabilitatea garan

şi retrage oferta înainte de desemnarea câştig
ştig

ştig

ştig

şi formalit

şi taxelor c
şi cele locale; Certificatul constatator eliberat de Oficiul

Registrului Comer

şi obiectul de activitate pentru transportul rutier de
persoane sau un document similar eliberat de autoritatea
competent

şi ştampil

şi formalit

şi formalit

şului Bocşa.

ştig

şului Bocşa.

şi modalitatea de plat

şului Bocşa

şului Bocşa, strada 1 Decembrie 1918
nr. 22, jud. Caraş-Severin

Persoane autorizate s

şi reprezentan

ştal ş Bocşa, strada 1 Decembrie
1918, nr. 22, localitatea: Bocşa, cod poştal: 325300,
România, Tel.: 0355-566606, int.: 118

Persoan

-
-

Hot
ţiei de atribuire a

serviciului de transport public local de c

ţiei de atribuire a serviciului de
transport public local de c

Nu.

Asigurarea serviciului de transport local de c

ţiei
de atribuire a serviciului de transport public local de c

ţei: 6.000 lei/an.

6 ani începând de la data semn ţi.

Garanţia de participare la licitaţie este în suma de 1700 lei.
Plata ce se va efectua de c

ţin o zi înainte de data depunerii ofertei, prin OP în contul

RO52 TREZ 1845 006X XX00 0033 deschis la Trezoreria
ora

ţiei de participare la licitaţie:
Ofertantul va pierde garanţia de participare la licitaţie

dac

ţiei vor fi suportate de
c

ţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat
câ ţinut ţile publice pân

ţile publice sunt obligate s ţi
ofertanţi garanţia de participare la licitaţie, în termen de 7 zile
de la desemnarea ofertantului câ

Informaţii ţi necesare pentru evaluarea
respect ţelor menţionate

- Declaraţie privind eligibilitatea; Declaraţie pe propria
r

ţei, cu modific

ţiilor de plat

ţului de pe lâng ţa competent

ţara de origine pentru operatorii str

ţului, copie legalizat
ţa

de transport eliberat

ţii ţi necesare pentru evaluarea
respect ţelor menţionate.

Situaţii financiare aferente exerciţiului financiar 2009
(bilanţ).

ţii ţi necesare pentru evaluarea
respect ţelor menţionate în documentaţia de atribuire
aprobat

Licitaţie public
ţii publice deschise consecutive nu conduc

la desemnarea unui câ

Conform Caietului de sarcini aprobat prin Hot

Termenul limit

î

ţi au obligaţia de a depune
diligenţele necesare astfel încât respectarea de c

ţia în care documentaţia de atribuire s
ţia sa cu mai puţin de 2 (dou

ţul: 250 lei
Condiţii

ţii contractante sau achitat cu OP în contul nr.
RO52 TREZ 1845 006X XX00 0033 deschis la Trezoreria
ora

Data: 08.12.2010 orele 11 .
Locul: Prim

.

ţii împuterniciţi
ai ofertanţilor ţi aiANRSC.

Compartiment Autoritatea de Transport
Adresa po

Ă
ă: str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, localitatea:

Boc

ărârea Consiliului Local al ora

ălători prin gestiune
delegată în ora

DELEGAREA GESTIUNI I SERVICIULUI DE
TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN ORASUL BOC

Servicii de transport public local de călători prin curse
regulate.

Locul principal de prestare: Traseele de transport în
comun din ora ăzute în Programul de transport
local anexa nr. II la Caietul de sarcini din Hotărârea
Consiliului Local al ora

ălători prin gestiune delegată în
ora

ălători prin
curse regulate pe traseele din ora

ărârea Consiliului Local al ora

ălători
prin gestiune delegată în ora

ării de ambele păr

ătre fiecare ofertant cu cel
pu

ăriei ora

ă î ătorului
sau dacă, fiind declarat câ ător, refuză să semneze
contractul de delegare a gestiunii.

Cheltuielile privind publicitatea licita
ătre adjudecatar.

Garan
ător va fi re ă de către autorită ă la

momentul semnării contractului de delegare.
Autorită ă restituie celorlal

ător.

ă
ării cerin

ăspundere privind neîncadrarea în prevederile Legii
85/2006 privind procedura insolven ările
ulterioare; Certificate constatatoare în termen privind
îndeplinirea obliga ă a impozitelor ătre
stat

ă instan ă, în
original sau copie legalizată din care să rezulte adresa
actuală

ă din ăini, după
caz; Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului
Comer ă sau xerocopie certificată pentru
conformitate cu originalul, cu semnătură ă, Licen

ă de Autoritatea Rutieră Română,
valabilă la data deschiderii ofertelor;

Informa ă
ării cerin

Informa ă
ării cerin
ă prin Hotărârea nr. 17 din 11.03.2010 a Consiliului

Local al ora

ă deschisă sau negociere directă în cazul
în care două licita

ător.

ărârea nr.
17 din 11.03.2010 a Consiliului local al ora

Nu.

ă pentru depunerea cererilor de documente
sau pentru acces la documente:

Începând cu data de 05.11.2010 ntre orele 9 -14 în
zilele lucrătoare, cel mai târziu în termen de 2 (două) zile
lucrătoare de la primirea de către autoritatea contractantă a
unei solicitări.

Operatorii de transport interesa
ătre

autoritatea contractantă a perioadei de mai sus să nu
conducă la situa ă fie
pusă la dispozi ă) zile lucrătoare
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Documente de plată: Da
Pre

ă: Depunere numerar la
casieria autorită

08.12.2010 orele 10 .

Română

120 de zile de la data depunerii:

ăria ora

ă asiste la deschiderea ofertelor:
Membrii comisiei de evaluare, reprezentan

ă: Primăria ora

ă de contact: ing. Miron Marius, ec. Brebenar
Cristian

ărârea privind stabilirea modalită

ării de gestiune
II.1.1) Denumirea atribuită contractului de delegare

de gestiune de către autoritatea contractantă

ărilor, de furnizare a produselor
sau de prestare a serviciilor

ă sub inciden

III.2. Condi
ă a

operatorilor economici, inclusiv cerin

III.2.2) Capacitatea economică ă

ă

IV.2) Criterii de selec

ă:
IV.3. Informa

ă pentru primirea ofertelor sau a
cererilor de participare

IV.3.3) Limba sau limbile în care poate fi redactată
oferta sau cererile de participare:

IV.3.4) Perioada minimă pe parcursul căreia
ofertantul trebuie să î ă oferta

IV.3.5) Condi

V.5) Data expedierii prezentului anun

�

�

�

�

ºº ºº

ºº

ºº
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NATO îşi va reduce la jumătate forţele din Kosovo până în primăvară. În prezent alianţa are 10,000 de membrii în regiune Rusia a adoptat „Strategia de
dezvoltare a activităţii în Antarctica până în 2020” Vaticanul va implementa regulile Uniunii Europene împotriva spălării banilor şi fraudelor până la sfârşitul
acestui an Rata şomajului a rămas stabilă în Uniunea Europeană la 9,6%, în septembrie Muntele Everest, cel mai înalt munte de pe Pământ, are acum
acoperire 3G Premierul ungar Viktor Orbán a efectuat o vizită oficială de trei zile în China, la invitaţia omologului său chinez, Wen Jiabao Electoratul din
Brazilia l-a ales pe candidatul partidului de guvernământ, Partidul Muncitoresc, Dilma Rousseff, în funcţia de preşedinte al ţării, fiind prima femeie care va
ocupa această funcţie

Peste şase milioane de persoane iau parte la
(estimată la

1,3 miliarde de locuitori), inclusiv tendinţa de urbanizare
fără precedent a ţării şi o imagine despre dezechilibrul tot
mai mare între sexe, urmare a politicii de natalitate care
permite familiilor să aibă numai un copil.

al
şaselea recensământ al populaţiei în China

Franţa şi Marea Britanie au semnat un tratat care
prevede că cele două ţări vor testa arsenalele lor nucleare
într-o instalaţie comună, în Franţa. O a doua înţelegerea
semnată de Cameron şi Sarkozy, în domeniul cooperării
militare, include crearea unei forţe militare comune şi folosirea
în comun, în anumite circumstanţe, a portavioanelor.

