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Administra]ia re}i]ean@ - indiferent@ fa]@ de întreprinz@torii locali
Ani de zile, toate administraţiile reşiţene au clamat susţinerea
mediului privat, stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă.
Actuala administraţie nu face excepţie. Reprezentanţii ei vorbesc
continuu de apropierea de comunitate, solicită agenţilor economici să
facă ceva pentru această comunitate. Când vine însă vorba de un pas
spre mediul de afaceri, atunci orientările se schimbă, translatând în
zona interesului îngust. Există, de fapt, o neîncredere în capacitatea
comunităţii locale de a încerca să mişte ceva, nu numai pentru binele
personal, ci şi pentru cel al comunităţii, în general. Se aşteaptă soluţii
miraculoase venite din alte părţi, în timp ce forţele economice locale,
atâtea câte au mai rămas, sunt neglijate. Chiar dacă agenţii economici
locali au poate o mai mică putere financiară, ei încearcă să facă ceva
durabil şi se găsesc aici, în imediata apropiere.
O încercare de colaborare cu administraţia locală a avut de curând
şi Ioan Iliasă, directorul Prisma, care este o publicaţie cu capital exclusiv local ce rezistă de 15 ani pe piaţa extrem de grea a Caraş-Severinului. Prin eforturi proprii, ale sale şi a unei mici echipe, Ioan Iliasă a
asigurat şi asigură pentru cărăşeni, pe propriile spese, săptămânal,
informaţiile de care au nevoie, anunţurile, mica publicitate atât de necesară, care menţin toate la o cotă funcţională vânzările şi cumpărările
din judeţ. Prisma s-a dovedit o publicaţie echidistantă, corectă,
neangajată politic. Într-o perioadă în care ziare mai titrate au apărut cu
surle şi trâmbiţe şi au dispărut la fel de spectaculos, Prisma a rezistat,
şi-a menţinut locul ei în galeria publicaţiilor, nu mari, dar serioase.

“Am încercat ani de zile să dovedesc că şi pe plan local, cu
posibilităţi reduse, poate fi creat un produs folositor comunităţii, spune
Ioan Iliasă. Am considerat că autorităţile locale vor să coopereze şi, mai
mult, să încerce, pe cât posibil şi legal, chiar să stimuleze prin pârghii
specifice afacerile autohtone. Am crezut că declaraţiile celor din
fruntea obştii reşiţene, vor deveni realitate. N-a fost să fie aşa. M-am
întâlnit, recent, cu primarul Mihai Stepanescu, cu care am încercat să
am o discuţie constructivă, pentru că noi am fost tot timpul apropiaţi de
proiectele locale. Dorim să facem ceva pentru comunitate şi asta se şi
întâmplă, pentru că nu te îmbogăţeşti dintr-o astfel de activitate de
presă. Din păcate, primarul a expediat în derizoriu încercările noastre
de apropiere. A dus discuţia într-o zonă unde tot ceea ce propuneam
noi nu mai conta. Noi am publicat în permanenţă, gratuit, zeci, sute de
comunicate ale primăriei, am dovedit că Prisma e o publicaţie practică,
utilă şi accesibilă pentru toţi reşiţenii şi cărăşenii. Pe de altă parte,
primăria ar trebui să ţină cont că există Prisma, care poate reflecta şi
informa aşa cum trebuie, la preţuri foarte mici, ceea ce vrea primăria
sau Consiliul local să transmită cetăţenilor. Aşadar, cu economii pentru
administraţia locală. Nu aş vrea însă să cred că resursele financiare pe
acest palier sunt alocate în funcţie de alte interese. Vreau, deci, să
transmit pe această cale tuturor autorităţilor că în acest judeţ există şi
Prisma, o publicaţie care a oferit locuri de muncă, un ziar cu capital
exclusiv privat şi care poate fi oricând un partener al comunităţii locale.”
(Dan Apostolescu)

