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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Radio Timi oara vine spre
ascult torii s i (pe 630khz -AM
sau pe internet la adresa
www.radiotimisoara.ro) cu o
nou provocare; realizatorul
Ioan Alexandru Tatar revine cu
o serie nou a concursului de
cultur general CAMPIONII
NTREB RILOR! n fiecare

s mb t seara, ntre orele 21,30
- 22,00, n Curierul de s mb t
seara ve i g i la Radio
Timi oara, al turi de slag re
nemuritoare i poezia de
dragoste, apreciatul concurs de
cultur general , dotat cu
premii n bani i c r i!
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Anunţuri imobiliare

Editorial Dan Popoviciu Alegeri din nou. Pentru cine?
Mai puţin

ţi s

ţiei, pentru
ucig

ţii se proclam
ţii neamului, feţi frumo ţi pe cai albi,

dornici de a duce pr ţar

ţate drept candidaţi,
nu prea sunt schimb

ţ.
În niciun caz, Borze

ţie ridicat

ţionare a statului român. Dup

ţi, nesimţiţi, nep

ţar
ţ

ţenii neam de
pro ţiei
pentru ceva arginţi ce le umplu conturile.

Nu sunt prostii cele scrise de mine, pot fi
dovedite de statistici oficiale, de lu ţii
diplomatice, de declaraţii ale unor importanţi
români ce î ţara.

ţei la vot. S

ţa.

şi începe cavalcada nebuniei de
campanie electoral

ştep şi sui

şi cine o fi Eminescu
şi cu focul ce li l-ar fi pus prin casele de

s

şti! Şi, vin acum domniile
lor, pentru a ne cere votul. Dup

şi dou

şe în clasamentele negative, ei vin s
şi ho

şefii de partid şi oligarhii ce i-au f
şi cu butoane în Parlamentul României.

Un loc în care ar trebui s

şi de neam, români ce se trezesc şi
adorm cu imnul

şi face concet
şti, pentru a bate palma cu duşmanii na

şi iubesc Şi-atunci, ce putem
face? Gunoaiele ne împuie capul cu
obligativitatea moral

şim din
mocirl şi s şi nu Miori

ă pentru alegerea parla-
mentarilor. Din nou vom fi chema ă votăm.
Pentru prosperitate, pentru continuitate,
pentru schimbare, pentru binele na

ă-l toaca! Tot felul de îndemnuri transmise
prostimii de către marii delapidatori ai
neamului românesc. Cu to ă
de

ăpădita asta de ă pe
culmile progresului. Îmi vine să citez din
Eminescu, dar îi las pe politruci să caute de
bezmetici ce ăsta cu
nebunii
ănătate mintală. Revenind la alegeri, constat

că, din personajele anun
ări. De persoane, că de

partid s-au făcut, prin măiastra mutare
„geopolitică” a fiului tuturor stejarilor din jude

ă mai bine de
douăzeci de ani de ho ă la rang de
politică parlamentară. După aceia ăzeci
de ani în care nu au fost în stare să adopte legi
clare de func ă ce
România a ajuns oaia neagră a Europei, fiind
la coada clasamentelor pozitive, dar pe locuri
frunta ă ne
ceară votul. Aceia ăsători
la durerile neamului. Ei au un singur legământ.
Anume, cel de a îndestula cu cât mai mare
putere ăcut
păpu

ă ajungă doar iubitorii

de ă
ării în suflet. Dar nu, ei merg

acolo doar pentru a devaliza tot ce le pică la
mână, pentru a- ă

ări de pozi

ă a prezen ă
votez cu un gunoi mai mic decât altul? Mai
bine, nu! Cum ar fi ca urnele de la alegerile din
9 decembrie să fie goale? E prea greu?
Dragilor, cred că este momentul să ie

ă ă venerăm Baltagul

Cea mai lungă pârtie din ţară, care se întinde de pe
Muntele Semenic şi până în comuna Văliug, este
funcţională încă de anul trecut. Pentru că nu există
încă o instalaţie de transport pe cablu, autorităţile
locale le pun schiorilor la dispoziţie autobuze.
Lucrurile se pot schimba însă în viitorul apropiat.

Planul de montare a telegondolei pentru cea mai
lungă pârtie din ţară este în stadiul de negociere. Cel
puţin, asta susţin autorităţile locale de la Văliug. De
mai multe luni, acestea poartă discuţii cu omul de
afaceri Gruia Stoica, ce figurează în topurile revistelor
de profil ca fiind unul dintre cei mai bogaţi oameni din
România. Potrivit edilului-şef, Sorin Blaga, milionarul
în euro ar fi interesat să investească într-o astfel de
instalaţie pe Muntele Semenic. „Acum o săptămână
am fost la Bucureşti, la domnul Stoica, l-am rugat să
ne dea terenul pe care dânsul e proprietar. Acum,
discuţii sunt, pentru că dumnealui spunea că este
dispus să investească, în sensul că având terenul,
este dispus să cumpere telegondola”, a spus primarul
comunei Văliug, Sorin Blaga. Acesta se gândeşte că
cel mai potrivit în această situaţie ar fi un contract de
asociere între Primărie şi omul de afaceri.

Cine este Gruia Stoica

Plan de rezervă pentru telegondolă

Omul de afaceri Gruia Stoica a cumpărat în 2001
hotelurile de pe Muntele Semenic, privatizate de
Guvernul de la vremea respectivă. În cauză sunt Nedeea
şi Central, care împreună au circa 600 de locuri de
cazare. Administrarea dezastruoasă a acestora însă, le-
a pus lacăt pe uşă, fără ca milionarului să îi pese de mica
sa investiţie de la 1.400 de metri altitudine.

În discuţiile pe care administraţia locală le-a purtat cu
Gruia Stoica au intrat şi imobilele de pe Semenic.
„Referitor la acestea, dumnealui a declarat că dacă ştia
că oamenii care le-au administrat sunt de rea credinţă, nu
le-ar fi lăsat în grija lor. Este hotărât să le vândă, dacă
este cazul!”, a adăugat primarul de la Văliug.

Dat fiind contextul în care omul de afaceri şi-a mani-
festat intenţia de a se implica într-un parteneriat public-
privat, administraţia locală are şi o a doua variantă pentru
construirea unei telegondole. „Varianta B este schimbul de
teren cu Romsilva şi gondola pe care omul de afaceri Ro-
meo Dunca a promis că ne-o dă. Până la urmă, important
este să finalizăm lucrările până anul viitor. Nu contează
cine montează instalaţia pentru că, paradoxal, lucrările
sunt cea mai mică problemă”, subliniază edilul-şef.

Angajaţii de la TMK sunt în şomaj tehnic
Din această lună, cei 800 de angajaţi ai combinatului reşiţean au

intrat în şomaj tehnic. Liderul Sindicatului „Vatra” susţine că economia
oraşului nu va avea de suferit pentru că situaţia este doar temporară.

Luna octombrie le-a adus veşti proaste angajaţilor de la Combinatul
TKM.Asta, din cauză că arabii au suspendat contractul cu ruşii. Motivul
este neînţelegerea la preţ privind producţia de ţaglă-ţeavă.

„Angajaţii sunt în şomaj tehnic din cauza acestor neînţelegeri pe
tema contractului pe care societatea îl are cu arabii. Acesta a fost
încheiat în urmă cu aproximativ un an şi se renegociază lunar. Este
vorba despre o producţie de circa 10.000 de tone pe lună. Pentru că
arabilor nu le-a convenit preţul, au renunţat la noi, pentru moment”, a
declarat liderul Sindicatului „Vatra” din TMK. Acesta este de părere că
situaţia e una temporară şi nu ar trebui să îi îngrijoreze nici pe angajaţi,
şi nici pe reşiţeni.

„În afara contractului cu arabii, producem aproximativ 21.000 de
tone de ţaglă teavă lunar pentru Slatina PetroTub şi încă o firmă
românească”, a adăugat liderul sindical.

În cazul în care arabii refuză să reia colaborarea cu ruşii de la TMK,
angajaţii vor sta acasă lunar, în şomaj tehnic, circa şapte zile. Chiar şi în
această situaţie, luna noiembrie le va aduce şomerilor din Caraş-
Severin 25 de pentru compartimentul producţie, pe
care societatea le va scoate la concurs.

locuri de muncă
Tatiana Munteanu

Discuţii pentru telegondolă pe Muntele Semenic

17 halde de de}euri radioactive amenin]@ Cara}-Severinul dinspre Ciudanovi]a }i Li}ava
Noile monitorizări pe protecţia mediului realizate de Grupul Ecologic de

Colaborare Nera în perioada septembrie - octombrie 2012, axate în fapt pe
starea factorilor de mediu şi a biodiversităţii, precum şi modul în care se
practică turismul relevă probleme însemnate în zona Parcurilor Naţionale
Semenic - Cheile Caraşului şi Cheile Nerei - Beuşniţa şi a Parcului Natural
Parţile de Fier din România, precum şi a Rezervaţiei Naturale Speciale
Deliblatska Peščara (Dunele de nisip Deliblato) din Serbia.

Monitorizarea PN Porţile de Fier s-a făcut în parteneriat cu Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul proiectului de de interes
public Watchdog şi advocacy destinate stopării activităţilor antropice

ilegale în aria Parcul Natural Porţile de Fier finanţat în cadrul programului
INOVARE CIVICĂ derulat de către Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii
Civile şi susţinut financiar de către Trustul pentru Societatea Civilă în
Europa Centrală şi de Est, ne informează Doina Mărgineanu, responsabil
relaţii publice la GEC Nera. Traseele monitorizate au fost următoarele
Clisura Dunării în zona localităţii Moldova Nouă şi în Rezervaţia Naturală
Cazanele Mici - Cazanele Mari din zona Parcului Natural Porţile de fier, în
data de 15 septembrie 2012. Traseul linia ferată Oraviţa - Anina, oraşul
Anina şi rezervaţia naturală Buhui - Mărghitaş din zona Parcului Naţional

(continuare )în pagina 2
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Primăria Municipiului Re ă Socială, a

efectuat, la solicitarea părin ării de
burse de ajutor social, burse de studiu elevilor

ă ământ, dacă familia nu realizează
venituri mai mari de 150 de lei/membru de familie. În celelalte 119 cazuri în
care au fost efectuate anchete sociale, se pot acorda burse de studiu

ă pe B-dul Republicii, pe tronsonul semafor confec
ă în perioada 25.10.2012 - 27.10.2012, zilnic în

intervalul orar 08.15 - 18.00. Măsura este necesară pentru derularea
lucrărilor de asfaltare a carosabilului. În perioada men ă, transportul
public local de persoane va fi deviat pe B-dul Muncii. Conducătorii auto
sunt ruga ă utilizeze rute ocolitoare.

Municipiul Re ă,
canalizare

ă achite, în baza Acordului de împrumut
subsidiar nr. 352/15.10.2010, încheiat între Ministerul Finan

ă în 15.11.2012.
Până în prezent, Municipiul Re

ă rate, în 15.11.2011
ă de veniturile încasate în

această perioadă de Mun Re
ă

ătre diverse societă

ătre Institu ătre Consiliul
Jude

ă
conducerea S.C.Aquacara

ăvescu refuză semnarea celor două adrese
pentru a veni în sprijinul Municipiului Re

ăm că, tot din bugetul local, este necesară alocarea sumei de
408.254 de lei pentru plata asisten

ă 157 de asisten

ă organizată de PPDD filiala Re
ătre cei cinci consilieri locali ai acestui partid, conferin ă de

presă în care au fost făcute afirma ăriei
Municipiului Re ă precizăm următoarele:

În data de 12.10.2012, la ora 12.00, la sediul Primăriei Re
ă extraordinară convocată de îndată, având inclusă pe ordinea de

zi discutarea unui număr de opt proiecte de hotărâre
ări, procese verbale, rapoarte).

Materialele prezentate Consiliului Local trebuiau analizate în regim de
urgen ă, dat fiind faptul că acestea vizau bunul mers al activită

ă ă de îndată din data de 12.10.2012
nu este prima de acest fel ă, pentru bunul mers al urbei nu va
fi nici ultima.

Convocarea Consiliului Local se face potrivit Legii nr. 215/2001 privind
administra ă locală, republicată, cu modificările ările
ulterioare, în condi

ă de comun acord cu
grupul de consilieri men ă, începând cu ora 13.00,
ace

ă ă politică. Constatăm, de asemenea, că
acela

ă. De aceea le recomandăm
ca, pe viitor, să participe la ă să sus ă
interesul public, acesta fiind scopul mandatului pentru care au fost ale

ă al Primăriei Municipiului Re

şi

şi includerea acestora în
Programul „Bani de liceu”. În perioada 01.10.2012 - 19.10.2012 au fost
efectuate 172 de anchete sociale pentru copiii proveni

şti copii pot beneficia de un ajutor financiar în valoare de
180 de lei din partea institu

şi
burse de ajutor social. Cuantumul acestora se stabileşte de consiliul de
administra Şcolar Jude

şi
şi epurare ape uzate în municipiul Reşi

ş-Severin şi S.C. Aquacaraş S.A., suma de
1.877.242,72 de lei pân

şi
şi în 15.05.2012.

Valoarea ratei actuale este mult prea mare fa
şi

şi a institu

şi
şi c

ş-Severin în vederea ob

şi
ş S.A., respectiv director generalAnatoli Liber şi

director economic Elena Groz
şi

şi a indemniza

şi şi 450 de indemniza

şi

şi
şi

şedin
şi trei materiale

diverse (inform

şedin
şi, cu siguran

şi complet

şedin

ştia nu mai puteau participa la şedin

şi grup de consilieri se ab
şi în şedin

şedin şi totodat
şi.

Biroul de pres şi

ţa, prin Direcţia de Asistenţ
ţilor, anchete sociale în vederea acord

ţi din familii cu
venituri reduse. În urma anchetelor sociale, în 53 de cazuri se poate acorda
un ajutor financiar prin Programul „Bani de liceu”. Conform H.G. nr.
1488/2004, ace

ţiei de înv ţ

ţie al Inspectoratului ţean.

Circulaţia rutier ţii -
Victoria, va fi închis

ţionat

ţi s

ţa, beneficiarul proiectului „Alimentare cu ap
ţa”, derulat prin

programul ISPA, are obligaţia s
ţelor Publice,

Consiliul Judeţean Cara

ţa a achitat din veniturile bugetului
local primele dou

ţ
. ţa. Plata acesteia ar duce la blocarea întregii

activit ţi, atât a aparatului propriu, cât ţiilor publice subordonate
prin neachitarea facturilor curente c ţi comerciale.