Miniştrii de externe , Serghei
Lavrov şi Guido Westervelle, vor armoniza
poziţiile celor două ţări înainte de summiturile
NATO de la Lisabona, G-20 de la Seul şi de
reuniunea OSCE de la Astana, a declarat
purtătorul de cuvânt al MAE rus.

rus şi german

După o activitate întinsă pe durata a 26 de ani, zborul
din această săptămână al navetei Discovery spre Staţia
Spaţală Internaţională (ISS) va fi a 39 şi ultima misiune.
Dacă nu poate fi lansată din motive tehnice sau
meteorologice până luni, lansarea va fi amânată pentru
decembrie, din cauza unghiului Soarelui.

Ea transportă un echipaj de şase membri, o cameră
de depozitare, robotul umanoid Robonaut 2 piese de

schimb şi pro-
viziile uzuale, în
călătoria finală,
o f i c i a l
cunoscută sub
n u m e l e d e
STS-133.

L a n s a t ă
pentru prima
dată în 1984, a
naveta trimisă
în misiune după
c a t a s t r o f e l e

Challenger (1986) şi Columbia (2003), în 1988 respectiv
2005. Printre alte zboruri speciale se numără lansarea
telescopului Hubble în 1990.

Este numită după nava utilizată de Henry Hudson, la
începutul anilor 1600, pentru explorarea Hudson Bay şi
căutarea unui pasaj în nord-vest spre Pacific. HMS
Discovery s-a numit şi una din navele din ultima
călătorie a lui James Cook, James Cook.

Statele Unite ale Americii încheie programul
navetelor în 2011 pentru a investi în dezvoltarea de nave
spaţiale care pot să călătorească mai adânc în spaţiu,
cu scopul de a transporta astronauţi pe un asteroid şi în

cele din urmă pe Marte.
NASA va mai avea o misiune sau două pe ISS,

transportul fiind ulterior asigurat de Rusia la preţul de 51
de milioane dolari de persoană.

În februarie este programat zborul navetei
Endeavour, cu un detector de particule de 2 miliarde
dolari la bord, pentru staţia spaţială. Agenţia speră să
adauge un zbor suplimentar în vara viitoare, efectuat de
Atlantis. O autorizaţie pentru NASA, semnată recent de
preşedintele Obama, aprobă un zbor suplimentar
pentru naveta Atlantis, dar misiunea trebuie să primeas-
că fonduri de la Congres înainte de a deveni oficială.

ISS este un proiect spaţial la realizarea căruia
participă, în principal, cinci mari agen ii spa iale: NASA
(Statele Unite ale Americii), RKA (Rusia), JAXA
(Japonia), CSA (Canada) i ESA, dezvoltat la
aproximativ 354 km deasupra Pământului, din 1998.
Iniţial, staţia spaţială urma să se prăbuşească controlat
în 2016, deasupra oceanului terestru. Canada, Rusia,
Japonia, EU şi Statele Unite studiază posibilitatea
extinderii duratei de viaţă până, cel puţin, în 2020.

� �

ș

) Robonaut 2, prescurtat R2, cel mai avansat robot
android al momentului, a fost construit special pentru a
înlocui cândva echipajele umane ale misiunilor spaţiale.
R2 are o mare dexteritate şi este înzestrat cu o mulţime
de senzori ce îl ajuta să se orienteze şi să lucreze în
condiţii de siguranţă, cot la cot cu oamenii. Are mâini cu
cinci degete, extrem de agile, mai avansate decât cele
ale oricărui alt robot construit până acum, putând
efectua o mulţime de sarcini, atât pe Pământ, cât şi în
spaţiul cosmic. Este primul robot umanoid care devine
un rezident permanent al ISS.

*

*
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Ultimul zbor pentru Discovery

Alegeri americane - 2010
Pe fondul nemulţumirii generale privind starea economiei,

republicanii au câştigat controlul Camerei Reprezentanţilor din SUA în
alegerile intermediare de marţi, 2 noiembrie, în timp ce democraţii şi-au
păstrat majoritatea în Senat.

În joc sau fost toate cele 435 de fotolii din Camera Reprezentanţilor şi
37 din totalul de 100 de mandate de senator. Rezultatele fac şi mai
dificilă guvernarea administraţiei Obama, aflată oricum în dificultate în a-
şi impune agenda executivă, chiar şi în prima jumătate de mandat.

Un electorat conservator, alimentate de mişcarea "anti-
establishment" Tea Party apărută în 2009, a împins republicanii spre
acest câştig major în alegerile pentru Congres din ultimele decenii.

Alegerile de la jumătatea mandatului unei administraţii (midterm
election) sunt o caracteristică a sistemului american. Durata scurtă a
mandatului deputaţilor din Camera Reprezentanţilor este menită să
exprime cu rapiditate schimbările de poziţie ale cetăţenilor, în timp ce
durata lungă a mandatului senatorilor s-a dorit a fi o garanţie a
continuităţii şi a unei politici mai reflexive.

Bipolarismul quasi perfect este un element fundamental al democra-
ţiei americane încă de la începuturi. Spre deosebire de ce se întâmplă în
Europa, nu este posibilă o luptă între stânga şi dreapta, liberalismul,
istoric vorbind, nu a fost pus niciodată în discuţie în disputele politice.

Totul a început în 1792, când viitorul preşedinte Thomas Jefferson a
fondat "Democratic-Republican Party", care urma să devină în timp
Partidul Democrat. În 1854 se naşte Partidul Republican.

Tradiţional, democraţii prezintă o abordare socială, cu o atenţie
particulară orientată spre zonele defavorizate şi manifestă aplecare spre
tematica ambientală. Măsurile de asistenţă ale diverselor guverne
democrate (Roosevelt, Kennedy) nu s-au distanţat nici ele de principiile
de bază ale societăţii americane: oportunităţi egale şi libera iniţiativă.

Partidul Republican sau "GOP" (Grand Old Party), născut în 1854
din foşti membrii ai Wing (1834-54, nume luat de la partidul anti-
monarhist britanic), ai partidului democrat (cei din nord, care se opuneau
sclaviei) şi Free- Soil (un partid mic dar intens activ împotriva sclaviei) a
fost asociat cu victoria Uniunii în războiul civil american.

Este compus din multe fracţiuni, de la moderaţi la ultraconservatori.
Ideea principală pe care o apără este că fiecare trebuie să-şi utilizeze la
maxim propriile capacităţi într-un sistem în care statul este aproape
absent.Au demonstrat-o preşedinţi ca Eisenhower şi Regan. Sunt legaţi
de ierarhiile economice şi religioase.

Mişcarea Tea Party, care nu are nimic de-a face nici cu Tea nici cu
Party, acţionează ca un partid politic, nu are nici un lider declarat, nici un
comitet naţional, nici un website. În schimb, există multe grupuri care
vorbesc în numele mişcării: Tea Party Express, FreedomWorks, Tea
Party Patriots, The 9/12 Project şi Tea Party Nation sunt printre cele mai
active. Comentatorii europeni, în publicaţiile de centru sau centru-
stânga, îi numesc pe membrii mişcării "proşti", "ignoranţi", "prost
educaţi", "naivi", potrivit The Christian Science Monitor.