În lumea magică a poveştilor
La Caransebeş se va desfăşura în data de 4 iunie
2010, concursul internaţional “În lumea magică a
poveştilor!”, ediţia I.
Concursul se derulează sub motto-ul ”Basmele
sunt lumea noastră închipuită, în care ne retragem
spre a fi ceea ce visăm să fim, sunt dorinţa noastră
de bine şi puterea de a învinge răul ce ne pândeşte
din umbrele răspântiilor, sunt bucuria victoriei.”
(Marcela Peneş) şi cuprinde trei secţiuni: Creaţii
plastice (pictură şi colaj); Scenete, serbări (vor fi
prezentate în format electronic pe cd sau dvd); Fotografii cu copii costumaţi în personaje din poveşti
Comitetul de organizare este format din Grădiniţa cu Program Normal Nr. 5 Caransebeş (prof. Peia
Codruţa, prof. Bălan Alina); Grădiniţa cu Program
Normal Nr. 4 Caransebeş (prof. Dinulică Otilia, prof.
Urban Helga) şi Liceul Pedagogic „C.D. Loga” (prof.
Pfeifer Gabriela, Urban Monica, Pelin Monika).
Prin acest concurs se urmăreşte: promovarea
dialogului şi a comunicării între elevi si preşcolari;
dezvoltarea cooperării şi a colaborării între cadre
didactice din unităţi diferite de învăţământ; trezirea
interesului copiilor pentru literatură; crearea respectului faţă de carte şi cultivarea dorinţei de a o păstra
în bună stare, pentru ca să poată fi citită de cât mai
mulţi copii; apropierea copiilor preşcolari de carte şi
de cuvântul scris; creşterea implicării părinţilor în
activitatea grădiniţei şi în crearea unui mediu
stimulativ, util şi funcţional în cadrul grădiniţei;
familiarizarea copiilor cu autorii cărţilor pentru copii;
sensibilizarea părinţilor şi a altor factori în vederea
realizării unor acte de donaţii şi sponsorizări;
formarea obişnuinţei de a merge la bibliotecă, de a
căuta cărţi sau alte informaţii, pe care aceasta le
oferă dezvoltarea inteligenţei creatoare, intuiţiei,
imaginaţiei copiilor; dezvoltarea limbajului, a
vocabularului copiilor.
Grup ţintă este reprezentat de preşcolari, elevi ai
claselor I-IV.
Obiectivele concursului “În lumea magică a
poveştilor” sunt:
l să explice noţiunile scriitor, poet, bibliotecă,
bibliotecar, lectură, cititor;
l să redea conţinutul poveştile specifice vârstei lor;
l să precizeze autorii poveştilor cunoscute;
l să motiveze necesitatea formării respectului faţă
de carte şi autorul ei;
l să păstreze în bună stare cartea pentru a putea fi
citită de cât mai mulţi copii;
l să meargă cât mai des la biblioteca şcolii sau
biblioteca municipală;
l să participe la unele festivităţi organizate în
cadrul bibliotecii cu prilejul unor evenimente ;

l să precizeze instrumentele de lucru din care sunt
realizate cărţile, planşele, jetoanele, pliantele;
l să enumere instituţiile şi persoanele angajate
care se ocupă cu realizarea cărţilor şi distribuirea
sau păstrarea acestora.
Regulament:
a) Depunerea lucrărilor se face până la data
01.06. (data poştei) pe adresa: GRĂDINIŢA PN 5,
Calea Severinului nr. 64, 325400 Caransebeş cu
menţiunea “d-nei Bălan Alina”
b) Creaţiile artistice vor fi realizate în tehnică de
lucru, pe suport A4;
c) Un cadru didactic poate participa cu 3 lucrări la
fiecare secţiune;
d) Pe spatele lucrării se vor trece: titlul lucrării,
numele şi prenumele copilului, clasa/grupa,
îndrumătorul, şcoala, localitatea, judeţul;
e) Lucrările înscrise în concurs nu se restituie;
f) Împreună cu lucrările se va trimite fişa de
înscriere, protocolul de colaborare (în trei exemplare
ştampilate în original), un plic A4 autoadresat şi
timbrat (în valoare de 3 lei) şi taxa de participare.
Fotografiile vor fi trimise în format A4 sau A5.
g) Taxa de participare este de 8 lei/cadru didactic
pentru fiecare secţiune;
h) Se vor acorda diplome de participare tuturor
elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
i) Diplomele se vor expedia până la data de 15
iunie 2010.
Programul Concursului:
9:30 -10:00 - Primirea invitaţilor
10:00-10:30 - Festivitatea de deschidere
10:30-11:00 - Prezentarea lucrărilor pe secţiuni
11:00-13:00 - Jurizarea lucrărilor
13:00-14:00 - Concluzii, festivitatea de închidere
Persoane de contact:
Urban Helga, 0723-029107,
e-mail: helga_m_urban@yahoo.de
Bălan Alina, 0729-625867,
e-mail: iovadoriana@yahoo.com