În acest sens, primarul municipiului Re ţa, Mihai Stepanescu, a dispus
întocmirea unor adrese c ţia Prefectului

ţean Cara ţinerii unui sprijin financiar pentru
achitarea ratei.

Adresele au fost semnate de conducerea Municipiului Re ţa, îns

ţa.
Menţion

ţilor personali ţiilor per-
soanelor cu handicap grav pe luna septembrie 2012. În prezent, pe raza
mun. Re ţa, sunt în plat ţi personali ţi.

Ca urmare a conferinţei de pres ţa,
mai precis de c ţ

ţii nepotrivite la adresa Prim
ţa, ne vedem obligaţi s

ţa a avut loc
o ţ

ţ ţii la nivelul
municipalit ţii, iar ţa extraordinar

ţ

ţia Public
ţiile art. 39.

Mai mult decât atât, ora ţei a fost stabilit
ţionat, dat fiind faptul c

ţa de consiliu deoarece aveau
probleme/responsabilit ţi de natur

ţine de la votarea materialelor prezentate
spre aprobare ţele ordinare ale Consiliului Local. Procedural,
abţinerile sunt contabilizate la voturi împotriv

ţele de consiliu ţin

ţa

Candida]ii la parlamentare
se apropie de bloc-starturi

Un anunţ la mica publicitate sau o abordare a unui
necunoscut pe reţelele de socializare. Un loc de munc

ţ

ţ

ţile de acas ţ
ţet

ţ
al traficului de persoane. “Pe ţi, chiar
persoane din jurul vostru binevoitoare, în aparenţ

ţiei Naţionale Împotriva Traficului de
Persoane, transmis adolescenţilor de la Liceul
B ţean din Oţelu - Ro ţa Angelina
Jolie prin intermediul documentarului “Inhuman traffic”.
Filmul, parte dintr-o campanie, realizat

ţia. Vizionarea,
prilejuit

ţii libere în prezenţa
subcomisarului Laurenţiu Dinca

ţi ai Centrului Regional Timi

ţilor de persoane.
“Nu acceptaţi oferta de munc

ţiile de munc
ţi. Înainte de

a pleca, asiguraţi-v ţi la voi datele de contact ale
ambasadei ţi nim

ţi accesaţi reţele de socializare
ţi în lista de

prieteni, nici m ţi. Pentru a va atrage
în plasa lor “binevoitorii” pot încerca s

ţi” le-a spus tinerilor Laurenţiu Dinca.
Evenimentul a fost realizat de c

ţ

ţiuni de voluntariat, astfel încât ei s ţii
utile despre prevenţia traficului de persoane, membrilor
comunit ţii.

Potrivit datelor furnizate de poliţie, la nivelul regiunii
noastre este în cre

ţiei

ă
plătit cu mult peste a ări de chelnări ă, barmană
sau baby siter în străinătate. Nu se cere nici calificare,
nici experien ă în domeniu. Transportul

ăspunde o

persoană sociabilă, foarte prietenoasă, care
ă ă, cu o poveste de via ă pe care o

prezintă ca pe o re ă a succesului, devenită dint-o
dată accesibilă oricui . Poate fi prima verigă într-un lan

ă, vă
pot transforma visele în adevărate co

ănă ătre actri

ă împreună cu
postul de televiziune MTV. cuprinde mărturiile Anei

ă tinere care, fascinate de mirajul

Occidentului ajung să fie sechestrate, bătute ără voia
lor să practice în cele din urmă prostitu

ă de Ziua Europeană Împotriva Traficului de
Persoane, a fost urmată de discu

ă cadă în capcana trafican
ă în străinătate fără a vă

informa în prealabil despre condi ă
ă să vă angaja

ă că ave
ănui actele voastre de

identitate. Un mod de racolare folosit în ultima perioadă
este Internetul. To

ă o mare parte din cei pe care îi ave
ăcar nu-i cunoa

ă vă protejeze, să
vă arate prietenie ă sunt
îndrăgosti

ătre A.N.I.T.P. în
parteneriat cu Cabinetul de Asisten ă Psihopedagogică
al scolii. Pe viitor se dore

ă ofere informa

ă

ărul victimelor minore,
exploatate în special prin obligarea la practicarea
prostitu

ărace, destabilizate sau monoparentale.

ştept

şi cazarea sunt
asigurate ”din partea casei”. La telefon r

ştie
greut

şti, oameni obişnui

şmaruri“ a fost
mesajul Agen

şu de c

şi
Tatijanei, dou

şi f

şi Anei-Maria Cordun,
reprezentan şoara din
cadrul A.N.I.T.P. Ei au oferit tinerilor sfaturi despre cum
pot evita s

şi
despre firma la care urmeaz

şi nu oferi

şi sunt
convins c

şte

şi chiar pot pretinde c

şte implicarea elevilor în
ac

ştere num

şi pornografiei infantile. Majoritatea provin
din familii s

Otilia Tichelea Ploscariu

Două forma
ă săptămână candida ă la

Parlamentul României, urmând ca, desigur, Prisma să vă prezinte, la
momentul oportun liste complete

ă aibă loc în 10
noiembrie. Aici candidează senatorul în exerci ă

ă (deputat), din partea PSD. Ar mai fi ă
se va realizaAlian ă însă cu slabe

ăvicean,
pe colegiul Vest, Re

ă
pre ănariu, Dan SilviuAvram
(plecat din PSD), Paul Purea, fost candidat la pre

ă la depută
ă a

momentului. Plăcută sau neplăcută, asta decide

ţiuni politice din Cara
ţii pentru competiţia din iarn

ţilor la
alegerile din decembrie. Este vorba de PNL

ţilor USL la alegerile parlamentare s
ţiu Iosif Sec

ţ (PSD) la Senat iar la Camera Deputaţilor, Valentin Rusu
(de-putat) ţ din partea PNL, Tudoriţa Nicula -

ţa de Centru-Stânga, cotat

ţa ţiei judeţene,
Ion Simion Purec, pe colegiul 2 Est. La Camera Deputaţilor candideaz

ţiei judeţene, Valentin Bl
ţia Consiliului

judeţean
ţie

pe colegiul ce cuprinde Oţelu Ro
ţi dv.

ş-Severin şi-au prezentat în
aceast

şi definitive ale tuturor candida
şi PP-DD. E foarte probabil

ca lansarea candida
şan (PNL)

şi Aurel Duru
şi Dan Tocu şi Ion Mocioal

c şi deputatul Ion Tabugan, dac
şanse.

La rândul lor, cei de la PP-DD merg la Senat cu Nicolae Or
şi şi secretarul general al organiza

şedintele organiza
şedin

şi, jurnalistul Paul Sever Smadu. Iancu Simion Simi, fostul
secretar general al PD-L Caraş-Severin, care candideaz

şu, este, categoric, surpriza politic

(Dan Apostolescu)

Ziua European@ %mpotriva Traficului de Persoane, la O]elu Ro}u

17 halde de de}euri radioactive amenin]@ Cara}-Severinul
dinspre Ciudanovi]a }i Li}ava

Semenic Cheile - Caraşului, în zilele de 29 septembrie
şi 13 octombrie 2012. Traseul Deliblato - Crni Vrh - Ro-
šijana - Kornu din zona Rezervaţiei Naturale Speciale
Deliblatska Peščara (Dunele de nisip Deliblato), în data
de 19 octombrie 2012. Rezervaţia Naturală Izvorul
Bigăr în data de 15 septembrie 2012 şi Rezervaţia
naturală Valea Ciclovei - Ilidia în data de 20 octombrie
2012, din zona Parcului Naţional Cheile Nerei -
Beuşniţa. La activităţile de monitorizare au participat
profesori, elevi de liceu şi studenţi de la Grupul Şcolar
Mathias Hammer Anina, Grupul Şcolar Agricol Oraviţa,
Grupul Şcolar Industrial Moldova Noua, Universitatea
de Vest şi Universitatea Politehnica din Timişoara care
activează în cadrul GEC Nera în baza unui contract de
voluntariat precum şi voluntari din Serbia de laAsociaţia
Aurora Bela Crkva şiAsociaţia Jelenak Pančevo.

În urma procesării unui număr de 34 de fişe de
monitorizare realizate de către voluntari au rezultat mai
multe concluzii privind fenomenele de agresiune
împotriva factorilor de mediu şi a biodiversităţii de pe
teritoriul României. Astfel, în zona perimetrului minier
Ciudanoviţa - Lişava - Natra există un număr de 17
depozite (halde) de deşeuri miniere radioactive
neprotejate şi neîncadrate în peisaj, rezultate în urma
activităţii la fostele mine de uraniu din zonă. Din patru
galerii miniere apele de mină se scurg direct în pârâurile
Jitin şi Ciudanoviţa. Nivelul radiaţiilor în unele porţiuni
din halda mare de la Ciudanoviţa depăşesc de zeci de
ori limita maximă admisă. Pe aceste halde păşunează
în permanenţă animale. Întrebaţi unde îşi valorifică
produsele lactate, proprietarii animalelor au spus că în
pieţele din Oraviţa, Anina şi Reşiţa. Tot în zona
perimetrului minier Ciudanoviţa - Lişava - Natra există
un număr de unsprezece clădiri industriale deteriorate
şi abandonate, unele prăbuşite, care diminuează
considerabil calitatea peisajului de pe linia ferată
Oraviţa - Anina şi au un impact negativ asupra
promovării turismului în zonă. În oraşul Anina există un
număr de şapte halde de deşeuri miniere neprotejate şi
neîncadrate în peisaj, rezultate în urma activităţii la
fostele minele de cărbune din zonă. Cetăţenii afirmă că
la precipitaţii abundente materialul din halde alunecă,
distrugând gospodăriile populaţiei şi blocând drumurile
din zonă. Între localităţile Moldova Nouă şi Coronini, pe
o suprafaţă de aproximativ 150 ha, există un depozit
(iaz) de deşeuri miniere neprotejat şi neîncadrat în
peisaj, rezultat în urma activităţii de la minele de cupru

din Moldova Nouă. Deşeul minier este sub formă de
nisip fin uscat , uşor antrenabil la viteze ale vântului care
depăşesc 40 de km/oră. Cetăţenii au afirmat că în ultimii
şase ani, cu ocazia vânturilor care suflă frecvent în
zonă, au fost poluate grav de fiecare dată gospodăriile
populaţiei, terenurile agricole, sursele de apă şi locaţiile
turistice de pe ambele maluri ale Dunării precum şi zona
umedă Ostrovul Calinovăţ din Parcul Naţional Porţile de
Fier. În toate zonele monitorizate se practică activităţi
ilegale specifice turismului neorganizat precum
abandonarea în natură a ambalajelor din plastic şi a
gunoiului menajer; aprinderea focului, camparea şi
intrarea cu vehicule în zonele de protecţie integrală;
tăierea de arbori tineri. În ce priveşte aceste fenomene
de agresiune ele au fost notificate şi s-au cerut puncte
de vedere din partea autorităţilor direct responsabile de
protecţia mediului. Nu s-au primit răspunsuri în termen
legal de la Comisariatul Judeţean al Gărzii de Mediu
Caraş-Severin şi de la Inspectoratul de Regim Silvic şi
Cinegetic Caraş-Severin. Informaţiile colectate în zona
rezervaţiei naturale Speciale Deliblatska Peščara vor fi
transmise autorităţilor din Serbia, susţin cei de la GEC
Nera, o asociaţie condusă de fostul deputat Cornel
Sturza Popovici.

CEG Nera ţine însă să facă şi o serie de precizări în
legătură cu implicarea în aceste acţiuni a Agenţiei de
Protecţie a Mediului Reşiţa: ”Agenţiei pentru Protecţia
Mediului nu i s-a cerut să participe şi nu a fost implicată
în monitorizările făcute de către GEC Nera la haldele de
deşeuri miniere din perimetrul Ciudanoviţa - Lişava -
Natra, susţin responsabilii ONG-ului În legătură cu
unele apariţii sau comentarii din media, ca urmare a co-
municatului de presă distribuit distribuit de către Grupul
Ecologic de Colaborare Nera în data de 22 octombrie
2012, în care APM Caraş-Severin este asociată la
realizarea monitorizării mediului în perimetrul minier
Ciudanoviţa - Lişava - Natra facem următoarele
precizări: aşa cum se spune şi în comunicatul de presă,
APM Caraş-Severin este partenerul GEC Nera doar în
activităţi de monitorizare realizate în zona Parcului
Naţural Porţile de Fier. Perimetrul minier Ciudanoviţa -
Lişava - Natra se găseşte în apropierea Parcului
Naţional Semenic - Cheile Caraşului. Monitorizarea în
perimetrul minier Ciudanoviţa - Lişava - Natra s-a făcut
exclusiv de către GEC Nera sprijinit de ONG-uri din
Serbia, care au furnizat cu această ocazie două
detectoare de radiaţii Geiger.” (DanApostolescu)

Bloca]i din cauza crizei financiare de la centru
Mai multe administraţii locale din Cara

ţare o serie de proiecte pentru
dezvoltarea infrastructurii din judeţ. De

ţii, fondurile de la centru întârzie s

ţiile promise, dar nerealizate de fostul
Guvern, le dau mari b

ţie este

ţin acum de sfera
imposibilului. Mai mult decât atât, bugetul local,

ţa 7, care a prev
ţionale, de tip II, în aer liber.

Terenul de sport a fost prev

ţi, îns
ţare era de

200.000 de lei, sum

ţii, întrucât nici pân

ţie, am fi f
ţii de beton”, a ad

ş-Severin au
depus spre finan

şi acestea au
fost câştigate, iar primarii s-au apucat de lucru pe banii
comunit

ş-
Severin. În aceast şi comuna Sasca
Montan

şi aşa
destul de mic, este îngreunat din cauza proastei
gestion ştigat
un proiect pe Ordonan

şteptat dup

şi ne-am trezit c

şef.
Acesta a refuzat s şi a f

ştiam c

ă ă apară,
astfel că bugetul le este blocat.

Investi
ătăi de cap primarilor din Cara

ă situa
ă, unde comunitatea locală încearcă să facă

lucruri frumoase, dar care

ări a banului public la nivel central. „Am câ
ăzut construirea

unei baze sportive multifunc
ăzut pentru practicarea mai

multor sporturi. Valoarea lui se ridică la 680.000 de lei”,

a declarat Ion Poplicean, primarul comunei Sasca
Montană.