„Populismul Tea Party nu este răspunsul, nici pentru SUA, nici pentru
Europa,” spune, poate cel mai bine, liderul laburiştilor din Norvegia
pentru Huffington Post.

Bipolaritate sistemului american

Trei state membre vor plăti taxe în valoare de 19
milioane EUR pentru depăşirea cotei de lapte

Singurele state membre care şi-au depăşit cotele
de lapte în anul de cotă 2009/2010, conform cifrelor
provizorii publicate de Comisia Europeană, sunt
Danemarca, Ţările de Jos şi Cipru. Acest lucru atrage
după sine plata unor taxe suplimentare în valoare totală
de 19 milioane EUR, faţă de 99 milioane EUR
percepute anul trecut şi 340 milioane EUR percepute
acum doi ani. După majorarea cotelor convenită în
cadrul bilanţului de sănătate al PAC din 2008, producţia
italiană s-a încadrat pentru prima oară în cotă, în timp
ce producţia totală a UE a fost cu aproximativ 7% mai
mică decât volumele prevăzute de cota totală, faţă de
marja de 4,2% înregistrată pentru anul de cotă
2008/2009 (aprilie-martie).

Dacian Cioloş, Comisarul pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, a declarat: „Deşi aceste cifre
confirmă că Italia a reuşit în sfârşit să îşi respecte cota,
ne vom aminti de anul de cotă 2009/2010 doar pentru
că numeroase state membre s-au confruntat cu o
situaţie extrem de dificilă pe piaţă. Situaţia a fost
studiată cu atenţie în cadrul grupului la nivel înalt
înfiinţat anume pentru a analiza criza de pe piaţă şi sunt
încrezător că propunerile pe care le voi prezenta în
decembrie vor permite producătorilor de lactate să se
adapteze mai bine la evoluţiile de pe piaţă şi vor oferi un
mediu mai stabil pe măsură ce ne îndreptăm către
sfârşitul sistemului de cote în 2015.”

Pe baza declaraţiilor anuale ale statelor membre,
toate celelalte 24 de state membre s-au încadrat în
cotele alocate. Deşi deciziile din 2008 (majorarea cotei
şi modificări ale sistemului de corecţie a conţinutului de
materie grasă) au sporit considerabil posibilităţile de
producţie în 2009/2010, s-a înregistrat o creştere a
livrărilor în doar 10 state membre (Belgia, Bulgaria,
Danemarca, Germania, Spania, Luxemburg, Malta,
Ţările de Jos, Austria şi Finlanda). De fapt, livrările

globale au scăzut cu 0,6% - ceea ce reflectă situaţia
dificilă de pe piaţă înregistrându-se reduceri de peste
2% în 11 state membre (Republica Cehă, Estonia,
Irlanda, Grecia, Franţa, Letonia, Lituania, Ungaria,
România, Slovacia şi Suedia). În urma corecţiei
conţinutului de materie grasă, livrările din 15 state
membre (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Irlanda,
Grecia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, România,
Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia şi Regatul Unit)
au fost cu cel puţin 10% mai mici decât cota naţională.

Laptele de vacă se comercializează în Uniunea
Europeană pe bază de cote. Fiecare stat membru are
două cote, una pentru livrările către fabricile de lapte,
cealaltă pentru vânzările directe către consumatori.
Aceste cantităţi sunt distribuite între producătorii din
fiecare stat membru (cote individuale). Pentru anul de
cotă 2009/2010 (aprilie 2009-martie 2010), cota totală
pentru livrările către fabricile de lapte a fost de 144,8
milioane de tone, împărţită în 836 000 de cote
individuale. Cota separată de 3,5 milioane de tone
pentru vânzări directe se împarte în aproape 370 000
de cote individuale.

Atunci când cota naţională este depăşită,
producătorii care au contribuit la această depăşire
trebuie să plătească o taxă pe excedent sau „taxă
suplimentară” în valoare de 27,83 EUR per 100 kg în
exces.Această taxă trebuie să fie plătită de producătorii
de lapte de vacă pentru toate cantităţile de lapte sau de
echivalent de lapte care au depăşit cota comercializată
în cursul perioadei de 12 luni cuprinsă între 1 aprilie şi
31 martie. În fiecare an, înainte de 1 septembrie, statele
membre trebuie să comunice Comisiei rezultatele
aplicării sistemului de cote de lapte în perioada
anterioară. Această notificare trebuie să se facă sub
forma unui chestionar completat cu toate datele
necesare calculării taxei pe excedent.

Cum funcţionează sistemul

Bruxelles, 29 octombrie 2010

Cota de lapte în UE

Al 17-lea SummitASEAN (Asociaţia Ţărilor dinAsia
de Sud-Est) şi întâlnirile conexe s-au încheiat cu suc-
ces în Hanoi, pe 30 octombrie, după trei zile de lucru,
arătând o relaţie strânsă a ţărilor membre din regiune.

Pe parcursul summit-ului au fost adoptate măsuri
practice pentru a accelera procesul de elaborare a
unei comunităţi ASEAN cu un rol sporit în regiune,
aducând astfel relaţiile dintre Organizaţie şi partenerii
săi la un nivel superior.

În marja summit-ului, Moscova şi Washingtonul,
cu statut de invitaţi, a convenit să continue discuţiile
cu privire la programul american de apărare anti-

rachetă şi noua arhitectură de securitate europeană.
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit
cu secretarul american de stat Hillary Clinton. Cele
două părţi au subliniat succesul comun al operaţiunii
anti-drog în Afganistan, prima aplicaţie comună de
acest gen dintre Rusia şi SUA.

Liderii ASEAN şi preşedintele Rusiei au convenit
să continue să pună în aplicare Planul global de
acţiuneASEAN-Rusia în perioada 2005-2015.

De asemenea, ţările participante la summitul
ASEAN şi cel al Asiei de Est (EAS), au decis să invite
Rusia şi SUAsă participe la Summitul din 2011.

Al 17-lea Summit ASEAN



A N U N Ţ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

organizeaz

ş-Severin, situat în
municipiul Reşi

şi şi

ş, situat în municipiul
Caransebeş, str.

şului O şu, situat în localitatea O şu str.
Rozelor nr. 1

Poli şului B

şului Moldova Nou

şului Oravi

şuluiAnina, situat în localitateaAnina str. Uzinei nr. 5
Poli şului Bocşa, situat în localitatea Bocşa str. Republicii

nr. 25
Poli şului Bozovici, situat în localitatea Bozovici nr. 249,

în scopul mont

ş-Severin, Serviciul de Logistic
şi

şa de date a
achizi

ă licita ă cu strigare pentru atribuirea contractului
de închiriere a unui pachet ce va con ăr de 10 spa

ă de 4 mp/fiecare, în sediile poli ă cum urmează:
Inspectoratului de Politie al jude

ăile Herculane, situat în localitatea Băile
Herculane str. Castanelor nr. 15

Poli ă, situat în localitatea Moldova
Nouă str. Dunării nr. 239

Poli

ării automatelor de băuturi calde/reci (nealcoolice).
Persoanele interesate se vor prezenta la sediul Inspectoratului

de Politie al jude ă situat în
Re

ă

ţie public
ţine un num ţii în

suprafaţ ţiilor dup
ţului Cara

ţa, Bd.A.I. Cuza nr. 40;
Poliţia municipiului Re ţa, situat în municipiul Re ţa, Str.