Pensionarii re}i]eni
speria]i de dispari]ia
gratuit@]ilor la transport
Actualul executiv ia în calcul,
alături de alte măsuri destinate
prăbuşirii României într-o profundă criză financiară, chiar şi tăierea
reducerilor de care se bucură

civica

Atitudinea cetăţenească.
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pensionarii la transportul public şi
cel feroviar. Toate aceste măsuri
anti-criză sunt incluse într-un
proiect de ordonanţă de urgenţă
aflat în stadiu de elaborare. Documentul prevede că, începând cu 1
iunie 2010, nu se mai acordă
facilităţile pentru transportul intern
în comun, cel feroviar, transportul
local in comun, de suprafaţă şi
subteran pentru pensionari. Întrebaţi despre poziţia lor faţă de o
asemenea posibilă decizie a
guvernului, reşiţenii se declară
îngrijoraţi. Consiliul local şi primăria Reşiţa nu sunt încă pregătite să
elimine subvenţiile locale pentru
pensionari la transportul public.
Reşiţa se află în această
perioadă într-un context destul de
nefericit din punct de vedere social şi economic. Cifra şomajului
creşte, populaţia oraşului e
îmbătrânită iar executivul local nu
are bani pentru investiţii serioase
şi nici perspective pentru investiţii.
(Dan Apostolescu)
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Reşiţa
Oraviţa

perioada
27 Mai - 6 Iunie 2010
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, Casa Corpului
Didactic Caraş-Severin, Grupul Şcolar Industrial „Ştefan Anghel”
Reşiţa şi Grup Şcolar Industrial Oţelu Roşu organizează Concursului
Internaţional Interdisciplinar ,,PROTEJAREA ECOSISTEMELOR
BANATULUI MONTAN'', faza internaţională / naţională, în perioada
2-3 iunie 2010, la Oţelu Roşu.

Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică C-S, în luna
martie 2010, în judeţul nostru s-au născut 242 copii şi
tot în aceeaşi lună s-au înregistrat 395 decese,
rezultând un spor natural negativ de 153 persoane,
indicând un excedent al numărului de decese în raport
cu cel al născuţilor-vii.