Oamenii au tot a ă banii de la centru, care
ar fi trebuit deja aloca ă proiectul a întârziat să se
concretizeze. „Partea noastră de cofinan

ă destul de mare pentru un buget de
nivelul comunei Sasca Montană, însă am decis, alături
de consilierii locali, să începem lucrările. Din păcate,
am alocat 85.000 de lei ă am investit
banii în turnarea unei funda ă acum
nu am văzut vreun leu pentru finalizarea proiectului”, a
declarat edilul-

ă stea pe gânduri ăcut în
repetate rânduri adrese la Guvern, însă nu a primit
niciun răspuns pozitiv. „Dacă ă lucrurile merg în
această direc ăcut altceva cu banii, nu i-am fi
investit în turnarea unei funda ăugat
Poplicean. Tatiana Munteanu

( )continuare din pagina 1

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând apartament, 4 camere, de-
comandat, 2 b

-
ţ 39.000 € negociabil.

Tel. 0741-192486.
Vând garsonier
ţa, et. 1, balcon, central

ăi, complet renovat,
45.000 lei. Tel. 0724-375599. (RR)

Vând apartament cu 2 camere în
Moldova Nouă, zonă centrală, et. 1,
recent renovat, 12.000 € negociabil.
Tel. 0740-304923.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat, parter, Făgă
ra

ă zona Mociur în
Re ă apă
caldă, convector încălzire. Tel.
0763-811062.

şului 35, pre

şi

Vând apartament, în centrul
Reşi

şi

şului, 31.000 €
negociabil. Tel. 0722-619119. (RR)

Vând garsonier dubl

şi

şeni cu 2500
mp teren. Tel. 0726-701010.

Vând apartament cu o camer

şului. Tel. 0726-701010.
Ofer spre închiriere garsonier

şi

ş. Casa este compus
şi 4 camere la etaj.

Este construit

ş) apartament mobilat şi
utilat (maşin

ş

şi pentru firme.
Chirie 180 € + o chirie avans. Rog
seriozitate. Tel. 0034-630227418.

Vând teren intravilan 1170 mp cu
cas

şa, izvor,
strad

ţei, 3 camere, 2 b

ţean Lunca Bârzavei. Tel. 0732-
668959. (RR)

Vând apartament cu o camer

-
ţ

-

ţa. Tel. 0722-394000
Vând teren Bratova. Tel. 0726-

701010.
Vând cas

-

ţa, str. Cibinului nr.
1/A/13 în bloc de apartamente. Tel.
0722-267834.

Vând cas

ţa total
ţul este de 35.000 € negociabil.

Tel. 0761-616814.
Ofer spre închiriere apartament

pe termen lung, etaj 1, zona Comi-
sariat, 2 camere + living + buc

ţ

ţ negociabil. Tel.
0746-052074.

Primesc în gazd

ăi, 2 balcoane,
bucătărie mare, boxă, 43.000 €
negociabil. Tel. 0720-053052. (RR)

Doresc să cumpăr apartament,
2 camere, confort 1, în cartierul
re

ă,
et. 3, bloc izolat termic, 12.000 €.
Tel. 0744-796637. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 80 mp, izolat termic,
cu centrală, termopane, balcon, 2
băi, str. Făgăra

ă ă, et. 2, în
cartierul Moroasa 1, 20.000 €. Tel.
0720-411464. (RR)

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 2 băi, et. 3, complet
mobilat, apartamentul este de lux,
45.000 € negociabil. Tel. 0744-
323229. (RR)

Vând apartament, 2 camere, în
Moroasa 1, 20.000 € negociabil. Tel.
0355-804733. (RR)

Vând apartament, 2 camere, et.
2/4, în Govândari, cu centrală ter
mică, faian ă, gresie, 24.000 €, sau
schimb cu apartament, 3 camere,
neamenajat. Tel. 0728-813340 (RR)

Vând casă compusă din 3 cor
puri, str. Văliugului, nr. 83, 50.000 €,
negociabil. Tel. 0355-422716. (RR)

Vând apartament cu o cameră,
20/20, în zona Luncă, 8.000 €. Tel.
0748-362533. (RR)

Vând 1.500 mp teren, în cartierul
Cuptoare, Re

ă Secă

ă,
Govândari zona Calea Caranse
be

ă
cu centrală proprie, aragaz, frigider,
etc. în Re

ă în satul rugi, com.
Păltini ă din 2
camere la parter

ă de aprox. 35 ani.
Suprafa ă este de 1439 mp.
Pre

ătărie
americană, baie (gresie, faian ă,
cabină du

ă de spălat, aragaz,
frigider, televizor, termostat, u ă
metalică, izolat interior, termopane,
parchet laminat, centrală proprie,
gaz, electricitate, rds, apartamentul
poate fi amenajat

ă bătrânească, racordat energie
electrică, acces la gaz, Boc

ă asfaltată, pre

ă elev de liceu
cuminte. Tel. 0771-109874.

Persoan -
ţei, 2 camere conf.

1, etaj 1, izolat. Preţ 25.900 €.
Contact: popa1950@live.com Tel.
0772-667720.

Persoan -

ţ 30.900 €.
Contact: popa1950@live.com Tel.
0772-667720.

ţa, zona Lunc

-

ţ

ţiri, etaj 1,
zona Intim. Tel. 0740-901345.

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.

ă fizică, vând aparta
ment Al. Romani

ă fizică, vând aparta
ment Str. Sportului, 2 camere conf.
1 , e ta j 1 , izo la t , cent ra lă ,
termopane, etc. Pre

Proprietar, vând apart. 2
camere, Re ă, lângă
Universitatea E. Murgu, conf. 1 ,
decomandat, bloc cărămidă, cen
trală, gaz, termopane, gresie,
faian ă, stare bună. 26.000 €
negociabil. Tel. 0769-036834.

Vând apartament 3 camere,
confort 2, fără îmbunătă

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.

şi

şi

Persoan

g

V nd spa

Cas

ă fizică, vând casă în
Re ălniceanu, 3+1
camere, baie, bucătărie modernă,
curte pavată cu gresie, acoperită,
încălzire centrală, grădină, cu
terasă, cuptor rill. P.N. 60 000 €.
Tel. 0255-213555.

ă, S=29 mp, Re

ă de vânzare, cartier
Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construc ă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Pre

ă, suprafa ă
120 mp, decomandat, confort 1, et.
1, centrală încălzire proprie,
geamuri termopan, inclusiv terase,
sistem de securitate, anveloparea
pere

ă, gresie în baie,
bucătărie

ă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.

şi

şi

şi holuri. Pre

ţa, Str. M. Kog

â ţiu pentru activitate
comercial ţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.

ţii sau depozit, compus

ţ 60.000 € neg. Tel. 0723-
160471, 0728-079424.

Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Var ţa util

ţilor exteriori, parchet de lemn
în camere, faianţ

ţ 58.000 €.
Tel. 0723-160471, 0728-079424.

Închiriez cas

Ocazie! Persoan
-

ţe, Aleea Tu

ţe 400-450 mp deschidere
16 ml, drumuri amenajate, curent
electric. Preţ 6.900 €/lot. Tel. 0765-
569396, 0723-503212.

ă fizică. Vând
apartament 1 cameră în bloc de lo
cuin

ă, termopane, mobilat, u ă
metalică. 11.000 €. Tel. 0744-
796637.

Comuna Berceni - proprietar,
loturi intravilane, 5 km de Bucure

şnad, izolat termic,
central ş

şti,
suprafe

P
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SC EUROPEAN STEPS SRL

are plăcerea de a vă invita, la Bursa locurilor de muncă, ce se
va încheia cu o Conferin ă de presă, organizate în cadrul
proiectului POSDRU/103/5.1/G/76557, „Centrul European de
Calificare, Orientare ă - CECORP“

în data de 26.10.2012, ora 12, la Re

ă plăcere a ăm participarea dvs.
Confirmarea participării se realizează:
Tel./Fax 0355-429536
mail european_steps2010@yahoo.com, până în data de

25.10.2012 ora 16.00, persoană de contact: Isabella Popescu
manager proiect.

ţ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL
OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR
UMANE 2007-2013 - „Investe

ţa, Str. Petru Maior, Bloc
800, Et. 4, Cam. 444.

Cu deosebit

şi Recalificare Profesional

şte în oameni!”,

şi

ştept

cofinan

ă 5 „Pro
movarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de interven

ăsurilor active de ocupare”

ţat din

-
ţie

5.1 „Dezvoltarea .

axa prioritar

şi implementarea m

Reşiţa 23.10.2012

COMUNICAT DE PRESĂ

SC EUROPEAN STEPS SRL

are plăcerea de a vă invita la Conferinţa de presă de încheiere
proiect, organizată în cadrul proiectului POSDRU/103/5.1/
G/76557, „Centrul European de Calificare, Orientare şi
Recalificare Profesională - CECORP“ FONDUL
SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL
SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013
„Investeşte în oameni!”,

în data de 31.10.2012, ora 12, la Re iţa, Str. Petru Maior, Bloc
800, Et. 4, Cam. 444.

Cu deosebită plăcere a teptăm participarea dvs.
Confirmarea participării se realizează:
Tel./Fax 0355-429536
mail european_steps2010@yahoo.com, până în data de

30.10..2012 ora 16.00, persoană de contact: Isabella Popescu
manager proiect.

cofinanţat din

axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor
active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi
implementarea măsurilor active de ocupare”.

ş

ş

Reşiţa 23.10.2012

COMUNICAT DE PRESĂ

P
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Anunţ public decizia etapei de încadrare
S.C. MEIERHOF S.R.L., titular al proiectului „Lagun ţii

animaliere” anunţ
ţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţii animaliere”, propus a fi amplasat în
Berli

ţiei pentru Protecţia Mediului Cara
ţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi între

orele 08-16:30

ţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data public

ţ, pân

ă dejec
ă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de

încadrare de către Agen

ă: fără evaluarea impactului asupra mediului, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul „Lagună dejec

ă
pot fi consultate la sediul Agen

ătoarea
adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa
ării

prezentului anun ă la data de 30.10.2012.

ş-Severin
în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvat

şte, ferma de vaci.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaz

ş-
Severin din Reşi

şi vineri între orele 08-14, precum şi la urm

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

î
ţ . . . .

ţ ţ

ţ

ţia public
ţ ţii

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar. (tel. 0255-213468)

şi ş-Severin, anun

ş ş

şte bunul poate fi consultat
la sediul lichidatorului judiciar.

Licita şi
se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunului
apartinând debitoarei S.C. PROTOS IMPEX S.R.L., cu sediul n
Re i a, Str Sportului, nr 6A, sc 1, ap 7, jud. Cara -Severin.

, an fabrica ie 1988 - pre
500 euro.

Pre urile nu includ TVA.
Raportul de evaluare în ceea ce prive

ă va avea loc în data de 30.10.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

Autoutilitara marca Volkswagen LT35

Activit@]i desf@}urate pe linie de
silvicultur@ organizate la nivelul jude]ului
Cara}-Severin în primele 9 luni 2012
În perioada de referin ştii au ac

şi valorific
şi alte aspecte punctuale pe linie de silvicultur

şi Vân
şi cu alte structuri respectiv Garda

Financiar

şi a fost confiscat atât materialul lemnos provenit din activit
şi utilajele folosite la s şirea acestora.

ţ ţi ţionat în cadrul planului de
acţiune comun intitulat „Scutul P

ţiuni în baza planurilor
proprii din care 474 au fost organizate pe linia transportului de material
lemnos. Diferenţa de acţiuni au vizat respectarea prevederilor legale în
fondul forestier, pe linia provenienţei prelucr

ţii de debitat, depozite de material lemnos,
târguri pieţe oboare etc.

În cadrul acestor acţiuni s-a acţionat în cooperare cu alte structuri
cu atribuţii în domeniul silvic, respectiv Inspectoratul Teritorial de
Regim Silvic ţia Silvic ţional

ţiuni la regimul silvic. De asemenea
au fost aplicate 105 sancţiuni contravenţionale în valoare de 135.580
lei ţile ilicite
cât

ă poli
ădurii 2012”.

Au fost executate un număr de 696 de ac

ării depozitării ă-
rii materialului lemnos ă.

Cu această ocazie au fost verificate 229 obiectieve precum
exploatări forestiere, instala

ătoare, Direc ă, Garda Na ă de Mediu,
structuri silvice private, precum

ă.
In această perioadă au fost instrumentate 102 dosare penale în

care au fost constatate 107 infrac

ă
ăvâr
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Subsecretarul de stat în Ministerul Sănătă
ăzi că aproximativ

, majoritatea fiind pentru spitalele din
subordinea autorită ăugat că urmează orga-
nizarea concursurilor pentru ocuparea acestora, iar angajările se
vor face unu la unu, adică pleacă o persoană, se angajează o alta.