Moise Groza nr. 2-4
Poliţia municipiului Caransebe

Ţarinei nr. 7
Poliţia ora ţelu Ro ţelu Ro

ţia ora

ţia ora

ţia ora ţa, situat în localitatea Oraviţa str. P-ta
Revoluţiei nr. 1

Poliţia ora
ţia ora

ţia ora

ţului Cara
ţa, str. Bd. A.I. Cuza nr. 40, de unde în perioada 05.11.2010-

12.11.2010 orele 08.00-14.00, pot solicita în scris fi
ţiei, care se obţine în mod gratuit.

Licitaţia va avea loc la sediul unit ţii în data de 22.11.2010 orele
11.00.

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

1.

6.

7.

2.

3.

4.

8.

5.

9.

10.

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ă Ariston, 700 lei;
cărucior pentru persoane cu proble
me locomotorii, 800 lei. Tel. 0722-
472819. (R.R)

Cumpăr ma ă de spălat
Albalux, tip vechi. Tel. 0355-407361,
0729-022526. (R.R)

Vând covor mare 4/3, 400 lei.
Tel. 0255-224242. (R.R)

Vând set de ma
ă, ma ă de

ă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor,
goblen Cina cea de Taină
ătorii, 400 €; 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 7 calorifere de fontă, 350
lei; drujbă Stihl, 350 lei; rulouri
exterioare pentru geamuri cu 3

ă bucătărie, 200 lei,
toate neg. Tel. 0255-515135. (R.R)

Vând în Re
ă, 50 lei. Tel. 0786-483218,

0770-456679. (R.R)
Vând în Re

ărucioare, 250 lei; pătu
ă mare,

200 lei, convector, 350 lei; congela
tor cu 4 sertare; filtre cafea, 35 lei;
expresoare, 50 lei; prăjitoare de
pâine, 25 lei. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (R.R)

Vând 9 capre gestante

ă 100 lei; abrict 350
mm lungime, 80 €; chei mecanică
auto. Tel. 0255-240157, 0766-
538056. (R.R)

Vând în Boc

ăptămâni, 380 lei perechea. Tel.
0730-222676, 0256-356663 (după
ora 14.00). (R.R)

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

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

Vând fotolii pat, două seturi.
Avantajos. Tel. 0720-545776.

Vând laptop Asus X51R cpu 1.6,
ram 512, hdd 80, dvdrw, wlan
ecran15.4, geantă, mouse, 600 lei.
Tel. 0741-560800.

Cumpăr expresor automat de
cafea. Tel. 0763-601081.

Vând două halate de bărba
ărimea 48, la un pre

ă butoaie de bitum pec
de 25 kg fiecare, pre

ţe
“BRATCA” (placaj de c ),
chiar

Vând central
-

-

ţi, m

ţa schiuri, 80 lei;
aeroterm

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

-

ţap,
250 lei neg. Tel. 0745-686324. (R.R)

Vând în Goruia curcani, 75 lei
bucata neg. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)

Vând în Anina pick-up Traviata,
100 lei; chitar

ţoli, 100
lei/ţol. Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând în Re ţa iepuri, 25-40 lei.
Tel. 0771-232818. (R.R)

Vând în Jimbolia aparat de co-
lecţie, 800 lei neg, stare de funcţio-
nare. Tel. 0770-291923. (R.R)

Vând în Jamu Mare laptop, hard
disk de 80 giga, procesor 1,6 GHz,
350 € neg. Tel. 0745-181997. (R.R)

Vând în Vi

ţ 500 lei neg. Tel. 0724-744592.
-

ţi noi,
m ţ foarte avan-
tajos. Tel. 0751-132460 sau 0752-
123434.

Vând dou
ţ foarte avan-

tajos. Tel. 0751-132460 sau 0752-
123434.

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

şin

şini electrice
(bormaşin şin şlefuit, etc)
150 lei. Tel. 0770-359853. (R.R)

Vând în Anina mobil

şi Sece
r

şi 2
canate; mobil

şi

şi

şi un

şa cazan 120 l, 800
€; reductoare de la 1 la 45, cu 500 lei
bucata; robinete de 1, 2, 3

şi

şag 5 purcei de 9
s

Vând laptop Acer Aspire 3050
mobile AMD Sempron tm procesor
3600, 799 MHz, 960 MB de ram,
pre

Patru pisoia

ţi la 0770-
745039, 0770-745039. PS. 2 dintre
ei sunt albi.

ţel, corcitur

ţa palton piele
b ţi, m

-
ţ

ţi, îmbl

-

ţar sufragerie
extensibil 800 lei. Tel. 0756-040911.

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

Vând moar

ţa dormez

ţar sufra-
gerie piele 1200 lei; mobil -

ţeasc

ţa tv Samsung,
diagonala 51, 200 lei; tv Panasonic,
diagonala 51, 70 lei; calculator Pen-
tium 4, 400 lei; Pentium 3, 300 lei;
calculator nou Pentium 4 cu monitor
lcd, 200 €; radiocasetofon cu dvd pt.
ma

rr

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

şi au r

şin şi de foame,
dac şte cineva s

şie la gât. Ultima dat
şa Român

şi verisorii în
Resita de veo 10 ani nu stim nimik
de iei noiii suntem din Suceva rog sa
sunaty la acest numar familifamilia
cu numele Plocoser. Aflatyy ceva
binevoity va multumesc. Ionut
Pinzari, tel. 0749-979480.

Vând în S şin (jud. Arad) 5
t şi, 200-350 kg. Tel. 0257-
557577. (R.R)

Vând în Reşi

ş radiocase
tofon de maşin

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

şin
şi

accesorii. Tel. 0751-193203. (R.R)
Vând în Reşi

şin
şi bocanci de schiuri,

150 lei perechea; pl

şi

şin
şi defecte

din plastic. Tel. 0757-612642. (R.R)
Vând în Caransebeş mobil

şa c
şi

ămas orfani
după ce mama lor a fost călcată de
ma ă! Suferă de frig

ă dore ă adopte
măcar unul din ei, suna

Pierdut că ă de
labrador, culoare alb-gălbuie, purta
o zgardă ro ă a
fost văzut în Boc ă.
Răspunde la numele Bobo. Ofer
recompensă. Tel. 0788-805060.
Rog seriozitate.

Amy caut unchyy

ăvâr
ăura

ărba ărimea 50-52, 250 lei. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (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 Caransebe
ă, 45 lei; saltea 1

persoană, 35 lei; col

ă cioclodar 800 lei;
cazan 50 l, 1500 lei neg; 2 fotolii,
150 lei neg, 2 dune cu pene noi, 200
lei bucata neg; haină piele, mărimea
52, 200 lei neg. Tel. 0722-129295.

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

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

Vând în Timi

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

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

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

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

ă bucătă
rie completă, 1000 lei; birou, 100 lei;
drujbă nouă nem ă pe benzină,
Stihl, 800 lei; motocositoare nouă,
600 lei; ma ă de tuns gazonul,
400 lei; schiuri

ăci de zăpadă,
250 lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (R.R)

Vând în Re

ă, 80 €; acordeaon, 80 €.
Cumpăr televizoare bune

ă
tineret, 400 lei. Tel. 0751-161619 ( )

Vând în Boc ărucior nou,
pătu

Tânără pasională a

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

ştept telefon
la: 0743-456613.