La Oraviţa s-a comemorat
împlinirea a 59 de ani de la
deportarea bănăţenilor. La
manifestare au participat foşti deportaţi
şi deţinuţi politici din judeţele CaraşSeverin, Timiş şi Mehedinţi.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
mun.Reşiţa. (retras)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii
şi a organigramei în urma reorganizării activităţii Serviciului
Public - Direcţia „Poliţia Comunitară" din subordinea
Consiliului Local Reşiţa. (retras)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public - „Direcţia
Impozite şi Taxe". (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Serviciului Public - Direcţia
„Centru Creşe" din municipiul Reşiţa.(aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public - „Direcţia
pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local." (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Instituţiei Publice „Fotbal Club
Şcolar Reşiţa".(aprobat)
7. Proiect de hotărâre pentru rectificarea art. 1 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 263 din 2009 privind aprobarea
contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale
proiectului «Restaurarea, conservarea şi valorificarea
obiectivului din patrimoniul cultural - Biserica tip sală
„Ogăşele" în municipiul Reşiţa.» (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Calea
Apei, segmentului de şosea de centură, delimitat de la
intersecţia cu str. Ţiglăriei, spre Târnova, până la limita
intravilanului mun. Reşiţa. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei hoteliere
pentru anul 2011. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru
închirieri auto şi utilaje, a preţului pentru transportul cu
autobuze şi a tarifelor medii orare privind forţa de muncă,
aplicate de către Serviciul Public - „Direcţia pentru întreţinerea
şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local". (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa şi aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 2 mp din suprafaţa
identificată în C.F. nr. 3701 Reşiţa Română nr. top R 201/e/23/
b/3/b/2/b/1/b/1/b/2/b/3/a/4/a/2/2/a/1/2/b/3/2, situat în mun.
Reşiţa, Bd. Revoluţia din Decembrie bl. 11, ap. 2. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local al Mun. Reşiţa nr.428/2009 pt. aprobarea listei nominale cu chiriaşii evacuaţi sau care urmează
să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,
care au acces la repartizarea unei locuinţe sociale. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul

public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa şi
aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 22 mp situat în
municipiul Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 3. (respins)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea variantei finale a
Maşter Planului şi a Listei investiţiilor prioritare elaborate în
cadrul proiectului „îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă,
canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Caraş-Severin"
Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/003. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără
licitaţie publică a suprafeţei de 70 mp teren din domeniul privat
al mun. Reşiţa către domnul Bozgan Constantin. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind amplasarea a două panouri
publicitare în municipiul Reşiţa, sat Moniom, la intrare în
sediul SC COMAT CARAŞ-SEVERIN şi închirierea a 2 mp
teren prin licitaţie publică. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 10
la H.C.L. nr. 442/15.12.2009 privind stabilirea taxelor speciale
pentru anul fiscal 2010. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Serviciului Public - Centrul de
Zi „Măria" şi modificarea organigramei şi a statului de funcţii
ale Serviciului Public - Centrul de Zi „Măria. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2009 al SC.
PRESCOM S.A. Reşiţa. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al S.C. PRESCOM S.A.
Reşiţa. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului
contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2009 al S.C.
CET ENERGOTERM S.A. Reşiţa. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al S.C. CETENERGOTERM
S.A. Reşiţa. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
Studiu de Circulaţie pe Raza Municipiului Reşiţa, elaborat de
S.C. INCERTRANS S.A. Bucureşti, conform Caietului de Sarcini şi a Contractului de servicii nr. 9003/15.01.2009. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare al Serviciului Public - „Direcţia
Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Reşiţa" din subordinea Consiliului Local. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului
Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al municipiului Reşiţa" şi înfiinţarea Serviciului Public „Serviciul pentru administrarea terenurilor, spaţiilor construite
şi evidenţă patrimoniu al municipiului Reşiţa" de sub
autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii

Instruire pe probleme de administra]ie public@
Primarii, secretarii şi contabilii unităţilor administrativ-teritoriale din
judeţ vor participa în perioada 27 - 28 mai a.c. la o instruire organizată la
Buziaş de către Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Instituţia Prefectului
Jud. Caraş-Severin. Deschiderea va fi făcută de către vicepreşedintele
C.J. Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni cu începere de la ora 11:00.
Instruirea va debuta cu prezentarea procedurii întocmirii proiectelor de
hotărâre care au ca obiect modificarea şi completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale
şi care va fi făcută de directorul executiv adjunct Darian Ciobanu şi va
continua cu cea a arhitectul şef al judeţului, Corneliu Buşu privitoare la
noutăţile legislative în amenajarea teritoriului şi urbanism. Reglementările
legislative privind transportul public judeţean de persoane fac obiectul
intervenţiei directorului executiv Cristian Bîtea iar aspectele privind
activitatea de îndrumare şi control în unităţile administraţiei publice locale
din judeţ vor fi prezentate de către directorul Arhivelor Naţionale, Direcţia
Judeţeană Caraş-Severin, Ovidiu Roşu.
Tot mâine, responsabilităţile ce revin autorităţilor administraţiei publice
locale urmare a aprobării variantei finale a Master Planului şi a Listei
investiţiilor prioritare elaborate în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea
alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul
Caraş-Severin” vor fi expuse de către reprezentantul SC AquaCaraş SA,
Ioan Nicolae Petrescu.
Consiliul Judeţean C-S, Relaţii Mass-media şi Petiţii