ţii, Raed Arafat, a
anunţat ast

ţilor locale. El a ad

3.800 de posturi din sistemul
sanitar au fost deblocate

�

�

�

�

�

�

ţie de nivelul de poluare a ma ţul autoturismului
ţi s

ţii, potrivit unui proiect de modificare a Ordonanţei privind regimul juridic al contravenţiilor,
proiect publicat de Ministerul Transporturilor

ţ
ţie în agricultur

ţilor, for
decizional, a adoptat legea care îi pedepse ţ

ţi medicali ţ

De anul viitor, actuala tax

Pasagerii CFR C

Pre

Pierderile de produc

Camera Deputa

ă de primă înmatriculare va fi înlocuită cu o taxă de mediu. Aceasta va fi
calculată în func

ălători care sunt prin ără bilet ar putea fi obliga ă presteze muncă în folosul
comunită

ă
comună ă au fost, în medie, de 20% din cauza secetei din
acest an, a declarat ministrul Agriculturii ării Rurale. "Unele sectoare au pierdut mai mult,
înregistrând pierderi de până la 60% altele 15% sau chiar deloc" a spus el

ă sau îi lovesc pe medici,
asisten ă

şinii şi nu va fi mai mare decât pre
şi f

şi Infrastructurii şedintele Parlamentului
European, Martin Schulz, se va adresa Parlamentului României pe 31 octombrie reunit în şedin

şi Dezvolt

şte pe cei care amenin
şi şoferii de ambulan

� Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ
ţiei, cercet

Ordinul Ministerului Mediului

Ordinul Ministerului Ap ţionale nr. 101/2012
privind organizarea

ţionale a activit ţilor de
soluţionare a petiţiilor

Ordinul Ministerului Administraţiei

ţiei
ţii titlurilor executorii în

Ministerul Administraţiei

O.u.G. nr. 52/2012 pentru modificarea Ordonantei
Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii

ţiul rural (M.O. nr. 671/25.09.2012)
Ministerul Muncii, Familiei ţiei Sociale -

Procedura din 2012, Procedura-cadru de evaluare a
persoanelor adulte în vederea încadr

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţiei, cercet

ţia Româna de Asigurare a Calit ţii în
Înv ţ ţiilor
de înv ţ

ării, Tineretului

ă ământ,
aprobate prin Ordinul ministrului educa ării,
tineretului

ădurilor nr. 3283/
2012 pentru aprobarea pretului mediu al unui metru cub
de masa lemnoasa pe picior (M.O. nr. 667/24.09.2012)

ărării Na
ă

ărării Na ă

ă

ăzute în titluri executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar (M.O. nr. 670/25.09.2012)

ării în grad

ării, Tineretului

ării,
tineretului

ă
ă ământul Superior organizate în cadrul institu

ă ământ superior (M.O. nr. 676/27.09.2012)

şi Sportului nr. 5411/2012 pentru modificarea art. 5 din
Normele metodologice privind efectuarea concediului
de odihna al personalului didactic din înv

şi sportului nr. 5.559/2011 (M.O. nr.
664/20.09.2012)

şi P

şi desf şurarea în cadrul
Ministerului Ap

şi de primire în audienta (M.O. nr.
670/25.09.2012)

şi Internelor nr.
228/2012 privind modificarea Ordinului ministrului
administra şi internelor nr. 138/2012 pentru stabilirea
procedurii de efectuare a pl

şi Internelor, conform

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind
plata unor sume prev

şi a unor baze sportive din
spa

şi Protec

şi tip de
handicap (M.O. nr. 672/26.09.2012)

şi Sportului nr. 5823/2012 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului educa

şi sportului nr. 4.945/2012 privind domeniile şi
programele de studii universitare de masterat evaluate
de Agen

�

�

�

�

�

�

A doua rectificare bugetară pe anul 2012 este fundamen-
tată pe o cre ă revizuită în scădere la 1%, fa ă de
nivelul de 1,2% luat în calcul la prima rectificare bugetară, în
august 2012, în timp ce bugetul ini

ă privind
rectificarea bugetară, publicat de Ministerul Finan

ştere economic

ştere de 1,8-2,3%, potrivit proiectului de ordonan

ţ

ţial a fost construit pe o
cre ţ

ţelor Publice.

Persoanele care vor circula cu scutere
şi alte tipuri de mopede pe drumurile pu-
blice vor avea nevoie de un permis special
din ianuarie 2013. Camera Deputaţilor a
adoptat un articol care modific ţa
privind circulaţia de drumurile publice.

ă Ordonan
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Obliga]ii suplimentare
pentru fondurile de

vân@toare
MMP introduce obliga

-

-

ţii suplimentare
pentru fondurile de vân

ţiei
de ur

ţin de 2
km de cea mai apropiat

ţin de 200 de m de observatoare

ţiilor avute cu
gestionarii fondurilor de vân

ţii
pentru ace

ţenii care solicit

ţii sanitar
veterinar ţa în fond
cinegetic a oric

ţile locale pentru îndep

ţ ional de
Vân

ătoare. Riscul
nerespectării acestora este rezilierea
contractelor.

Secretarul de Stat din ministerul Me
diului ădurilor, Mugur Cozmanciuc, a
avut o întrevedere cu gestionarii
fondurilor de vânătoare pentru a discuta
modificarea contractului cadru, în
vederea gestionării eficiente a popula

ără: interzicerea distribuirii de hrană
sub formă de de ă
sau dulciuri, interzicerea distribuirii de
hrană de orice natură la mai pu

ă localitate sau la
mai pu

ătorii la nadă.
„În urma discu

ătoare am
stabilit să introducem mai multe obliga

ă. Astfel, am
introdus recoltarea cu prioritate a
exemplarelor care produc pagube,
asigurarea întregului sprijin pentru
cetă ă acest lucru,
obligativitatea sesizării imediate a
administratorului ă

ă despre existen
ăror exemplare de faună

cinegetică cu comportament deviant

ă ărtarea
restur i lor menajere din fondur i
cinegetice”, a declarat Secretarul de Stat
Mugur Cozmanciuc.

Ministerul Mediului ădurilor va
face toate demersurile în vederea
gestionării eficiente a speciilor protejate.
În acest sens, săptămâna viitoare va fi
convocat Consi l iu l Na

ătoare în vederea modificării
contractului cadru, care să cuprindă
aceste clauze agreate cu gestionarii.

şi P

şi.
În urma întâlnirii cu gestionarii s-a

convenit modificarea contractului cadru
prin introducerea de clauze cu riscul
rezilierii. Printre aceste clauze se
num

şeuri de origine animal

şi
interzicerea vân

ştia din urm

şi a autorit

şi
de asemenea, obligativitatea de a sesiza
autorit

şi P
� Guvernul a aprobat o Hot

Guvernul a adoptat o Hot

ărâre prin care se reglementează pro-
cedurile

ărtate abuziv din
armată în perioada 23 august 1944 - 31 decembrie 1961. Aceste
reglementări vizează definirea no

ă
ă ărtat abuziv

ă
îl depună la comisii sau la centrele militare zonale.

ărâre prin care s-a stabilit o nouă
perioadă de depunere a cererilor pentru schema de ajutor specific

acordat producătorilor de lapte ă din zonele
defavorizate, respectiv 29 octombrie - 09 noiembrie 2012. Pentru
această a doua etapă de depunere a cererilor, controlul la fa

ă până la data limită a perioadei de re
ărui an, în func

ă Hotărâre a fost luată având în
vedere că 2012 este primul an de aplicare a acestei scheme de
ajutor specific ă prima perioadă de depunere a coincis
cu o perioadă în care crescătorii de animale s-au aflat pe pă

şi defini
şi materiale pentru cadrele militare îndep

şi actele
necesare în vederea constituirii dosarului pe care solicitan

şi carne de vit

şi pentru c
şunile

montane şi submontane caracteristice zonelor defavorizate,
neputând depune cererile la timp.

ţiile din normele metodologice privind reparaţiile
morale

ţiunii de fost cadru militar activ,
procedura de determinare a calit ţii de fost cadru militar activ,
procedura de determinare a calit ţii de îndep

ţii pot s

ţa
locului se efectueaz ţinere a
fiec ţie de perioada de depunere a cererilor, conform
manualului de proceduri. Aceast

�

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

MDRT a demarat implementarea proiec-
tului Platform

şi integrat
şele

sub 50.000 de locuitori de a dezvolta şi imple-
menta politici urbane integrate şi asigurarea
condi

şi va fi asigurat prin Programul Opera

şi cofinan

şi func
şi direc

şi politici locale, din
cadrul unit

şi dezvoltare urban

şi dezvoltare urban
şi implementarea

politicilor urbane integrate;
Componenta 2 Formare profesional

şi implementarea politicilor urba-
ne a unui num

şi dezvolt
şi din domeniile relevante dezvolt

şelor sub 50.000 locuitori;

Componenta 3 Proiecte pilot: dezvoltarea
unor modele de politici de dezvoltare urban

şe pilot.
În cadrul proiectului vor fi elaborate 3

instrumente de planificare şi dezvoltare
urban şi
implementarea politicilor urbane integrate iar
5 oraşe vor fi selectate pentru implementarea
de proiecte pilot care vor avea scopul
elabor

ştin şi creare de
contacte profesionale în vederea dezvolt

şti cu privire la
dezvoltarea de politici urbane integrate. Un
num

şe
cu o popula

şterea
num

şterea
şomajului cauzat

şterea ratei s
şe.

Contextul men
şele sub 50.000

de locuitori şi crearea unei viziuni strategice
de dezvoltare urban şelor şi
rela

şi culturali sunt utiliza şi îmbina

şele
mici o are în num şe. Astfel,
num şelor sub 50.000 de locuitori
reprezint

şelor din România, iar din punct de vedere
al num

şe sub 50.000
de locuitori corelat cu faptul c şele sub
50.000 de locuitori au mai multe probleme
nesolu şi mai pu

şi tehnice la dispozi
şele mari, cu economie

diversificat şi dot

şe în identificarea de
solu şi decizii locale mai bune.

ă pentru dezvoltare urbană
durabilă ă care are ca scop întărirea
capacită

ă durabilă.
Bugetul proiectului este de 4.816.275 de

lei
ă

ă autorită

ă

Componenta 1 Furnizarea de instrumente
de planificare ă:
dezvoltarea unui număr de 3 instrumente de
planificare ă care să
sprijine elaborarea

ă:
îmbunătă ătirii profesionale privind
formularea

ăr de 430 de func
ării locale

precum ării
teritoriale, din cadrul administra

ă
integrată în 5 ora

ă care să sprijine elaborarea

ării de politici urbane integrate.
Un număr estimat de 400 de func

ării
unei re

ăr de 30 de func
ă

ă acumuleze experien ă privind crearea de
politici integrate pentru dezvoltare urbană,
creând astfel o platformă solidă pentru
dezvoltarea localită

ă ă

ă 1990, situa
ă de 50.000 de locuitori

s-a schimbat. Astfel, numeroase centre
urbane au cunoscut un declin socio-economic
generat, în principal, de descre

ărului de locuitori, pierderea func

ă de restructurarea indus-
trială (scăderi de peste 60% ale numărului de
salaria ătrânirea
popula ărăciei
comparativ cu celelalte categorii de ora

ă identi-
ficarea unui nou rol pentru ora

ă integrată a ora
ă de localită

ării urbane
integrate, factorii economici, sociali, ecologici

ătre o mai bună
valorificarea a poten

ă ponderea mare pe care ora
ărul total de ora

ărul ora
ă peste 86% din numărul total al

ora
ărului de locuitori totalizează peste

33% din numărul popula
ărul mare de ora

ă ora

ă ări corespunzătoare, face
necesară ac ă pentru
sprijinirea acestor ora

ţii administraţiei locale din ora

ţiilor de dezvoltare spaţial

ţional
de Dezvoltare a Capacit ţii Administrative
(4.093.833,75 de lei) ţarea MDRT
(722.441,25 de lei). Perioada de implemen-
tare a proiectului va fi de 22 de luni, urmând a
fi finalizat în iulie 2014.

Proiectul se adreseaz ţilor locale
ţionarilor publici din cadrul direcţiilor de

urbanism ţiilor responsabile cu
elaborarea de strategii

ţilor administrativ-teritoriale sub
50.000 de locuitori.

ţirea preg

ţionari publici
din domeniul urbanismului

ţiei locale a
ora

ţionari
publici vor participa la sesiuni de instruire
organizate în regiunile de dezvoltare ale
României, care vor constitui un bun prilej
pentru transfer de cuno ţe

ţele de profesioni

ţionari publici din cadrul
autorit ţilor publice locale vor beneficia de
cursuri de instruire în instituţii din state
membre ale Uniunii Europene, având ocazia
s ţ

ţilor din România.
Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt

comunit ţile locale din unit ţile administrativ-
teritoriale sub 50.000 de locuitori, organiza-
ţiile non-guvernamentale, mediul de afaceri.

Dup ţia celor mai multe ora
ţie mai mic

ţiilor
predominant industriale deţinute în trecut, de

acumularea unor probleme sociale în special
în cele monoindustriale, cum ar fi cre

ţi din sectorul industrial), îmb
ţiei urbane, cre

ţionat face necesar

ţionarea cu reţeaua naţional ţi.
Astfel, prin intermediul planific

ţi în comun ţi
pentru a dirija deciziile c

ţialului de dezvoltare.
Mai mult decât atât, datele statistice

evidenţiaz

ţiei urbane din
România. Num

ţionate ţine resurse umane,
financiare ţie în
comparaţie cu ora

ţiunea guvernamental

ţii

Obiectivele specifice ale proiectului sunt
structurate în cadrul următoarelor 3 compo-
nente:
�

�

�

MDRT va sprijini ora}ele sub 50.000 de locuitori în
formularea de politici urbane integrate

Acte normative care au fost incluse pe Agenda de lucru a }edin]ei
Guvernului României din 24 octombrie
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Parlamentul European a desemnat anul 2013 drept Anul european al cet
Deputa SUA

China a suferit cea mai grav
Uruguay a devenit a doua na

US Navy a semnat un acord cu o firm
Camera inferioar

Organiza
Fostul lider cubanez Fidel Castro a declarat c

Milioane de pelerini au sosit la Mecca în aceast

ă ă cunoa ă ă
pe o perioadă de doi ani

ăptămâni, la care participă 3500 militari americani ă scădere
economică din ultimii trei ani, cu PIB-ul din al treilea trimestru la 7,4 %, mai scăzut decât în trimestrul precedent, 7,6 %

ă (după Cuba), care acordă tuturor femeilor libertatea de a decide dacă fac sau nu avort ă de profil pentru dezvoltarea de
biocombustibili avansa ă a parlamentului Rusiei a votat favorabil un nou proiect de lege care
extinde defini ă trădare ă o for ă de men ăcii în Siria dacă are loc o încetare a focului în această ă

ă nu suferă nici măcar de dureri de cap, într-un articol publicat în media de stat, criticându-i pe cei care au răspândit zvonuri
privind iminenta lui moarte ă săptămână pentru anual pelerinaj (hajj în limba arabă)

ţenilor, pentru a favoriza o mai bun ţenia european
ţii francezi au votat taxa de 75% pentru persoanele cu venituri mai mari de un milion de euro anual

ţiu militar comun, întins pe durata a trei s ţi israelieni
ţiune din America

Latin
ţi

ţia de înalt ţia Naţiunilor Unite are deja planificat ţ ţinere a p ţar

ştere a drepturilor legate de cet
şi Israel au început un

exerci şi 1000 de solda

şi de bioenergie pentru utilizare în întreaga armata SUA

5

Cancelarul germanAngela Merkel
a inaugurat la Berlin un

. Până la 500.000 de romi au
fost uci ătre nazi

ăzboi mondial.

memorial al
victimelor roma ale Holocaustului
nazist

şi de c şti în timpul
celui de al doilea r

Candidatul republican la prezidenţiale, , a
cerut o demonstraţie ferm ţ

ţinut
c

ţi în
a treia

Mitt Romney
ă de for ă americană pe scena

mondială, în timp ce pre
ă adversarul său a oferit o viziune inconsecventă

ă la nivel mondial, la întâlnirea celor doi candida

şedintele a sus
şi

nechibzuit
şi ultima dezbatere înaintea alegerilor din 6 noiembrie.