(continuare )în pagina 7
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Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo

Vând în Re ţa motor de teren
Yamaha, 600 cmc, are o defecţiune,
300 € neg. Tel. 0745-063539. (R.R)

Vând în

ţ

Vând Volvo în Cuptoare, 200 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând în Gherteni

Vând în Re ţa cauciucuri de
iarn

ţi, 44 amperi. Tel.
0255-224242. (R.R)

Vând Renault 21, din 1994,
diesel, 1200 € neg. Tel. 0744-
618635. (R.R)

şi

Şoşdea Ford Taunus din
1976, 250 € neg; remorc

ş voucher, 800
lei; cump

şi

şin

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

ăr cauciuc Cross, de 17
pentru motocicletă. Tel. 0744-
586286. (R.R)

ă 155/70/13, 165/60/14,
165/70/14, 50 lei bucata; baterie de
ma ă 12 vol

Cump
- .

Daewoo Espero stare bun
ţe noi, cauciucuri noi, baterie

nou

Opel Astra 1.600 cmc, an 1992,
itp 08.2012, acte la zi, înmatriculat
CS, jante Al, 1.650 € neg. Tel. 0761-
235573.

Vând Nisan Primera combi ben-
zin ţie an fab.1994, stare
perfect ţionare, recent adu-
s

Vând Mercedes Benz an 1998,
motor 2,8i, 200 cp, full option,
aspect irepro ţio-
nare perfect

ţ 2.500 €. Tel. 0746-434797.
Vând tractoare second-hand,

cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (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 în Re ţa Ford din 1997,
acte la zi, geamuri electrice, închi-
dere centralizat

Vând Dacia 1307 furgon, dubl

Vând Opel Vectra, din 2007,
stare bun

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

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

Vând Seat Ibiza în Re ţa, din
1998 în perfect ţiona-
re, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 5.000 €; jante Al de
13, 14, 15 ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

ăr voucher, ofer 600 lei fix.
Tel. 0727 377355

ă,
plăcu

ă, recent adus Germania, 3.500
lei. Tel. 0748-351548.

ă 1,6 injec
ă de func

ă din Germania. Tel. 0731-157877.

ă, înmatriculat Bulgaria,
pre

ă, consum 8%, 1900
€ neg. Tel. 0355-809377, 0724-
975351. (R.R)

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

ă. Tel. 0744-474676,
0733-732121. (R.R)

ă, înmatriculat, 2500 €. Tel.
0723-596043, 0726-350256. (R.R)

ă stare de func

şabil, stare de func

şi

şi

Vând 6000 mp teren cu cons-
trucţie nefinisat

ţa, km 8, curent trifazat, fântân

€

ţiu comercial, spaţiu de produc-
ţie sau prest ţiu de
locuit în Boc

Vând cas
-

ţ
.

ă, parter+mansardă,
Re ă
23 m adâncime cu pompă electrică,
17.000 neg. Tel. 0720-468986.

Ofer spre închiriere/colaborare
spa

ări servicii, spa
ă. Tel.

0732-097398.
ă Rândul 3, canalizare,

2 camere, baie, grădină, gaz, bucă
tărie, termopane, gresie, faian ă,
18.000 € neg Tel. 0740-346620.

şi

şa, str. principal
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Vând un cojoc din blăni ă de miel
mărimea 48, de damă, nou, la un
pre

Vând urgent un palton de
bărba ărimea 48, la un pre

Vând urgent o haină de piele,
nouă, de bărba ărimea 48, cu
loare neagră, la un pre

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

ă de masaj nouă pt.
saloane, din Germania, masa con

ă, pre

Vând ma ă de cusut Singer
foarte veche, stare f.bună, pre

Vând pui de hamsteri pitici. Tel.
0723-894929.

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

Vând parfum Jennifer Lopez
Live 100 ml, cumpărat din magazin,
pre

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

801140, 0255-253973.
ă la

tensiune de 2,20. Tel. 0730-079227.
Vând aerotermă ăpior baie,

telefoane fixe, casete video (pro-
duse germane). Tel. 0355-426712.

Vând boiler, 15 l, rapid, 100 lei;
frigider Arctic, stare perfectă, 150
lei.Tel. 0255-221444, 0727-327751.

Cumpăr mandolină. Tel. 0255-
221444, 0727-327751.

ărucior pentru copil mic,

Vând congelator nou. Tel. 0355-
411682.

Vând canapea

ţ

ţ foarte ieftin. Tel. 0751-132460
sau 0752-123434.

ţi, nou, m ţ
foarte ieftin. Tel. 0751-132460 sau
0752-123434.

ţi, m -
ţ foarte ieftin.

Tel. 0751-132460 sau 0752-123434

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând mas
ţi-

ne ţ 150 € fix. Tel.
0727-145623, 0355-411484.

ţ 400€
fix. Tel. 0727-145623, 0355-411484.

-

ţ 100 €. Tel. 0734-076869.

ţ 150 lei. Tel. 0763-394040.
ţi valo-

roase, în perfect

Vând transformator de sudur

, dul

televizor cu mici defecţiuni. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

şi o hus

şin

şin

şin

Vând c

şi un dulap, 100
lei. Tel. 0741-166573.

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

Vând piese noi de Moskvici
1500. Tel. 0745-375967. (R.R)

Vând voucher 800 lei. Tel. 0729-
022526. (R.R)

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

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

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 450 cu plug reversibil -

.
Vând în Deta Ford Mondeo, din

2001, diesel, 2000 cmc, 4500 €. Tel.
0769-648085. (R.R)

Vând în Re ţa Opel Astra din
1994, 850 €; tractor Ferguson cu
cabin

Vând VW Transporter, 8 locuri,
2500 TDI, 6500 €. Tel. 0765-
856273. (R.R)

Vând în Re ţa Renalut 21
break, din 1990, acte la zi, înma-
triculat, stare foarte bun

Vând în Re ţa genţi de aluminiu
pentru Opel, pe 15 inchi, 4 prezoa-
ne, 130 €. Tel. 0770-970892. (R.R)

Vând în Jamu Mare 4 genţi pe
13, cu 4 prezoane, 30 lei bucata
neg. Tel. 0745-181997. (R.R)

Vând în Re ţa Dacia 1310, din
1980, înscris

Vând Peugeot 405 combi din
1996. Tel. 0734-513135.

Vând în Anina disc de ambreiaj
pt. Saviem, 50 lei; plac

ţi, 100 lei;
planetar ţ supa-
p

ăr în Dalbo

ă, 4 500 €. Tel. 0766-856273. (R.R)

ă, 2200 € neg. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (R.R)

ă, 890 €. Tel.
0728-813340. (R.R)

ă, taxe la zi, 1300 lei.
Tel. 0744-927806. (R.R)

ă presiune
pt.tractor Fiat, 100 lei, delcou Dacia,
50 lei; alternator 12 vol

ă Dacia, 100 lei, bra
ă Dacia, 50 lei. Tel. 0255-240157,

0766-538056. (R.R)

şe

şi

şi remor
c

şi

şi

şi

şi

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 genţi de aluminiu pentru
Opel, cu cauciucuri, 120 €. Tel.
0770-359853. (R.R)

Cump -
-

ţii. Ofer 100 €.Tel. 0722-439638
Vând Mercedes Cobra 200D

fab.1981, pers. fizic ţ 600 €.
Tel. 0744-627916.

Vând voucher (program Rabla),
preţ foarte convenabil. Tel. 0355-
426712.

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

ă
ări

ă cu pager rază ac

ăr semiremorcă autotu
rism înmatriculată, care necesită re
para

ă, pre

ş Pre

Vând Tico stare impecabil
ţionat, eleron, km 160.000

reali, preţ 1.370 € fix. Tel. 0727-
145623, 0355-411484.

Vând Opel Vectra, toate dot
ţioneaz €

€
€

ţie, 5500 €

ă, aer
condi

ările,
func ă perfect, 2400 neg,
înmatriculat pe C-S. Tel. 0760-
094479.