17 proiecte din Cara}-Severin finan]ate
prin M@sura 3.2.2.
Un număr de 17 proiecte din Caraş-Severin au fost selectate spre a
obţine finanţare prin Măsura 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale" iar valoarea totală a acestora este
de 179.620.900 lei. Este vorba de comunele: Bucoşniţa, Cornereva,
Marga, Cornea, Forotic, Băuţar, Socol, Prigor, Ezeriş, Iablaniţa,
Lăpuşnicel, Berzovia, Brebu, Copăcele, Mehadica, Berlişte şi Berzasca.
Cele 17 proiecte sunt integrate, însumând un obiectiv de bază, ce
absoarbe cea mai mare parte a fondurilor, dar şi alte obiective ce ajută la
dezvoltarea unitară a comunităţii, precum reabilitarea, modernizarea şi
dotarea căminelor culturale, înfiinţarea centrelor sociale de îngrijire bătrâni
sau restaurarea bisericilor.
În Caraş-Severin, 13 din totalul de 17 proiecte selectate spre a obţine
finanţare au ca şi componentă financiară dominantă reabilitarea reţelelor
de drumuri, celelalte 4 (Socol, Prigor, Soceni, Iablaniţa) au vizat cu
precădere reţele de alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare.
Proiectele selectate pentru finanţare au fost depuse în sesiunea
deschisă pentru Măsura 322 între 15 iunie - 31 iulie 2009.
Consiliul Judeţean C-S, Relaţii Mass-media şi Petiţii
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privind organizarea şi desfăşurarea concesionării parcelelor
din perimetrul Zonei Industriale Aglomerator - Valea Ţerovei
Reşiţa, destinate activităţilor productive. (retras)
27. Diverse.
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suprafeţei de
572.55 hectare, păşuni permanente, proprietatea mun. Reşiţa, pentru care se solicită sprijin pe suprafaţă, în campania din
anul 2010, în vederea obţinerii de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare, în sectorul vegetal. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa a unui teren în
vederea asocierii Consiliului Local al mun. Reşiţa cu Asociaţia
Română pentru Reciclare - RO REC Bucureşti.(aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de
Înfrăţire între municipiul Reşiţa (România) şi localitatea Baskil
(Turcia).(aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului
Instituţiei ublice “Club Sportiv Municipal - Şcolar Reşiţa”,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2004 privind
înfiinţarea Instituţiei Publice “Fotbal Club Şcolar” Reşiţa,
modificată şi completată.(aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii
transportului public local de călători prin contract de concesiune către S.C. PRESCOM S.A. în Mun. Reşiţa. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii
serviciului de salubrizare prin contract de concesiune către
S.C. PRESCOM S.A. în Municipiul Reşiţa. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local
al Mun. Reşiţa cu PIEŢE REŞIŢA S.R.L. în scopul înfiinţării
Societăţii Comerciale “CET 2010 REŞIŢA” S.R.L. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Comisiei de cenzori la S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa. (retras)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi
a statului de funcţii al S.C. CET ENERGOTERM Reşiţa S.A.
(aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al mun. Reşiţa a spaţiului construit în
suprafaţă de 85,44 mp şi a terenului aferent din suprafaţa
identificată conform C.F. nr. 33434 Reşiţa având nr. top G100/
i/23 a P.T. nr. 19 situat în Reşiţa, str. Al. Felix nr. 1 precum şi
vânzarea spaţiului construit prin licitaţie publică. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 86/11.03.2010 privind
aprobarea criteriilor în vederea întocmirii listelor de priorităţi
pentru repartizarea locuinţelor sociale.(aprobat)
12. Rapoartele de activitatea ale consilierilor locali pe anul
2009.