Barack Obama

Comisia Europeană
ări din UE (Germania, Fran

ă-
ă, de ă taxă va fi aplicată numai în cele

10 state, fiind nevoie

şi-a dat acordul pentru instituirea

şi Slovacia).
Acum mai trebuie doar ca cele 27 de state s şi dea acordul prin
majoritate calificat şi aceast

şi de votul Parlamentului European.

taxei pe
tranzacţiile financiare în 10 ţ ţa,Austria,
Belgia, Portugalia, Slovenia, Grecia, Italia, Spania

Cu mult timp în urmă, cercetătorii au
în ă o perspectivă pre ă privind
via ă ar putea fi găsită chiar aici,
pe Pământ. A fost ales pentru studiu Lacul
Vostok, probabil, ecosistemul cu adevărat
izolat de pe planetă, acoperit de un strat de
ghea ă gros de 3 kilometrii care poate fi
urmărită până în urmă cu peste 400.000 de
ani, dar apa în sine este izolată de 15 - 25
milioane ani. Situat la 1300 kilometrii de Polul
Sud geografic, sub baza rusească Vostok,
este cel mai mare din cele peste 300 de lacuri
subterane din Antarctica. Suprafa

ă

ă pentru prima oară de
către geograful rus Andrey Kapitsa bazată pe
sondaje seismice făcute în timpul expedi

ăsura grosimea
stratului de ghea ă. Cercetările continuate de
oamenii de ă ru

ă ajungă
rapid 3,5 km, dar au fost nevoite să se opreas
că din cauza unei posibile mari probleme:
contaminare; lacul este curat, neatins de orice
tip de influen ă pământească

ără a-l contamina.
Oamenii de ă ru

ă apa nu va fi
contaminată: Au convenit să foreze până
când un senzor a avertizat prezen

ă nici unul dintre lichide să nu curgă în lac,
ci mai degrabă apă din lac să se ridice datorită
presiunii prin pu ă înghe

ăpuns stratul
de ghea ă din partea de jos pe 5 februarie
2012, la o adâncime de 3769 metri.

Serghei Bulat de la Institutul de Fizică
Nucleară din Petersburg, Rusia, a prezentat
rezultatele preliminare ale analizelor la al 12 -
lea Workshop european privind Astrobiologia
desfă ăptămânii trecute.
Astfel, au fost găsi

ăsit elemente care, probabil, au provenit de
la uleiurile

ă să ob ă probe de la adâncimi
mai mici ale lacului propriu-zis, unde oamenii
de ă cred că poate exista via

ă adaptată la temperaturi scăzute

ăzute în lac, iar analizele
preliminare ale primul e ă în
curs de desfă

ător american în
Antarctica, care lucrează pentru a ajunge la
alte lacuri subglaciale, spune că nu este sur
prinzător că ru ăsit nimic până acum.

" [analizele] se bazează pe ghea ă găsită

pe utilajul lor, a ă este o probă foarte
contaminată. În al doilea rând, atunci când
apa lichidă este congelată, este o parti

ă din impurită
ă," spune

el. "Este nevoie să ajungă în lac ă
preleveze probe în mod corespunzător cu
instrumente sterile", mai spune Priscu.

Oamenii de ă spun că, dacă
microorganismele supravie

ă,
este posibil ca forme de via ă similare să
supravie ă în alte locuri cu mediu

extrem, cum ar fi pe suprafa

ă.
Cercetători din întreaga lume sunt

literalmente în cursă pentru a explora
misterele din Antarctica. Acum, o echipă de la
British Antarctic Survey încearcă să ajungă în
adâncurile lacului Ellsworth, unul dintr-o serie
de mai mult de 370 de lacuri de sub Antar
ctica, care ar putea vedea în curând lumina
zile pentru prima dată. ă,
în principal, din oameni de ă americani
încearcă să ajungă la un lac subglacial.

ţeles c ţioas
ţa extraterestr

ţ

ţa apei este
de 257 km lungime ţime.

Existenţa unui lac subglacial în regiunea
Vostok a fost sugerat

ţiilor
din 1959

ţ
ţ
ţa lacului.

Proiectul Lacul Vostok a început în 1998.
Echipele de foraj au fost capabile s

-

ţ

ţ

ţa apei. În
acel moment au scos kerosenul folosit ca

lubrifiant de foraj -

ţ ţe, izolându-l.
Echipamentul de foraj a str

ţ

ţi mai puţin de 10 microbi pe
mililitru, echivalent cu populaţia din atmosfera
unei camere curate. Dar rezultatele nu au
venit din apa lacului, care a îngheţat în puţul
de foraj

ţat pe burghiu

ţin

ţ ţa
microbian

-

ţ

ţionare
-99 la sut ţi, inclusiv microorga-
nisme, nu sunt încorporate în gheaţ

ţ
ţuiesc în Vostok

ţa Antarctic
ţ

ţuiasc

ţa lunii lui Jupiter,
Europa

ţ

-

ţie format
ţ

şi 48 km l

şi 1964 pentru a m

ştiin şi şi britanici au confirmat
în 1993 existen

şi este practic
imposibil de a fora f

ştiin şi au venit cu un mod
inteligent de se asigura c

şi au ajustat presiunea, ast
fel c

şi s

şurat în cursul s

şi l-a închis. Primele date provin din
apa care a înghe şi unde s-au
g

şi lubrifiantele folosite.
Bulat sper

ştiin
şi

la întuneric.
Echipa va reveni în 2013 pentru a fora la

niveluri mai sc
şantion sunt înc

şurare.
John Priscu, un cercet

şii nu au g

şa c

şi s

ştiin
şi

alte lacuri departe sub suprafa

şi Enceladus, satelitul lui Saturn, care
sunt acoperite cu ghea

Şi o expedi
ştiin

Primele mostre din Lacul Vostok (izolat de milioane de ani) sunt f@r@ semne de via]@
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Uniunea European@
prime}te Premiul Nobel
pentru pace 2012

Uniunea European ştigat Premiul
Nobel pentru pace 2012, în semn de recunoaş
tere a contribu
şase decenii, la promovarea p

şi drepturilor omului în Europa.
„Este o imens

ştere a valorilor politice
fundamentale care stau la baza Uniunii
noastre: efortul unic depus de tot mai multe

şi
disensiunile şi pentru a construi împreun

şi prosperit
şi institu

şi celor 500 de
milioane de cet

şedintele Consiliului
European şi Preşedintele Comisiei Europene,
într-o declara

şedin

şi securit şi în întreaga
lume”.

Comitetul Nobel norvegian a subliniat
„contribu şase
decenii, la promovarea p

şi drepturilor omului în Europa”.
A fost apreciat rolul de factor de stabilitate

jucat de UE care „a f

şi o
form

ă a câ

ăcii, reconcilierii,
democra

ă onoare pentru Uniunea
Europeană să primească Premiul Nobel pentru
pace 2012. Acest premiu este cel mai puternic
semn de recunoa

ări
europene, pentru a preîntâmpina războaiele

ă un
continent al păcii ă

ă un interes comun, ci
ă ăiesc în Uniunea

noastră”, au afirmat Pre

ă.
Vorbind despre viitor, pre ă

institu
ă de „promovarea, în continuare,

a păcii ă ările vecine

ăcii, reconcilierii,
democra

ăcut ca o mare parte din
Europa să se transforme dintr-un continent al
războiului într-un continent al păcii. Contribu

ă „fraternitatea între na
ă a ceea ceAlfred Nobel numea „congrese

pentru pace” atunci când a stabilit, în
testamentul său din 1895, criteriile pentru
acordarea Premiului pentru pace”.

-

-
ţiei sale, pe parcursul a peste

ţiei

ţ

ţii. Premiul revine
nu numai proiectului ţiilor care
reprezint

ţeni care tr

ţie comun
ţii celor dou

ţii au exprimat angajamentul Uniunii
Europene faţ

ţii în ţ

ţia UE, pe parcursul a peste

ţiei

ţia
UE o reprezint ţiuni”

S-a publicat raportul pe 2012 privind
strategia de extindere a UE, cu evaluări ale
progreselor înregistrate de Croa

ă Iugoslavă
a Macedoniei, Albania, Bosnia

ă

ări ării. Continua
rea procesului de extindere ar consolida
securitatea, pacea

ă a UE.
Raportul din 2012 privind strategia de

extindere, care vizează ările din Balcanii
de Vest, Islanda ă pro
gresele înregistrate de ările care doresc
să adere la UE ă reformele pe
care acestea trebuie să le pună în aplicare.

Procesul anual de monitorizare
garantează că ările candidate sunt
acceptate în UE numai în momentul în care
îndeplinesc integral cerin

ăd, printre altele, amelio
rarea participării politice

ă

ă
ă

ajute ările poten ă
îndeplinească cerin

ă cât mai incipientă a
procesului de extindere.

În decembrie 2011, UE a semnat
tratatul de aderare cu Croa ă ă
va face parte din UE începând cu 1 iulie
2013 ă la data respectivă, mai are de
îndeplinit câteva condi

ă să î

ărilor
climatice. Negocierile de aderare decurg
bine.

Turcia trebuie să facă eforturi mai mari
pentru a îndeplini cerin

ătă
ă Iugoslavă a Macedo

niei a ă decizia guvernelor UE cu
privire la recomandarea Comisiei de
deschidere a negocierilor.

Albania ar urma să primească statutul
de ă candidată în momentul în care va
realiza anumite reforme-cheie.

Bosnia ăcut progrese
limitate în direc

ă
în prezent ca ă candidată, ceea ce
dovede ă în plus, că atunci când
se fac reforme UE î

ă comercială ă ar
putea începe de îndată ce această ă va
îndeplini o serie de condi

În decembrie 2012, guvernele UE vor
analiza recomandările

ări. Între
timp, Comisia continuă să le sprijine în
realizarea reformelor necesare.

ţia,
Islanda, Turcia, Fosta Republic

ţe-
govina, Muntenegru, Serbia

ţ -

-
ţa politic

ţ
-

ţ

ţ

ţele care le-au
fost comunicate în detaliu.

Acestea prev -

ţionare a administraţiei
publice, garantarea libert ţii de expresie,
crearea de condiţii pentru grupurile
excluse din punct de vedere social,
asigurarea stabilit ţii economice.

Anul acesta, Comisia î
ţ ţial candidate s

ţele esenţiale de
aderare într-o etap

ţia.Aceast ţar

ţii.

UE continu ţiile
cu Islanda, inclusiv în domeniul energiilor
regenerabile

ţele în materie de
drepturi politice

-
ţii sunt prioritare, cum ar fi

îmbun ţirea relaţiilor cu Republica Cipru.
Fosta Republic -

ţar

ţegovina a f
ţia îndeplinirii condiţiilor

iniţiale impuse de UE.
Au început negocierile de aderare cu

Muntenegru, iar Serbia este recunoscut
ţar

ţine promisiunile.
Negocierile cu Kosovo (în temeiul

Rezoluţiei 1244/99 a Consiliului de
Securitate al ONU) pe marginea unui acord
de asistenţ

ţar
ţii esenţiale.

ţ

şi Her
şi Kosovo.

Uniunea European şi cele 27 de state
membre şi-au luat angajamentul de a le
oferi şi altor şansa integr

şi prosperitatea conti
nentului, precum şi influen

şi Turcia, analizeaz

şi traseaz

şi a normelor
juridice, buna func

şi propune s

şi, pân

şi consolideze rela

şi al combaterii schimb

şi fundamentale, inclusiv
pe cele referitoare la libertatea de expre
sie. Şi alte obliga

şteapt

şi Her

şte, o dat
şi

şi financiar

şi vor lua decizii cu
privire la fiecare dintre acesteStarea de fapt

ătoriPaşii urm

Relaţii externe şi afaceri externe >
Extindere - 11/10/2012

Ucrainenii vor alege în 28 octombrie cei
450 de membri ai noului parlament, jumătate
dintre ei din listele na ăta
te din raioane teritoriale. Sondajele de opinie au
relevat sprijin mai mult sau mai pu

ă împreună aproximativ două treimi
din alegătorii ucraineni. Restul de o treime din
voturi va fi alocat pentru multitudinea de partide
minore, care nu au practic nici o ă de a
depă ă. Toate aceste voturi
vor fi distribuite propor ători.

Potrivit celor mai recente sondaje, aproape
77 la sută dintre cetă

ă voteze.

a promis să
continue construc

ărora
teritoriul este capitala viitorului lor stat.

Benjamin Netanyahu a vorbit după ce

ă îl consideră a fi sub
ocupa ă.

"Noi nu impunem restric

ău. "Este capitala noastră"

a fost invitat să participe ca
observator la "Cobra de aur", care reune

ări asiatice la manevre
militare comune anuale.

Cobra de aur, care a început în 1980, are loc
în Chon Buri, o provincie la est de Bangkok în
care Statele Unite ale Americii au construit o
prezen ă militară masivă în timpul Războiului
din Vietnam.

Anul trecut, aproximativ 10.000 de militari
americani au luat parte la exerci ă cu
aproximativ 3.400 thailandezi. Lor s-au alăturat
alte cinci ări - Indonezia, Japonia, Malaezia,
Singapore ă ări au trimis
observatori, inclusiv China.

ţionale de partid -

ţin egal pentru
forţele pro-guvernamentale ţie,
care adun

ţional între câ

ţenii ucraineni cu drept de
vot au de gând s

ţiile din Ierusalimul de Est, în
pofida obiecţiilor palestinienilor potrivit c

ţional
ţia israelian

ţii asupra construc-
ţiilor în Ierusalim", a spus Netanyahu în faţa mem-
brilor Cabinetului s .

ţi din alte ţ

ţ

ţii, împreun

ţ
ţ

şi jum

şi cele de opozi

şans
şi pragul de 5 la sut

ştig

şeful
politicii externe al UE a criticat planurile pentru
construirea de 800 apartamente noi şi un
colegiu militar pe un teren contestat, pe care
comunitatea interna

şte mii
de americani, personal militar thailandez şi
participan

şi Coreea de Sud. Nou

Prim-ministrul Israelului

Myanmar

Extinderea UE - paşii următori



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbun ţit, et. 1/4, situat în Re ţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, B-
dul Timi

ţ
ţ 265.000 €, negociabil. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil

pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, zona Muncitoresc, la
strada principal ţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Re ţa, zona Lunca Pomos-
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50
€/mp neg 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.