Vând set motor Dacia 1300

Vând Matiz, 2200 neg;
motoscuter Piaggio, 150 neg. Tel.
0770-497364.

Vând Ford Fiesta 1,25 i, 5 u

neg. Tel.
0720-468986.

Vând ieftin Ford Granada
benzinar, 2000 cmc, stare foarte
bună. Tel. 0732-097398.

şi
multe piese bune, 150 lei. Tel. 0255-
221444, 0727-327751.

şi,
din 2007, 34.000 km, albastru
metalizat, garan



Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul pt. Situa

Inspectoratul

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţii
de Urgenţă

Judeţean
de Jandarmi

27.10.2010: o persoană a tăiat
cablul telefonic C.F.R. între staţia
Reşiţa-Nord şi cantonul C.F.R. 37.

28.10.2010: Un bărbat din Tirol
de 55 ani a murit strivit sub un tractor
răsturnat.

30.10.2010: accident rutier pe
DN 57, în afara localităţii Sicheviţa,
în urma căruia a rezultat rănirea
unei persoane şi decesul alteia,
după ce un autoturism a plonjat în
Dunăre.

31.10.2010: un bărbat din Anina
a fost depistat băut şi fără permis la
volanul unui autoturism.

31.10.2010: un bărbat a fost lovit
cu un corp ascuţit în picior în timp ce
se afla într-un local din Oraviţa.

31.10.2010: accident de circula-
ţie pe trecerea de pietoni din Sacu în
urma căruia a rezultat decesul unei
persoane.

31.10.2010: accident rutier într-
o intersecţie din Oraviţa, în urma
căruia o persoană a fost rănită. Din
cauza leziunilor suferite, pietonul a
decedat la sitalul din localitate.

01.11.2010: 2 bărbaţi au încer-
cat să fure un cablu de telecomuni-
caţii pentru a-l vinde.

01.11.2010: un bărbat din
Vârciorova a căzut dintr-o căruţă şi a
decedat.

01.11.2010: în albia râului Bâr-
zava, la aproximativ un kilometru
amonte de Şoşdea, a fost găsit un
cadavru uman. Corpul bărbatului se
afla în stare de descompunere
parţială şi la examinarea sumară a
cadavrului nu s-a putut stabili
identitatea acestuia.

28.10.2010: acţiunea de instrui-
re semestrială cu directorii şi
personalul tehnic din unităţile de
învăţământ, în domeniul situaţiilor
de urgenţă.

01.11.2010: cinci incendii de
vegetaţie uscată.

Peste 580 de misiuni executate
de jandarmii cărăşeni în luna octom-
brie pentru liniştea şi siguranţa
cetăţenilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional
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Tel. 0723-144.233
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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

OŢELU RO
Ţ: 86

Ş

ŞA:
B

Ş:

ORAVITA:

ŞU:
TOTAL JUDE

: Buc ţioner-asamblor articole
din textile: 10; Croitor-confecţioner îmbr ţionar
informaţii clienţi: 2; Gestionar depozit: 1; Inginer construcţii civile, industriale

ţ
ţiilor: 1; Operator introducere, validare

ţ

ţie paz
ţinere ţii: 1; Fochist la cazane de abur

de joasa tensiune: 1; Fochist pentru cazane de abur

ţiilor: 1;
Paznic: 2;

ătar: 2; Bucătar sef: 1; Călcătoreasă lenjerie: 5; Casier: 3; Confec
ăcăminte după comandă: 23; Femeie de serviciu: 3; Func

ăcătu
ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie,

parchet: 1; Muncitor necalificat în industria confec
ătar: 1; Responsabil cazare: 1;

ări componente vehicule: 1;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1;

Agent de interven ă ătar: 1;

ător comercial: 3; Lucrător gestionar: 1; Muncitor necalificat în industria confec

şi agricole: 1; L ş mecanic:
1; Maşinist pod rulant: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

şi prelucrare date:
1; Osp Şofer de autoturisme şi camionete: 1; Stivuitorist: 1; Tehnician
încerc

Analist de calitate: 1;
şi ordine: 3; Buc

Ambalator manual: 1; Electrician de între şi repara
şi de apa fierbinte : 1; Logistician gestiune flux: 1;

Magaziner: 1;
Lucr

Electrician auto: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 5;

ANINA:
BOC

ĂILE HERCULANE:
CARANSEBE

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.11.2010
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Închiriez apartament o cameră,

par

ă în Re

Vând în Re ă Poli
ătă

ă, 27.000 € nemobilat sau
mobilat sau schimb cu apart similar
et. 1 sau 2 + dif

Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, recent
renovat, îmbunătă

Vând apartament 2 camere în
Moroasa, îmbunătă

Primesc în gazdă o elevă. Tel.
0355-402865. (R.R)

Vând apartament 1 cameră,
zona lacului din Timi

ătă
Vând în Cuptoare teren 25.000

lei; 2 case 80.000 € neg. Tel. 0255-
233854. (R.R)

Vând în Re
ă, 85.000 € neg;

vând 2 locuri de veci cu împrejmuire
în Cimitirul nr. 7, 2 000 €. Tel. 0770-
457935, 0733-347592. (R.R)

Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lângă Comisariat, îmbu
nătă

Vând casă + dependin

Vând în Denta casă, 3 camere,
1500 mp, apă, gaz, str. Gării, 18.000
€ neg. Tel. 0769-648085, 0256-
398158. (R.R)

Vând casă în Ramna, 5 camere,
cărămidă arsă, 4500 mp grădină,
1968. Tel. 0724-380443.

Schimb apartament cu 3 camere
total îmbunătă

ă în Re

ădină în Sosdea, 1400
mp, la pre

ământ Oravi

ă sau hală. Tel.
0727-145623, 0355-411484.

Vând urgent o grădină în Re

ţial mobilat, în Govândar. Tel.
0769-463199.

î ţa. Tel. 0766-478020.

ţa, 80.000 €.
Tel. 0255-216591. (R.R)

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

.
. Tel. 0722-440654,

0770-546568, 0355-405138. (R.R)

ţit, 32.500 €. Tel.
0722-441304. (R.R)

ţit, et. 3, 26.000
€ neg. Tel. 0749-436504. (R.R)

-
ţit. Tel. 0745-375967. (R.R)

ţa pe str. 24
Ianuarie, nr. 27, cas

.

-
ţit, et. 4, 20.500 € neg. Tel.

0748-904376. (R.R)
ţe pe Cul-

mea Boiniţei, curent electric, 18.000
€ neg. Tel. 0746-656847. (R.R)

ţit, cu apartament cu
2 camere conf. 1 sau o cas -
ţa. Tel. 0762-057598.

Vând gr
ţ convenabil. Tel. 0740-

088315.
Vând p ţa, diferite

zone, 6 €/mp u
ţie cas

ţa
pe Calea Caransebe

Vând apartament 2 camere
parter n Oravi

şi

şi

şoara, îmbu
n

şi

şi

şor negociabil, pt.
construc

şi
şului. Tel.

0751-132460 sau 0752-123434.

Vând un imobil compus din 2
corpuri de cas

Vând urgent teren în localitatea
Reşi şului.
Tel. 0751-132460 sau 0752-123434

şi pe
www.tocmai.ro Tel. 0751-091281.

Vând apartament cu 3 camere
decomandat confort 1, 98 mp,
balcon, 2 b

şi

şi

ş

şi
şului, la km 6

cu front stradal. Tel. 0734-076869.
Vând apartament 3 camere, pe

Republicii 18. Tel. 0740-348082.
Vând teren intravilan, la km 5 pe

Calea Caransebeşului, 2.000 mp.
Tel. 0740-348082.