Şedinţele Instituţiei Prefectului
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a
organizat miercuri, 26 mai a.c., următoarele şedinţe:
II. Şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din
jud. Caraş-Severin, care a avut următoarea tematică:
1. Indicatori de performanţă ai managementului
spitalelor din judeţul Caraş-Severin în anul 2009 şi
trimestrul I 2010.
2. Informare privind furnizarea serviciilor medicale de
urgenţă prespitalicească. Studiu comparativ urban rural.
3. Informare privind derularea programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei în sistem
centralizat, cu gaze naturale, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în perioada noiembrie 2009 martie 2010.
4. Diverse.

II. Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului
Caraş-Severin, a cuprins următoarea tematică:
1. Informare privind situaţia cererilor depuse de
tinerii specialişti din domeniul sanitar şi din învăţământ
pentru acordarea unei locuinţe.
2. Implicarea instituţiilor educaţionale pentru
integrarea şi protecţia copiilor împotriva violenţei.
3. Informare privind unele probleme existente la
nivelul Spitalului orăşenesc Moldova Nouă, măsuri
luate pentru creşterea calităţii serviciilor medicale
oferite locuitorilor oraşului Moldova Nouă.
4. Diverse.
- Aprobarea Minutei încheiate cu ocazia şedinţei
Comisiei de Dialog Social din data de 28.04.2010.
Instituţia Prefectului - Jud. CS, Biroul de Presă

l Aproape 400 de elevi au luat startul ieri, 26 mai, la Crosul Ziua Europei-Crosul Challenge
Day, care s-a desfăşurat în municipiul Reşiţa l La Muzeul Banatului Montan din Reşiţa va
avea loc astăzi, de la ora 17, vernisajul expoziţiei retrospective de pictură „Friederich
Schreiber” l La Teatrul de Vară din Parcul Vicol al staţiunii Băile Herculane se va desfăşura
azi, de la ora 15, faza zonală a festivalului-concurs Educaţie prin Artă, organizat de
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin cu sprijinul Grădiniţei cu Program
Prelungit “Floare de Colţ” din oraşul-staţiune l
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Rusu }i Ristache conduc destinele PD-L la
Re}i]a }i Caransebe}

Alegeri la PSD Cara}Severin în 2011

PD-L Caraş-Severin şi-a desemnat, nu cu multă vreme în urmă,
structurile de conducere de la nivelul organizaţiilor din teritoriu.
Democrat-liberalii local au ales varianta unui singur candidat, în ambele
municipii. La Reşiţa a fost ales deputatul Valentin Rusu, care, de fapt,
asigurase interimatul până la acest moment. La Caransebeş, majoritatea voturilor organizaţiei municipale s-au îndreptat către Costinel
Ristache. Ristache este om de afaceri din Caransebeş, iar înainte de a
trece la PD, activa la fostul Partid Umanist Român, actualmente Partidul
Conservator. Costinel Ristache a fost consilier judeţean, apoi şeful
Autorităţii Teritoriale pentru Ordine Publică, din subordinea Consiliului
Judeţean, şi preşedinte al Asociaţiei Judeţene de Fotbal.
(Dan Apostolescu)