ând spaţiu comercial în supra
faţ

ţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Re ţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 400 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament, 2 camere,
decomandat, et. 2/2, bloc din
c

ţa, str. Romanilor,
lâng ţ
20.000 . Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând cas

ţ
ţ 40.000 . Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând garsonier

ţa, vis-a-vis de
Centrul Militar. Preţ 10.500 . Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ătă

ă situată în Re

ă compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafa ă de 750
mp. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Re

ă. Pre

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Re

ărămidă, centrală, termopane,
situat în Re

ă Sc. generală nr. 2. Pre

ă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacan ă).
Pre

ă, compusă din,
cameră, bucătărie, baie, balcon,
situată în Re

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

şi

şi
şoarei, pentru locuit sau

pensiune turistic

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şi

şi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi

şi

şi

şi

şoara lâng
ociabil.

.

a

V -

€

€/

€

€

€

Vând vacă, 7 ani, foarte bună de
lapte, 1.300 lei, o junincă, 7 luni,
foarte grasă, 200 kg, 2.000 lei. Tel.
0255-243110, 0745-654658. (RR)

Vând cal, 5 ani, 2.500 lei. Tel.
0724-432483. (RR)

Vând grâu, 1,3 lei/kg. Tel. 0255-
526023. (RR)

Vând centrală pe gaz, 500 lei, un
televizor color, 100 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

Vând ma ă de spălat cu încăr-
care verticală, 500 lei, un congelator
cu 5 sertare, 500 lei, un televizor pt.
tir sau autobuz, 800 lei, o chiuvetă
de inox, 100 lei, un convector mare,
500 lei, o masă de calculator, 100
lei, un dulap cu 2 u

ă, italiană, 150 lei,
un televizor color, 70 cm diagonala,
100 lei. Tel. 0747-832171. (RR)

Cumpăr orgă muzicală, ofer
pre

ă de blană de
marmotă, nou-nou ă, negru vi

ărimea 52, 1.000 lei, o masă de
sufragerie, extensibilă, din furnir,
maro închis, cu picioare demonta-
bile, 180 lei. Tel. 0722-619119. (RR)

Vând laptop Pentium 4, 400 lei,
o unitate centrală Pentium 4, 300 lei,
ambele func ă perfect. Tel.
0255-530360, 0735-060186. (RR)

Vând vacă de 7 ani cu o vi ă de
10 zile, 4.000 lei. Tel. 0768-259109.

Vând purcei de 8 săptămâni,
450 lei negociabil, porci de la 130-
190 kg, 8,5 lei/kg, baloturi de paie si
fân. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând 65 oi, în localitateaApadia,
400 lei. Tel. 0785-363622. (RR)

Vând centrală termică pe gaz,
pentru casă, în perfectă stare de
func

şin

şi, 300 lei. Tel.
0355-425973. (RR)

Vând biciclet

şiniu,
m

ţul pieţei. Tel. 0728-813340 (RR)
Vând hain

ţ

ţioneaz

ţic

ţionare, cu reductor de gaz, 200
€. Tel. 0771-641897. (RR)

Vând capre, 250 lei/bucata. Tel.
0764-654306. (RR)

Vând cazan de făcut ă, 220 l,
2.200 €, 2 acordeoane. Tel. 0770-
464494. (RR)

dulapuri dormitor

ţuic

Ofer gratis 2 şi
un dulap sufragerie plus ansamblu
dulap sufragerie din lemn masiv nuc
cu furnir. Tel. 0771-290801.

Vând mobilă dormitor, nouă, cu
pat dublu, dulap dublu, 2 noptiere, o
servantă, oglindă, 2.000 lei. Tel.
0720-311810

Cumpăr instant la butelie pentru
încălzit apă, la mâna a II-a. Plata pe
loc. Tel. 0255-236074

Vând porc, rasă de carne, 160-
180 kg, 8 lei/kg. Tel. 0765-064680

Vând ieftin 4 scaune, o vitrină, 2
corpuri bucătărie. Tel. 0770-
889631, 0721-438048

Vând ma ă de cusut Singer,
300 lei, călcător vechi pentru
colec

ă nouă, pentru
adul

ă mată, 2
fotolii bej cu model de trandafiri
bordo. Tel. 0721-155683

Vând convector Granier, cu tiraj
normal, 1.200/900/25, pe gaz, stare
foarte bună, 50 € negociabil. Tel.
0723-092582

Vând sta ă, o pereche
de boxe, 2 calculatoare. Tel. 0728-
599791, 0355-083546. (RR)

Vând fân de calitate, 1 leu/kg
negociabil. Tel. 0255-210535. (RR)

Vând purcei, 300 lei/perechea,
11 bucă

ă, 7 luni, 700 lei. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând schiuri, bocanci, 50-100
lei/perechea, mobilă de dormitor,
completă, 1.600 lei. Tel. 0752-
030888. (RR)

Vând rochie de mireasă, 400 lei,
costum negru, de ocazie pentru băr-
ba

ă ă
cu sertare, în stare foarte bună, 250
lei, o mască pentru vană, 100 lei, o
plapumă de 2 persoane, 160 lei,
tablouri pictate ămate, 100
lei/bucata. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând home cinema 5+1, 500 lei,
o cutie muzicală veche pentru
bijuterii, pre

ă pentru copii, 100
lei, o trotinetă, 50 lei. Tel. 0741-
076505. (RR)

Vând orgă muzicală, Yamaha,
80 €, un

ă, 800 lei, 2 boxe,
100 lei, un televizor, 100 lei, un
monitor, 60 lei, o borma ă, 100 lei.
Tel. 0768-060730. (RR)

Vând televizor color, gri metali-
zat, diagonala 51 cm, calculator
Pentium 4, complet, 400 lei, un dvd
portabil, 130 lei. Tel. 0769-280849.

Vând familii de albine, 35
lei/ramă, roi, 35 lei/rama, lăzi
verticale pentru stupi, noi, 150
lei/lada. Tel. 0744-963406. (RR)

Vând saltea de masaj, 200 lei,
telefon Nokia X7, 150 €. Tel.0761-
560908. (RR)

Vând sta ă,
500 lei. Tel. 0723-188347. (RR)

Vând 50 de lăzi. Tel. 0255-
211951. (RR)

Vând pătu
ă între 0-4

ani, în stare foarte bună, 200 lei. Tel.
0742-364440. (RR)

Vând 2 covoare persane, 300
lei, o haină de piele bărbătească,
200 lei. Tel. 0255-233111, 0752-
006314. (RR)

Vând laptop Toshiba AC100
nou, în cutie. Preţ fix 150 €. Tel.
0724-169067.

ţionari, 30 lei, corn de cerb,
100 lei. Tel. 0255-257476

Vând biciclet
ţi, candelabru, din Turcia, cu

becuri din franjuri, de sticl

ţie muzical

ţi, un mânz, 2.000 lei, o
mânz

ţi, 150 lei, un covor persan, 80 lei,
carpete lungi, 2 buc ţi, 30 lei, vitrin

ţ negociabil. Tel. 0722-
264501, 0743-594347. (RR)

Vând porc, 140 kg, 8 lei/kg. Tel.
0761-690834. (RR)

Vând biciclet

ţie muzical

ţie satelit, nou nouţ

ţ din lemn, pentru
copii cu vârsta cuprins

şin

şi înr

şemineu, 160 € negociabil,
o sta

şin

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

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, Tel. 221529, mobil: 0720-0387740255-
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

6

lei
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42
3,40

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,44
4,42
4,40

4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
4,46

24 25 26 27 28 1 2 3 18 19 22 23 244 5 8 9 10 11 12 15 16 1724 25 26 27 28 1 2 3 18 19 22 23 244 5 8 9 10 11 12 15 16 17

24 - 24 Oct 2012Septembrie .24 - 24 Oct 2012Septembrie . EUROUSD

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap Neuromotorţ
Fil. jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2 ap 3 unc ioneaz o irm
pentru ispozitive edical roteze, orteze, nc l minte
ortopedic , corsete, c rucioare pentru persoanele cu handicap

econtate prin CAS CS. Program ar i 10.00-12.00, 14.15-17.00 i
oi 10.00-12.00.

Informa ii suplimentare: 0744 479253 tefan S
pre edinteAHN-CS

. e ţa, . b . , . f ţ f
d m e, p î ţ

,
d m ţ
j

ţ - , S teiner,
.

şi

ş

ş

ă ă
ă ă

ă ă

Vând echipament pentru apicul-
tur

ţul de 450 lei negociabil, hot

ţul de 700 lei.
Tel. 0747-081224.

ţi, vârsta 20-
21 ani, cu fructe, ţime
180, circumferinţa coroanei 70-80.
Boc ţuri negociabile.
Tel. 0746-052074.

Superb

ţi, poate am ce v ţi, la preţ
bun. Tel. 0722-619119.

Vând goblen model deosebit,
neînr ţ neg 200 lei. Tel.
0765-775575.

Vând m ţ
ţ neg.

130 lei. Tel. 0765-775575.
Vând doi papagali peru

ţ convenabil. Tel.
0770-389533.

Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 €

ţ 200
lei. Tel. 0763-906047.

Vând monitor crt de 17 inch cu
50 lei în stare perfect

ţionare. Tel. 0764-335767.
Cump

ţ negociabil. Tel.
0727-758325.

Vând c ţelu
ţa.

Tel. 0768-259098.
Vând 2 ceaune mari, 400 lei

ambele, mobil

ă, lăzi mici, ceară, presă de fa-
gure, rame. Tel. 0755-940848. (RR)

De vânzare aragaz Zanussi în
stare perfectă, cu 4 ochiuri, aprinde-
re electrică, rotisor la cuptor, la
pre ă
Cata cu 2 motoare, halogene, 3
viteze, 200 de lei; plasma tv Grundig
pentru living, diagonala 117 cm,
stare perfectă, la pre

ămâi 2 bucă
ăl

ă, pre

ă haină de blană de mar-
motă, nouă, mărimea 52. Culoarea
este neagră vi

ă de sufragerie exten-
sibilă din furnir maro închis, tip Dro-
beta. Picioarele sunt demontabile.
180 lei. Tel. 0722-619119.

Lichidez gospodărie la bloc.
Suna ă dori

ămat, pre

ăsu ă sufragerie pătrată
joasă, modernă, din piele, pre

ător, pre

ă cu
monitor de 17 inch la 350 lei. Tel.
0763-906047.

Vând monitor crt de 19 inch cu
50 lei,monitor de 17 inch cu 35 lei

ă, pre

ă de
func

ăr timbre filatelice

ă, pre

ă ă labrador 5 săpt.,
deparazitată ă. Re

ă veche, dulap, mese,
scaune, o dormeză, un dulap mic,
400 lei toate. Tel. 0731-191130

Vând butoi din lemn, nou, pentru
brânză, 15 l, 100 lei negociabil. Tel.
0355-805986

Vând l
şi 2 dafini în

şa Montan

şinie, greu de descris.
1000 lei. Tel. 0722-619119.

Vând mas

şi şi un
canar cânt

şi monitor lcd de 19
inch 45 €. Tel. 0764-335767.

Vând calculator Fujitsu Siemens
Scenic N320, 2.8 GHz, cu procesor
Intel Pentium IV împreun

şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfect

şi ma-
chete maşini. Info şi oferte cu foto pe
romaniidinafaratarii@yahoo.com

Vând frigider Artic mic, stare
foarte bun

ş
şi vaccinat şi

FREE STAR
angajeaz reprezentant v nz ri

, societate care activeaz n domeniul distribu iei
de materiale de construc ii
zonal.

Se ofer salariu atractiv plus comision din v nz ri.
CV-urile se primesc la nr. fax 0344 115 102 sau mail:

contact@free-star.ro

ă

ă ă

î ţ
ţ

â

ă ăâ

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţ

- ţ
ţ

ţia public
ţ ţii

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar. (tel. 0255-213468).

.
şi ş-Severin, anun

ş, str. Morilor, nr. 36, jud. Caraş-Severin.
pre de evaluare 840 Euro.

Pre urile nu includ TVA.
Rapoartele de evaluare în ceea ce priveşte bunurile pot fi

consultate la sediul lichidatorului judiciar.
Licita şi

se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or
şi

ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apar inând debitoarei S.C. MAIAMI COM S.R.L. cu sediul în
Caransebe

ă va avea loc în data de 30.10.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

Frez universală ă

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. RAM ART S.R.L., Re iţa, B-dul Republicii, nr. 6, sc. 6, ap.

28, jud. Cara -Severin prin lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER
S.P.R.L. anunţ ţie public

ţ â
- ţ

ţia public

ţ
. ţa,

str. Horea, bl.A7, parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. începând cu data public
- -

ş
ş

şi va avea loc în data de 30.10.2012 ora 15:00, urmând a se
repeta, pân şi or

şi
ş-Severin.

Rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a
următorului bun apar in nd debitoarei:

pre de evaluare 7.743 EURO;
Licita ă începe de la pragu de 50% din valoarea de

evaluare
ă la vânzarea bunului, în fiecare zi de mar i la aceea ă

la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării, zilnic între
orele 10 12, la telefon 0255 213468.

Ma ină de lefuit sticlă KNOPPş ş
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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

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

Băile Herculane:

Oravi

O
TOTAL JUDE

ător
comercial: 1; ă de mare tonaj: 1

ădirilor, căptu ărie, placi mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1
ă: 1

şofer autobuz: 1
asistent personal de îngrijire: 1; lucr

şofer autocamion/maşin

şeli zid
muncitor necalificat în silvicultur

Caransebeş:

şu:

ţa:

ţelu Ro
Ţ: 7

administrator: 1; muncitor necalificat la demolarea
cl ţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.10.2012
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Vând cas

V nd cas

ă cu două apartamente
pe str. Feroviarului, 25A sau schimb
cu apartament 2 camere etaj 1 sau 2
cu balcon + diferen ă. Pre

ă în Re

ă com. Berzovia, în
centru, lot 2870 mp, pre

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală sau schimb cu
apartament, 2 camere + diferen ă.
Tel. 0722-501895

Vând casă în Stavila. Tel. 0723-
279221

Vând casă, 3 corpuri, str.
Văliugului nr. 83, Re

ă, 2 ca-
mere, cămin, îmbunătă

ă ă, 13,24 mp.
Pre

ădină pe Calea Caran-
sebe

ă de vie, pivni ă, cameră din
PFL, 15.000 €. Tel. 0729-057557

ţ ţ 80.000 €
negociabil. Tel. 0725-814536, 0771-
266067

Vând cas ţa. Tel. 0745-
157348, 0355-806864

â
ţ negociabil.