şi

.
Tel. 0761-616947

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

ţa pe Calea Caransebe

Vând apartament 3 camere în
staţiunea B ţ
35.000 € neg. Se poate vedea

ţigl ţa zona
piaţa Sud. Tel. 0761-614095.

Vând ap. 2 camere în Re ţa,
zona Lunc

ţiri. Tel.
0730-267222.

Persoan

-

-
ţ ţie in-

terior, preţ 27.000.Tel. 0745-786586
Vând garsonier -

-
ţiri, preţ neg. Tel. 0744-627954.

Închiriez apartament 2 camere
mobilat, zona Poliţie, 150 €. Tel.
0765-295732.

Vând 11.500 mp, teren în Re ţa
pe Calea Caransebe

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 cas

zona Billa, confort 2,

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

Vând teren în centru între Alfa
Bank

ăile Herculane. Pre

ăi, boxă, pod, et. 4/4, bloc
acoperit cu ă, în Re

ă, p/3, bloc de cărămidă,
74 mp, multiple îmbunătă

ă fizică schimb ap.2
camere, Micro IV, aproape de parcul
Siderurgistului, conf. 1, et. 3/4, ame
najat, centrală, izolat exterior, cu ap.
3-4 camere et. 1 sau 2 în Govândari.
Tel. 0768-269260.

Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lângă Comisariat, etaj 2/4,
bloc izolat, u ă metal, centrală, ter
mopane, gresie, faian ă, izola

ă dublă 2 came
re, str. Căminelor, parter, cu îmbu
nătă

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

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

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

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

Tel. 0721-858714.
Vând apartament 3 camere, et.

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

Tel. 0724-998500.

Vând 2 case de vacanţ

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

, avantajos

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Vând apart. 2 camere, în B
ţei, decoman-

dat, et. 3, renovat.
Vând în B

ţe de teren, diferite
m ţii, toate utilit ţile.

ţii

ţio-
nal, zon ţ neg. Tel.
0255-527935.

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €/mp. Tel. 0766-
677491.

ţit, mobilat

Proprietar vând apartament 2
camere, zona Comisariat, preţ neg.
Tel. 0788-219327.

Vând cas
ţa, se vinde cu tot

ce exist
ţa, 3 camere,

baie, buc €, renovat

Proprietar vând apartament 3
camere în Re ţa, bloc cu 4 etaje
acoperit, confort 1, izolat, 80 mp,
u

, buc €

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

ăi,
complet renovat . Tel.
0724-998500.

€

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

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

ăile
Herculane, zona pie

Tel. 0724-998500
ăile Herculane mai

multe suprafe
ărimi ă Tel.

0724-998500.

ă împădurită. Pre

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

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

ătă

ă (vilă), cu etaj, 13
camere, în Oravi

ă în ea. Tel. 0255-571910.
Vând casă în Re

ătărie, 42.000 ă,
acoperi ă nouă. Tel.
0728-207032, 0726-182715.

ă metalică, termopane, centrală
cupru ătărie mare, 45.000 sau
schimb cu apartament în Timi

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şi pozi

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

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

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

şi

ş Lindab, central

şi

ş

şoara.
Tel. 0769-337753.

.

-

alea -

Schimb apartament cu 3 camere
decomandat, îmbun ţit, central

ţa
sau Câlnic. Tel. 0723-894929.

ătă ă,
termopane, 2 băi, cu casă în Reşi

Oferte-Cereri

de Serviciu
Absolvent ţii de

Matematic
ţii de Vest Timi

ţ ţinerea
rezultatelor dorite. Tarif 30 lei/ -
ţ

Îngrijesc copii ce merg la
ţ

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

Cine poate s ţ
mic sau s

ţel operat la inim

Sp
ţare, scaune

tapiţate, jaluzele verticale, etc. toate
aceste servicii chiar la dvs. acas

-
ţi profesionali. V -

ă a Facultă
ă-informatică în cadrul

Universită
ă clasele I-VIII.

Ofer răbdare, eficien ă

ă. Tel. 0745-154524.
ă,

grădini ă. Tel. 0355-804513. (R.R)

ă ofere la un pre
ă doneze un pat/canapea

pentru un băie ă
este rugat să telefoneze la: 0786-
483218, 0770-456679. (R.R)

ălăm mochete, covoare,
canapele, fotolii, col

ă
sau la birou, cu aparatură

ă garantez ser

şoara,
meditez matematic

şi ob
şedin

şcoal

şi deter
gen

Instituţie financiar ţii foarte avantajoase

ţa

ţii metalice

Prisma /markenting

ă credite în condi

ă confec

agent de publicitate

oferă
ără garan

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

ă . ă rugăm
să trimite

,
f ţii pentru angajaţi

instaleaz
ţie

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

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

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

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

Firm

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

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

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA

S
ş-Severin

ş.a.

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

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

“ ”
“ ”
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vicii de înaltă calitate
ă

stau la dispozi
ă, mobilă, mate

riale de construc
ă pentru îngrijire

bătrână în Re

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

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

ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
0725-187589.

şi la cele mai
bune pre

şi

şi b

Acord asisten

şi rapid. Cafea,
r

ş
ş

ţuri. Pt. mai multe detalii v
ţie. Tel. 0758-052933.

Transport marf -
ţii.Tel.0745-274929

Caut persoan
ţa. Tel. 0751-292726

Particular efectuez finisaje inte-
rioare, exterioare, de laA la Z, la pre-
ţuri avantajoase. Tel. 0760-094479.

Caut copii

ţ -
, -

ţ

Transport persoane din/în Aus-
tria ieftin, confortabil

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

Maseur reflexoterapeut atestat.
Tel. 0746-112665.
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DE VĂZUT LA TV:
CICLISM: Campionatul European pe Velodrom

Sambata Eurosport ora 14:00
RALIURI: IRC, Raliul Ciprului

Sambata Eurosport ora 16:00
HANDBAL MASC.: Liga Nationala, HCM Constanta - UCM Resita

Sambata Digi Sport ora 16:45
SCRIMA: Campionatele Mondiale de la Paris, Franta

Sambata Eurosport ora 17:00
POLO: Dinamo - Steaua (Superliga Nationala, etapa 5)

Sambata TVR 3 ora 17:00
BASCHET MASC.: Div A, et 9, Gaz Metan Media

Sambata TVR 3 ora 18:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Braziliei, Interlagos, cursa

Duminica TVR 1 ora 17:55
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Toulon - Oltchim Rm. Valcea

Duminica Digi Sport ora 18:00

ş- Mobitelco Cluj

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
29 oct - 14 nov: VOLEI - Campionatul Mondial, feminin, Japonia;
31 oct - 07 nov: CANOTAJ - Campionate Mondiale, Lake Karapiro;
04 - 13 nov: SCRIMA- Campionate Mondiale, Paris, Franta;
05 - 07 nov: FORMULA1 - MP al Braziliei, etapa 18, Interlagos;
07 nov: ATLETISM - Maratonul de la New York (SUA).

TENIS
Turneul Campioanelor Clijsters castiga o finala cu suisuri si

coborasuri.
.

Belgianca Kim Clijsters a reusit sa castige pentru a treia
oara Turneul Campioanelor, competitie ce s-a desfasurat la Doha, in
Qatar. Kim Clijsters, a patra jucatoare a lumii, a terminat sezonul asa
cum l-a inceput, cu un trofeu castigat, dupa ce a invins-o in finala
Turneului Campioanelor, cu 6-3; 5-7; 6-3, pe daneza Caroline
Wozniacki, lidera mondiala. Este pentru a doua oara cand belgianca ii
sufla nordicei un titlu important, dupa ce in toamna anului trecut a
invins-o si in ultimul act la US Open.