Tel. 0746-550893.
Vând cas ţa, 5

camere, baie, buc

ţ

ţa. Tel. 0770-
813900

Vând urgent garsonier
ţit, ocupabil

imediat. Tel. 0727-045017
Vând pe B-dul Al. I. Cuza,

apartament în bl.2, 2 camere,
decomandate, la parter, cu toate
utilit ţile, 59,70 mp, box

ţ 40.000 €. Tel. 0720-311810
Vând gr

ţ ţ

şi

şi

şi

şului, 1.200 mp, cu pomi de tot
felul, vi

Caut de lucru îngrijitori b
ş sau în str

şul Reşi

şi montez body
piercing . Tel. 0755-409341.

şi
electrice, plachez pereti rigips,
pol ist i ren.etc. Experien

şu
sau la cheie finisaje interioare şi
exterioare la pre

şi o s

şi
pensionari. Tel. 0726-701010.

ătrâni
sau cură ăi-
nătate, pensionară în ora

Tineri căsători ă îngrijim
bătrâni în schimbul locuin

ăm seriozitate. Tel. 0741-137197.
Pun gresie, faianta, rigips, glet,

podele laminate, tinci, forme rigips,
sape, zugraveli, instalatii sanitare

ă în
domeniu. Construim case la ro

ă ave

ţenie în ora
ţa.

Tel. 0766-635565.
Realizez machiaj permanent

contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale

ţi,dorim s
ţei. Ru-

g

ţ

ţuri accesibile.
Apelaţi la noi ţi numai
satisfactii. Tel. 0741-017894.

Ofer împrumut financiar persoa-
nelor cu venituri mici, medii

Oferte-Cereri

de Serviciu

Domn, 48 ani, prezentabil,
manierat, şaten, ochi verzi, f

ştin

ştin

şi mine, de vârst

şi

şi obliga

şi

şi

ştept, sun şi
nu vei regreta. Nu suport b şi
tigarea. Tel. 0763-030750

Eşti singur
şti de la

şi nu vei regre-
ta, b

ştept. Tel. 0763-030750
Tan şi sexy, aştept

telefon la 0742-886283

ără vicii,
doresc să fac cuno ă cu o
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0756-
986692, 0731-754476

Administrator firmă, studii supe-
rioare, 49 ani, 1.75/70, divor ără
obliga ă fac cuno ă cu
o doamnă, fără obliga ă
apropiată, pentru căsătorie. Tel.
0752-846591

Băiat, 36 ani cu handicap fizic de
gradul 2, doresc să cunosc pe
cineva la fel ca ă
apropiată. Tel. 0734-107938

Pensionară, 63 ani, cu aparta-
ment, caut rela ă. Tel.
0770-391275

Bărbat, 54 ani, 1.73/76, doresc
să cunosc o doamnă drăgu ă, fizic
plăcut, din Re

ă pensionară, 54 ani,
fără vicii
ă cunosc domn, vârstă apropiată,

pensionar, din Re ără copii,
sănătos psihic, să locuiască la mine
sau la el. Răspund doar la sms-uri
cu date de prezentare. Tel. 0756-
383595

Doamnă serioasă, 32 ani, am un
copil, doresc o rela ă. Tel.
0753-561226

Bărbat, varstă 42 ani, 1.60/60
kg, elegant, curat, pedant, nu beau,
nu fumez, caut o femeie din Re

ără copii. Rog
seriozitate maximă. Tel. 0720-
032855

Bărbat, 50 ani, caut femeie să
stea la mine. Te a ă-mă

ăutura

ă, te-ai săturat de
singurătate, e ă, ai 45-55
ani, vino langă mine

ărbat, 50 ani, nefumător, anti-
alcool. Te a

ără discretă

ţ

ţat, f
ţii, doresc s ţ

ţii, de vârst

ţie serioas

ţ
ţa sau împrejurimi,

ofer similarul. Tel. 0754-769319
Doamn

ţii, 1.60/74, doresc
s

ţa, f

ţie serioas

ţa
sau din împrejurimi, f

ţar

Matrimoniale

Caut îngrijitor pentru persoane
cu handicap locomotor. Tel. 0725-
745544

Transport de marfă intern

ă fizică, execut lucrări
de înaltă calitate

şi
interna

şi pre

şul Constan şi împrejurimi. Tel.
0740-184434.

Filmez şi fotografiez la nun
şi alte aniversari.

Calitate şi seriozitate. Tel. 0729-
844264.

ţional. Tel. 0745-274929.
Persoan

ţuri avan-
tajoase în domeniul construcţiilor, în
ora ţa

ţi,
botezuri, majorate

Asociaţie de proprietari căutăm
administrator atestat pentru anga-
jare. Tel. 0763-906047.

Auto-Moto-Velo
Vând un set de 4 anvelope de

iarn 175/70/13

ţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

ă cu jante ă ,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Pre

, m rimea

Vând Renault Clio, 1996, pe
benzină, consum mic, stare foarte
bună, 150.000 km la bord, înmatri
culată, 1.200 € negociabil. Tel.
0356-459615, 0771-660211. (RR)

Vând Golf 2 diesel, 1991,
ma ă de garaj, cu multe piese de
schimb, 1.500 € negociabil. Tel.
0740-068548. (RR)

Vând tractor, Ford 3.000, 48 cai
putere, 3.300 € negociabil, o remor
că pe un ax, 2 ro

ă, 2001,
3.950 €. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

Vând motocicletă Yamaha, 600
cmc, înmatriculată, cauciucuri noi,
stare impecabilă, 1.000 € nego
ciabil. Tel. 0727-271045. (RR)

Vând Volkswagen Passat, 2000,
cutie automată, climă, închidere
centralizată, servo, înmatriculată,
2.900 € neg Tel. 0721-400969. (RR)

Vând Renault 19, pe benzină,
1994, acte la zi, 600 €. Tel. 0740-
249779. (RR)

Vând Opel Astra G2, DTI,
înmatriculată, 2000, pe motorină,
2.700 €. Tel. 0744-425868. (RR)

Vând tractor, 40 cai putere,
direc

ă, 1.240 cmc,
1998, euro 2, impecabil, 1.400 €.
Tel. 0741-112860. (RR)

Vând Opel Astra, înmatriculat,
2000, 2.700 € negociabil. Tel. 0744-
425868. (RR)

Vând tractor Ford, 55 cai putere,
stare foarte bună, adus recent,
3.250 € negociabil, un microbuz
Ford Tranzit, 6 locuri + 1.500 kg
marfă, înscris, recent adus. Tel.
0722-435561, 0770-307812. (RR)

Vând Ford Fiesta, culoare ro
ă în ă, 800

€, un set de cauciucuri de iarnă cu
tot cu jante pe 13

ă Dacia Nova, 1998,
cu toate actele la zi, 600 €
negociabil. Tel. 0355-422966. (RR)

Vând Fiat Panda, 1994, consum
3,5%, numere de Italia, 5 jante de
aluminiu 150 €, o motoretă pentru
copii, pe benzină, 120 € negociabil.
Tel. 0255-218141. (RR)

Vând 4 cauciucuri de iarnă, 5
găuri de prindere, 100 lei/buc. Tel.
0733-358085. (RR)

Vând 2 ro
ă 155/70/R13 stare foarte bună.

Tel. 0741-132826.
Vând Dacia Logan 16 MPI,

aproape nouă, an 06 2010, model
Preferance, 23.600 km, consum 5,5
- 7,5%, stare impecabilă, pre

ă Dacia pt rabla la
pre

ără
încărcător frontal. Pre ără
încărcător, 4000 € cu încărcător.
Stare perfectă de func

-

-
ţi, 800 € negociabil.

Tel. 0771-578133. (RR)
Vând tractor Renault, 42 cai

putere, 3.150 € negociabil, un Ford
Transit, 6 locuri + marf

-

.

ţie servo, 2.500 € negociabil.
Tel. 0767-779371. (RR)

Vând Fiat, benzin

ţar

ţoli, 400 lei. Tel.
0766-103934. (RR)

Vând ma

ţi echipate cu anvelope
iarn

ţ avan-
tajos. Tel. 0723-850354.

Vând ma .
ţul de 1100 lei. Tel. 0760-284642.
Vând tractor, marca Ferguson

135 cu multi power, motor Perkins în
trei pistoane, 42 cp, cu s-au f

ţ 3500 € f

ţionare. Tel.
0255-232277, Cara

şin

şie,
1.300 cmc, recent adus

şin

şin

şova.

Ofer spre închiriere garaj zona
Valea Domanului. Tel. 0770-750691

Vând Dacia papuc, 5 locuri. Tel.
0740-203806.

Vând jante de aluminiu originale
de Renault pe 16, de Fiat pe 14, de
Mercedes pe 15, de Toyota pe 15 şi
cauciucuri de iarn şi
c-uri pe 15. Tel. 0749-044785.

Vând certificat de distrugere
„maşin

şin

şi
cauciucuri de iarn

şi 17

şi,
adus recent din Germania, 1.400 €
negociabil. Tel. 0726-794242. (RR)

Vând set motor pt Dacia 1.400,
lan

ă pe 13, 14, 15

ă casată”, utilizabil la achizi

ă full, 3.600 € neg
ma ă de garaj. Tel. 0745-974507

ă pană în
2014, scuter, Aprilia Sport City, 125
cmc. Tel. 0728-276782

Vând Opel Corsa, 1.3 cmc, TDI,
euro 4, 2005, consum foarte mic,
distribu

ă, 2.900 €
negociabil. Tel. 0744-589738

Vând scuter Honda, 400 €. Tel.
0732-982025. (RR)

Cumpăr garaj în Micro 1 sau in
Micro 2, ofer pre

ă de
func

ă, pre

ă, mărimi diferite,
50-100 lei/bucata. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând Renault 19 pe benzină,
1994, 600 €. Tel. 0740-249779 ( )

Vând Peugeot 407 diesel, 2.000
cmc, 2005, 7.000 € negociabil. Tel.
0745-266629. (RR)

Caut să cumpăr carcasă de
tractor, de 445, decupată. Tel. 0785-
888582. (RR)

Vând tractor Ford, 55 cai putere,
adus recent, în stare foarte bună,
3.100 € negociabil, un microbuz
Ford, 6 locuri + 1.500 kg marfă,
3.850 €. Tel. 0722-435561. (RR)

Vând remorcă metalică, capaci
tate, 700 kg, 2.500 lei. Tel. 0731-
153301. (RR)

Vând Renault Laguna, 2000,
euro 2, înmatriculată, taxele la zi,
dotări complete, 3.000 €. Tel. 0785-
390778, 0255-517830. (RR)

Vând Fiat Ducato 2.5 l, 2+3 u

ă, 70.000
km. Tel. 0746-768172. (RR)

Vând Renault, 2001, 7 locuri, în
stare excep ă, 3.900 € nego
ciabil. Tel. 0769-298022. (RR)

Vând Opel Astra, pe motorină,
2000, euro 3, 2.700 € negociabil.
Tel. 0744-425868. (RR)

Vând motocicletă Aprilia, 1.25
cmc, 600 €, jante de aluminiu cu tot
cu cauciucuri pentru Ford K, 160 €,
cauciucuri pentru Dacia Logan, de
iarnă, 150 lei/perechea, jante pentru
Nissan, pe 13

-
ţionarea unui Logan nou. Preţ apro-
ximativ 1.000 lei. Tel. 0255-212242

Vând tractor, 650, în stare de
funcţionare. Tel. 0736-088029

Vând Fiat Stilo, 1,6 l, 2001,
103.000 km, dotat ,

ţ avan-
tajos, verificare tehnic

ţie pe lanţ, înmatriculat în
Romania, 135.000 km, jante

ţul pieţei. Tel. 0728-
813340. (RR)

Vând Renault Master, 2001,
4.000 € negociabil, aparat de vulca-
nizat, 800 €, în stare foarte bun

ţionare, dezmembrez Renault
Twingo, 2001, orice pies ţurile
sunt avantajoase, jante de aluminiu
pe 16 ţoli, 500 lei/setul, diferite
cauciucuri de iarn

RR

-

.
ţ de distribuţie cu pinioane, am-

bele la 400 lei. Tel. 0771-464494 (rr)
Vând Dacia Logan, 2005, 3.100

€ negociabil, pe benzin

ţional -

ţoli, 200 lei, tot setul.
Tel. 0745-134127. (RR)

Vând Opel Ascona, pre

Vând semiremorcă auto,
neînmatriculată, cu acte, 1.200 lei, 4
jante de Aro R16, 100 lei/bucata.
Tel. 0757-311013. (RR)

Vând apartament, 3 camere,
confort 2, et. 1,Al. Buhui, zona Kauf
land, 23.000 €. Tel. 0770-426567

Vând apartament, 3 camere,
confort 1, semidecomandat, 2
balcoane, baie cu aerisire, centrală,
termopane, luminos, situat în zonă
foarte bună, la Victoria, Bl.9, ocupa-
bil imediat. Pre

ă, gresie, faian ă, mobilă
bucătărie, u ă schimbată, parchet.
Tel. 0724-761770

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, et.
3, izolat termic, centrală termică
proprie, nouă, boxă, garaj, Re

ă + diferen ă.
Tel. 0355-804733. (RR)

Vând 5.800 mp de teren în
parcul na

ărghita ătate îngrădit,
cu mini cabană, cameră + terasă,
pomi fructiferi, stupi, peisaj minunat,
curent, cale de acces auto, 2 €/mp,
iar jumătatea neîngrădită, 1 €/mp,
totul este negociabil. Tel. 0255-
240368, 0731-153301. (RR)

Vând casă în Măureni, mobilată,
12.000 € negociabil. Tel. 0255-
526023. (RR)

Caut să închiriez apartament, pe
termen lung, de preferin ă în zona
Lunca Pomostului, Re

Vând apartament, 2 camere,
modernizat, complet mobilat,
mobilat, în Timi

-

ţ 30.000 € negociabil.
Tel. 0355-803606

Vând apartament, 2 camere,
confort 1, zona Victoria, et. 1,
central ţ

ţa,
Moroasa 2. Preţ 45.000 € negocia-
bil. Tel. 0769-670833

Vând apartament, 2 camere,
zona Moroasa. Tel. 0729-432111

Vând 1.500 mp de teren în car-
tierul Cuptoare. Tel. 0722-394000.

Vând apartament, 2 camere sau
schimb cu garsonier ţ

ţional Cheile Cara

ţ
ţa. Tel.

0731-376609. (RR)
Închiriez cabinet stomatologic

ţiu pentru birouri, str. Petru
Maior. Tel. 0743-610599. (RR)

Vând apartament, 2 camere, în
Moroasa, 19.500 €. Tel. 0770-
495527. (RR)

ş

şi

şului
Semenic, la 300 m de motelul şi
lacul M ş, jum

şi

şi
un spa

şoara, 40.000 €
negociabil. Tel. 0771-641895. (RR)

Vând tractor David Brown, adus
de dincolo, motor în 4 pistoane,
3.000 €, grebl

. ţoli, cu
cauciucuri de var .

ţionare, o
ma

ţionare,
700 €. Tel. 0748-362533. (RR)

Vând Vw Golf III, an 92. Tel.
0726-701010.

Vând Ford Sierra 1,8 l, 90 CP,
benzin

ţie

ţul 1500
€ este u

ţie + jante de tabl ţi de var

ţa. Tel. 0743-341191.

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în toat

ţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la tel. 0318-
110788.

ă de adunat fânul, pe
curele, 400 € negociabil, un plug de
îngropat cartofii, cu 5 brazde, 400 €
neg , jante de aluminiu, pe 17

ă, 250 € neg Tel.
0767-791282,. 0723-918262. (RR)

Vând scuter Honda, 370 €
negociabil. Tel. 0786-844776. (RR)

Vând Volkswagen, 1.300 cmc,
în stare perfectă de func

ă îngrijită într-un mod special,
2.500 € neg. Tel. 0355-410197 (RR)

Vând microbuz Volkswagen,
înmatriculat, în stare de func

ă, fab. 1984, gri metal,
109.000 km, ITP 02.2013, 950 €
neg. Tel. 0724-521542.

Vând Vw Polo 1.4 benzină, 2001
abs, servo-direc ă, scaune
încălzite, geamuri electrice, închide-
re centralizată, km reali, 5 u

ări Vw: climă, gea-
muri electrice, oglinzi electrice, 2
airbag-uri, volan reglabil, mp3, 4
jante tablă. Consumabile schimba-
te. Tel. 0720-894637.

Vând Vw Jetta 1.6 diesel,
albastră, înmatriculată. Pre

ă cu ga-
ran ă, + ro ă
cu jante de aluminiu. Un u

ă modificată cu
plasă deasupra. Cârlig, priză. Merită
văzută! Re

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
Comenzi

şin

şi frân

şi, volan
reglabil, unic proprietar în România.
Tel. 0729-933095, 0742-402807.

Vând sau schimb Vw Polo cu
Volvo S40. Dot

şor negociabil. Consum 5%
în oraş, cauciucuri noi iarn

şor tuning
cu faruri sport, masc

şi
şi

reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

şi informa

Imobiliare



8

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

| Octombrie 2012 |25 - 31 PRISMA

DE VĂZUT LA TV:
:
Joi ProTV si Digi Sport 1 ora 22:00

Sambata Eurosport 1 ora 10:30

Sambata Digi Sport 2 ora 11:30

Sambata Digi Sport 1 ora 16:00

Duminica Digi Sport 1 ora 07:00

Duminica Digi Sport 1 ora 11:30
:

Duminica Eurosport 2 ora 14:30
BASCHET :

Duminica Digi Sport 3 ora 19:00

FOTBAL Steaua - Molde, Europa League, etapa III-a

SCHI ALPIN: CM, ,

POLO Bucuresti,

HANDBAL FEM.: Rm. Valcea, Liga Campionilor

MOTOCICLISM Marele Premiu , cursele

FORMULA 1 Marele Premiu al Indiei, New Dehli, cursa

TENIS

MASC. , Liga Nationala

Soelden Austria - Fem, slalom uria

ă

:

:

ş, manşa întâi

: Crisul Oradea - Rapid Superliga Na

Randers - Oltchim

al Australiei

Turneul Campioanelor, la Istanbul, Turcia, finala

U Mobitelco Cluj - CSU Ploiesti

ţional

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
: -
: -
:

:
:

26 - 28 oct FORMULA1 MP de F1 al Indiei de la New Delhi;
26 - 28 oct MOTOCICLISM . . alAustraliei, Phillip Island;

;
28 oct ATLETISM - Maratonul de la Venetia;
29 oct - 04 nov TENIS -ATP, Masters Series la Paris-Bercy. Franta.

M P
27 - 28 oct SCHIALPIN - CM, Slalom urias, fem., Soelden,Aut.

VOLEI
Voleiul românesc se pregăte

ă, startul în cea mai
valoroasă competi ă, Liga Campionilor. Celor două
campioane na

ău (masculin), li s-au alăturat Dinamo
Romprest (feminin) ă primind
câte un wild card din partea Confedera

ă acesta va fi primul sezon în
care două echipe masculine autohtone se regăsesc la startul Ligii.

Aflată la a treia participare consecutivă în Liga Campionilor,
campioana României la volei masculin, Remat Zalău, porne

ă dată cu un obiectiv îndrăzne ă. Misiune
destul de grea pentru elevii lui Mariusz Sordyl, care vor avea adversari
de vârf, Arago de Sete, dublă finalistă a campionatului Fran

ători ai Cupei Cupelor în 1997, 1998
ăul s-a întărit, pe ultima sută de metri, cu Peter

Nagy, cel mai bun stranier din sezonul trecut al DivizieiA1
ă total nouă

pentru băie ă într-o grupă grea, în
care vor da de vicecampioana Rusiei, Dinamo Moscova, de
de ătoarea Cupei în Polonia, PGE Skra Belchatow,

ă în Liga Campionilor. Cu multe jucătoare noi în lot, Tomis-ul
va juca împotriva câ ătoarei Cupei CEV din 2011, Robur Tiboni
Urbino, contra lui Schweriner SC, campioana Germaniei,

şte de cel mai intens sezon european
din istorie, în care patru echipe vor lua, în premier

şi Remat Zal
şi Tomis Constan

şte de
aceast

şi 2005, campioana en-titre a Poloniei, Asseco Resovia Rzeszow, şi
italienii de la Banca Lannutti Cuneo, campioni în 2010, finalişti sezonul
trecut şi tripli câştig şi 2010. Pentru
a-şi atinge

şi de campioana
Turciei, Fenerbahce Grundig Istanbul.

Campioane en-titre, fetele de la Constan

ştig
şi a lui

Dinamo Kazan, campioana Rusiei.

ţie continental
ţionale care au obţinut direct calificarea, Tomis

Constanţa (feminin)
ţa (masculin), cele dou

ţiei Europeane de Volei.
Premierele nu se opresc aici, pentru c

ţ, locul trei în grup

ţei în 1988

ţinta, Zal
.

Participarea la actuala ediţie a Ligii va fi o experienţ
ţii de la Tomis. "Marinarii" au picat îns

ţin

ţa vor participa pentru a
doua oar

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
: Universitatea Cluj -

O -
-

-

Etapa 13/34: 26 - 29 oct 2012: Vineri, 26.10
ţelul Galaţi, ora 19:00, Digi Sport 1; FC Bra

ţ - Dinamo Bucure

ţa, ora 21:30, Digi Sport 1;
: Viitorul Constanţa - Pandurii Târgu Jiu, ora 21:30, Digi Sport 1.

şov Petrolul Ploieşti, ora
20:00, Dolce Sport 1; Astra Ploieşti CSMS Iaşi, ora 21:30, Digi Sport
1; : Gaz Metan Severin CFR Cluj, ora 19:00, Digi
Sport 1; Concordia Chiajna - Rapid Bucureşti, ora 20:00, Dolce Sport 1;
Ceahl şti, ora 21:30, Digi Sport 1;

: Gaz Metan Mediaş - FC Vaslui, ora 19:00, Digi Sport
1; Steaua Bucureşti - Gloria Bistri

Sambata, 27.10

Duminica, 28.10
ăul Piatra Neam

Luni,
29.10

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 12-a:
M V E I G GP PM

.

1. Steaua Bucuresti 12 9 2 1 24 10 29p
Pandurii Tg. Jiu 12 8 2 2 22 14 26
FC Vaslui 12 6 4 2 21 12 22
Astra Giurgiu 12 6 3 3 26 17 21
Dinamo Bucuresti 12 6 3 3 21 14 21

. Petrolul Ploiesti 12 5 4 3 21 14 19
7. FC Brasov

Rapid Bucuresti 12 5 3 4 15 14 18
9. Concordia Chiajna 12 5 3 4 13 16 18

. CFR Cluj 12 4 4 4 21 16 16
11. Viitorul Constanta 12 3 5 4 14 13 14

U Cluj 12 4 2 6 14 22 14
13. Ceahlaul Piatra Neamt 12 4 2 6 14 24 14

Gaz Metan Medias 12 3 4 5 13 20 13
5. Otelul Galati 12 2 6 4 13 15 10p

16. Gloria Bistrita 12 2 3 7 10 23 9p
17. CSMS Iasi 12 1 2 9 8 20 5p
18. CS Turnu Severin 12 0 4 8 7 16 4p

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

12 5 4 3 18 15 19p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS DE MASĂ
Dream team-ul Samara/Dodean a cucerit, după trei ani, titlul

european la dublu într-o finală de senza
ă ă în tenisul de masă

masculin după 52 de ani. Ultimul medaliat român la simplu masculin a
fost Radu Negulescu, care a cucerit argintul la Europenele de la
Zagreb în 1960.România s-a bătut de la egal la egal cu marile puteri ale
tenisului de masă la Europenele de la Herning (Danemarca). Într-o
competi

ă ce au
reu ă în finala cu Ungaria, de la 0-3. Tot istorie a scris
cu mingea de celuloid

ă pentru România în proba de simplu masculin,
după 52 de ani!

Ambi
ă au făcut

finala competi ătă seara în Danemarca. Condus cu 3-0 de
duo-ul Georgina Pota

ă set, pentru a închide
actul decisiv cu

ă au reu ă remonteze de la 0-3, situa
ă niciodată. La începutul meciului chiar vorbeau

între ele ă nu le vine să creada cât de prost joacă.
Momentul psihologic a fost în setul 6 când au egalat la 3”, a declarat
Cristian Romanescu, pre

ţie, în timp ce Adrian Cri
ţat” bronzul la simplu, prima medalie autohton

ţie în care asiaticele naturalizate fac legea, Daniela Dodean

ţionate de e

ţiei sâmb

ţie pe care la un asemnea
nivel nu o mai izbutiser

şan a
“ag

şi
Elizabeta Samara au învins totul la dublu şi au cucerit titlul, dup

şit o revenire istoric
şi Adrian Crişan, care a cucerit bronzul, prima

medalie la tenis de mas

şecul de la simplu, Dodean şi Samara au dat totul
la dublu. Campioane europene în 2009, la Stuttgart, cele dou

şi Krisztina Toth din Ungaria, dream team-ul
tricolor a revenit incredibil şi a recuperat set dup

şase puncte consecutive. „Cea mai mare realizare a lor
este c şit s

şi spuneau c

şedintele FRTM.

HANDBAL MASCULIN
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 5-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 6 6 0 0 180 131 12p
CSM Bucuresti 6 4 1 1 182 153 9

3. Potassia Turda 6 4 0 2 192 173 8p
4. Stiinta Dedeman Bacau 6 4 0 2 161 150 8p

. U Politehnica Timisoara 6 3 0 3 143 139 6
7. HC Odorhei

Universitatea Suceava 5 2 0 3 142 146 4
9. Pandurii Tg. Jiu 6 2 0 4 149 159 4

. CSM Ploiesti 6 1 0 5 168 188 2
11. Dinamo Bucuresti 6 1 0 5 156 192 2

U Transilvania Cluj 6 1 0 5 136 192 2

2. p

6 p
5 3 0 2 159 159 6p

8 p
p

10 p
p

12. p

5. CS Caras Severin 6 3 1 2 149 135 7p

Etapa 7/22: Sambata,10 noiembrie 2012:
CS Caras Severin - HC Odorhei; ASC Potaissa Turda - CSM

Bucuresti; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - HCM Constanta; CSM
Ploiesti - Universitatea Transilvania Cluj; Stiinta Mun Dedeman Bacau
- Dinamo Bucuresti; Universitatea Bucovina Suceava -Universitatea
Politehnica Timisoara.

FORMULA 1
Etapa cu numarul 17 din cadrul

Campionatului Mondial de F1 se
va desfasura pe circuitul de la
New Delhi, India, in acest sfarsit
de saptamana. Clasamente:

1.Red Bull Racing 367
2.Scuderia Ferrari 290
3.McLaren Mercedes 284
4.Lotus F1 Team 255
5.MercedesAMG 136
6.Sauber F1 Team 116
7.Force India F1 89
8.Williams F1 Team 58
9.Scuderia Toro Rosso 21

Clasament general piloţi:

Clasament general echipe:

1. Sebastian Vettel 215
2. FernandoAlonso 209
3. Kimi Raikkonen 167
4. Lewis Hamilton 153
5. Mark Webber 152
6. Jenson Button 131
7. Nico Rosberg 93
8. Romain Grosjean 88
9. Felipe Massa 81
10. Sergio Perez 66

FOTBAL
Mar i si miercuri s-au desfasu

rat meciurile din etapa a III-a a
grupelor Ligii Campionilor:

Shahtior - Chelsea
Nordsjaelland - Juventus

Lille - Bayern M. 0-
BATE - Valencia 0-

Barcelona - Celtic
Spartak M. - Benfica

M. United- Braga -
Galatasaray - CFR Cluj

FC Porto - Dinamo Kiev
D. Zagreb - Paris SG

Montpellier - O. Piraeus
Arsenal - Schalke

Zenit Peters.- Anderlecht
Malaga- AC Milan

Dortmund- Real Madrid
Ajax - M. City

Joi, 25 octombrie se vor desfa
sura si meciurile din etapa a III-a a
grupelor Ligii Europa. Steaua face
parte din grupa E. Programul
etapei:

Meciurile se joaca de la ora
22:00. Steaua se afla pe primul loc
in grupa cu un total de 4 puncte.

ţ -

2-1
1-1

1
3

2-1
2-1

3 2
1-1

3-2
0-2

1-2
0-2

1-0
1-0

2-1
3-1

-

Marti 23 octombrie:
Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Miercuri 24 octombrie:
Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Steaua Bucureşti - Molde FK
VfB Stuttgart - FC København

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/25 Octombrie /26 Octo /27 /28 Octombrie Octombrie mbrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 29 Octombrie Mar 30 Octombrie 31 Oct. 1 Noiembrie 2 Noiembrie 3 Nov. 4 Nov.
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România va trece în noaptea
de Sâmbătă spre Duminică la
ora oficială de iarnă, ora 4:00
urmând să devină ora 3:00