Dupa un prim act inchis la trei, Clijsters parea ca-l va castiga si mai
clar pe cel secund, dar de la 4-1 in favoarea ei a pierdut sase din
urmatoarele sapte game-uri si s-a trezit egalata la seturi. Chiar daca a
inceput decisivul cu stangul, pierzandu-si serviciul, belgianca a avut
forta necesara de a reveni si s-a impus tot cu 6-3, castigand al doilea
turneu consecutiv si al treilea din ultimele patru la care a luat parte.

Clijsters, prezenta pentru prima data din 2006 incoace la Turneul
Campioanelor, a mai castigat competitia in 2002 si 2003, cand aceasta
s-a desfasurat la LosAngeles.

De anul viitor, Turneul Campioanelor va reveni in Europa, urmand a
se desfasura la Istanbul.

FORMULA 1
Duminica se va desfasura

penultima etapa din Marele Circ,
in Brazilia. Clasamente generale:

1. FernandoAlonso 231
2. Mark Webber 220
3. Lewis Hamilton 210
4. Sebastian Vettel 206
5. Jenson Button 189
6. Felipe Massa 143
7. Robert Kubica 124
8. Nico Rosberg 122
9. Michael Schumacher 66

10. Rubens Barrichello 47
11.Adrian Sutil 47
12. Kamui Kobayashi 31

1. Red Bull Racing 426
2. McLaren Mercedes 399
3. Scuderia Ferrari 374
4. Mercedes Grand Prix 188
5. Renault F1 Team 143
6. Force India F1 68
7. Williams F1 Team 65
8. BMW Sauber F1 Team 43
9. Scuderia Toro Rosso 11

Clasament eneral ilo i

Clasament eneral chipe

g p ţ

g e

Etapa 14/34: 05 - 08 nov 2010: Vineri, 5 noiembrie

Sambata, 6 noiembrie

Duminica, 7 noiembrie

Luni, 8 noiembrie

:18:30 Victoria
Branesti - Unirea Urziceni, pe GSP TV; 20:30 U. Craiova - Otelul, pe
Digi Sport; : 14:00 Pandurii Targu Jiu - FCM Tg.
Mures, pe Gsp TV; 18:30 Astra Ploiesti - FC Brasov, pe GSP TV; 20:30
FC Timisoara - FC Vaslui, pe Digi Sport; : 14:00
Sportul Studentesc - U. Cluj, pe Digi Sport; 20:00 CFR Cluj - Dinamo,
pe Antena 1; : 18:00 Gaz Metan Medias - Gloria
Bistrita, pe GSPTV; 20:30 Rapid - Steaua, pe Digi Sport.

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 13-a:
M V E I G GP PM

.

1. Otelul Galati 13 9 2 2 18 10 29p
Rapid Bucuresti 13 7 4 2 24 8 25
FC Timisoara 13 6 7 0 22 16 25
FC Vaslui 13 7 3 3 19 14 24
Dinamo Bucuresti 13 7 2 4 32 24 23

. Steaua Bucuresti 13 6 3 4 19 13 21
7. U. Craiova

Gaz Metan Medias 13 5 4 4 16 12 19
9. U Cluj 13 5 3 5 19 23 18

. CFR Cluj 13 4 4 5 21 20 16
11. FCM Targu Mures 13 4 3 6 15 21 15

Gloria Bistrita 13 3 4 6 14 17 13
13. Astra Ploiesti 13 2 7 4 12 16 13

FC Brasov 13 2 7 4 10 16 13
5. Unirea Urziceni 13 3 4 6 7 14 13p

16. Victoria Branesti 13 3 4 6 15 23 13p
17. Pandurii Tg. Jiu 13 2 4 7 8 18 10p
18. Sportul Studentesc 13 2 1 10 16 28 7p

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

13 5 4 4 19 13 19p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL
România a cî

Romania, umilita de Spania.

ştigat la pas a 43-a ediţie a "Trofeului Carpaţi",
echipa lui Radu Voina neavînd nici un adversar care s

ţia
din acest an a "Trofeului Carpaţi", disputat

ţionala" noastr

ţa de valoare dintre cele dou

ţi", "tricolorele" cî

ă-i pună
probleme. Reprezentativa feminină a României a cî

ă la Drobeta Turnu Severin.
După 37-24 contra Macedoniei în prima zi

ătă, duminica elevele lui Radu Voina au întîlnit Ucraina, echipa
care a depă ă în preliminariile CE 2010, cî

ău, 36-35!
De data aceasta, Elisei, Neagu

ă arate clar diferen ă
reprezentative. Cu o apărare exactă, "tricolorele" s-au desprins repede

ă conduceau deja cu 20-13. Ucraina a existat doar prin interul
Oltchimului, Anastasia Pidpalova, dar

ă însă în minutul 20 după un fault pe
semicerc la Iulia Curea. Antrenorul Leonid Evtu ă scoată
echipa din teren, dar pînă la urmă Ucraina a continuat jocul. În partea a
doua, antrenorul Radu Voina a schimbat întreaga echipă, dar nici a

ă jucătoarea turneului, iar
Pidpalova a cî

ştigat la pas edi

şi 32-24 cu Polonia,
sîmb

şit "na ştigînd
chiar la Buz

şi celelalte românce au luat jocul în
serios şi au vrut s

şi la pauz
şi prin extremele Borşenko şi

Manaharova. Ultima a fost eliminat
şenko a vrut s

şa
ucrainencele nu au reuşit mai mult. La final a fost 35-27, a treia victorie
a României la "Trofeul Carpa ştigînd şi trofeul.

Paula Ungureanu, portarul României, a primit titlul de cel mai bun
portar, Florina Chintoan a fost aleas

ştigat titlul de golgeter.
Romania a suferit o noua infrangere

in preliminariile pentru Campionatul European din 2021. Nationala
masculina de handbal a fost infranta la Oradea, scor 20-35, de Spania.
Aceasta este a doua infrangere suferita de romani, dupa ce joi, la
Karlovac, tricolorii au cedat cu 22-34 in fata Croatiei.

Preliminariile CE din 2012 programeaza doar aceste doua etape în
2010, celelalte partide urmând a se disputa anul viitor, în 9-10 si 12-13
martie, respectiv 8-9 si 11-12 iunie.

Primele doua clasate din fiecare din cele sapte grupe de calificare
se vor califica la turneul final al CE din 2012, programat în Serbia, între
17 si 28 ianuarie.

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 02 noiembrie:

Marti si miercuri s-au desfa
surat meciurile din cadrul etapei a
patra din grupele Ligii Campioni
lor. Rezultate nregistrate:

-

-
î

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Miercuri 03 noiembrie:
Grupa E:

Grupa F

Grupa G

Grupa H

LIGA EUROPA:

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

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

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

Copenhaga - Barcelona
Rubin - Panathinaikos 0-0

CFR Cluj - B. Munchen 0-
FC Basel -AS Roma -

Zilina - Marseille 0-
Chelsea - Spartak Mosc -

AC Milan - Real Madrid -
Auxerre -Ajax -

Sahtior -Arsenal -
Partizan - Braga 0-

Joi se vor
desfasura meciurile din cadrul
etapei IV din grupele Ligii Europa.
Steaua va primii vizita echipei
olandeze Utrecht. Steaua se afla
pe ultimul loc in grupa cu doua
puncte. Meciul va fi in direct la
ProTV de la ora 22:00.
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