Conferinţa judeţeană a PSD
Caraş-Severin va avea loc în 2011,
atunci când se încheie mandatul de
patru ani al actualei conduceri. Chiar
dacă Liviu Dragnea, secretarul
general al partidului a recomandat
alegeri pentru anul acesta, deputatul
Ion Mocioalcă, liderul social-democrat
din Caraş-Severin, consideră că
procesul electoral din interiorul
partidului poate avea loc, legal şi
normal, anul viitor. (Dan Apostolescu)
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia clientului,
studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând garsonieră 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Preţ
17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decomandat, Luncă, et. 1/4, centrală, termopane
parţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, et. 4/4, bloc acoperit, Luncă, centrală
termică. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, 103 mp, et. 1, Reşiţa Sud, centrală
termică, termopane, podele laminate. Preţ
47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, zona Moroasa, centrală
termică, termopane. Preţ 42.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Luncă, et. 3/4.
Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Preţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren în centru, 1.200 mp şi casă 5
camere. Preţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă 2 camere, amenajată în
spaţiu comercial, la strada principală, zona
Muncitoresc. Preţ 21.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebeşului, zona
Petrom. Preţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Preţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat
la toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,

situate pe D.N. Timişoare - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la stradă, racordate la
toate utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş,
Pipirig, racordate la toate utilităţile. Preţ
250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Reşiţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială, 4.200 mp,
p+4, în Reşiţa, zona Renk, pretabilă pt.
producţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 2.500 mp teren la stradă, front
stradal, 50 ml situat în Reşiţa, pe Calea
Caransebeşului, la km 3. Preţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
Văliug, zona Poliţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn, în suprafaţă de 5.440 mp, dotată şi
utilată complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Preţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală.
Preţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp şi 150 mp), împreună sau separat,
situate în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Reşiţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Reşiţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Reşiţa, Calea Timişoarei şi
cartierul Moniom. Preţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriată şi durata contractului.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

17 mai ‘10
18 mai ‘10
19 mai ‘10
20 mai ‘10
21 mai ‘10
24 mai ‘10
25 mai ‘10
26 mai ‘10

134,5806
132,3527
134,0591
129,3868
127,2492
127,2492
131,0527
131,9047

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20

USD

26 Aprilie - 26 Mai 2010

EURO

lei
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08
4,06

26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 250 € + 250 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 21.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32 mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Zona Universităţii, 2 camere, semidecomandat, et. 2/4,
47,8 mp suprafaţă utilă, utilităţi, faianţă,
gresie baie şi bucătărie, parchet camere,
termopan bucătărie, preţ 25.000 €. cod
anunţ 00504.
Apartament de vânzare Micro 3 et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi,
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, preţ 26.000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Luncă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor şi bucătărie, parchet
camere, centrală instalaţie pe cupru, bloc
de cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ 45.000
€ negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apart. 3 camere Govândari, etaj
1/4, confort 2, semidecomandat, apometre,
instant pe gaz, parchet camere, uşă intrare
lemn, pivniţă, bloc acoperit, neamenajat,
preţ 40.000 € negociabil, cod anunţ 00438.
Apartament de vânzare Govândari, 3
camere, semidecomandat, 78 mp, et.
10/10, dotări, uşă intrare metal, termopane,
podele laminate, faianţă, gresie, centrală,
aparat aer condiţionat sufragerie, izolat
interior cu rigips, tavan, pereţi în afară de o
cameră. Preţ 26.000 €. cod anunţ 00498.
Vând apart. 3 camere Govândari Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp, semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi,
baie şi bucătărie renovată, parchet raşchetat, instalaţie sanitară nouă, rigips, izolat
interior, preţ 45.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere decomandat et. 1/10, zona centru, 98 mp suprafaţă
utilă, utilităţi generale, preţ 43.000 €
negociabil. cod anunţ 00503.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat, 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete, necesită placare
cu rigips, 2 aparate de aer condiţionat,
apartamentul necesită renovare, preţ
47.000 €. cod anunţ 00336.

VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare Centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi necesită
renovare completă, suprafaţa 270 mp, front
stradal 10m,preţ130.000€.codanunţ 00498
Vând casă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată,
gresie, faianţă, podele, uşi interioare noi,
uşă metalică, centrală, termopane, scară
interioară, cabină duş, curte (~200 mp),
casa ~100 mp. Preţ 65.000 € negociabil.
cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1.932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, grădină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil. cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €. cod anunţ 00458.
Vânzare apartament la casă 2 camere
45 mp, et. 1/1, 18.000 €, locaţie Oţelu-Roşu, casa este formată din 4 apartamente.
cod anunţ 00499.
VÂNZARE TEREN
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
pe DN, suprafaţă 5.229 mp, cale de acces,
front stradal la DN 57 117,47 m, utilităţi în
apropierea terenului. Preţ 250.000 €
negociabil. cod anunţ 00494.
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ 00023
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de apă, curent,
utilităţi apropiere, preţ 35 €/mp negociabil,
cod anunţ 00451.
Teren de vânzare intravilan Bocşa
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 5
€/mp. cod anunţ 00496
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul în suprafaţă de 5.895 mp,
terenul este intabulat, utilităţi sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 12 €/mp.
Teren de vânzare, Calea Caransebesului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc case şi sunt construite, drum
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
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Guvernul a adoptat, în şedinţa de miercuri, scrisoarea
suplimentară de intenţie către FMI, care cuprinde măsurile de
austeritate pentru reducerea deficitului bugetar. Premierul Emil Boc
a precizat că executivul îşi va asuma răspunderea în parlament
pentru pachetul legislativ elaborat în acest sens, iar partidele de
opoziţie au anunţat că vor depune o moţiune de cenzură.

Banca Naţională a României deţine rezervele valutare
necesare pentru a interveni în condiţiile în care vor apărea atitudini
speculative ce ar putea destabiliza cursul de schimb valutar.
Datoria publică ar putea ajunge la 40% din PIB la finalul anului
2010, faţă de nivelul de 27%, înregistrat în 2009, iar BNR poate
emite noi emisiuni de obligaţiuni pe piaţa externă şi pe cea internă.

Ministerul S@n@t@]ii a modificat dispozi]iile legale
privind judecarea cazurilor de malpraxis
În premieră, au fost
introduse
prevederi prin care prejudiciile stabilite de
comisiile de malpraxis ale direcţiilor de
sănătate publică se pot rezolva pe cale
administrativă, prin înţelegere între
victima actului de malpraxis (sau a
aparţinătorilor acesteia) şi furnizorul de
servicii medicale. În acest fel pacienţii pot
preîntâmpina un proces în instanţă care
poate avea o durată îndelungată şi costuri
uneori peste puterile lor financiare. De
altfel, în prezent, există o tendinţă la
nivelul tuturor statelor Uniunii Europene
de soluţionare a cazurilor de malpraxis
prin această soluţie, de mediere.
Decizia comisiei va trebui să stabilească nu numai dacă în cauză a fost sau
nu o situaţie de malpraxis, aşa cum se
întâmpla până în prezent, dar să se
pronunţe şi asupra circumstanţelor, a
cauzelor, natura şi întinderea prejudiciilor
produse pacienţilor.
S-a stabilit, de asemenea, ca la dezbaterile comisiei de malpraxis să participe
şi un reprezentant al societăţii de asigurări.
Atunci când comisia stabileşte ca
exista cazul de malpraxis, asigurătorul va
face o ofertă celui prejudiciat pentru a se
încheia o înţelegere. Dacă victima prejudiciului şi personalul medical, furnizorii de
produse şi servicii medicale, sanitare sau

farmaceutice acceptă această înţelegere
se va încheia un contract de tranzacţie.
Dacă cel prejudiciat nu este de acord
cu oferta asigurătorului, atunci, tot ca o
noutate, soluţionarea conflictelor existente între cel care reclamă malpraxisul şi
personalul medical va fi realizată de către
mediatori autorizaţi angajaţi de către
direcţiile de sănătate publică.
Pentru evitarea situaţiilor în care
activitatea comisiilor de malpraxis se blochează din cauza lipsei experţilor judeţeni
pentru anumite specialităţi sau din cauza
refuzului acestora de a analiza activitatea
colegilor din aceeaşi unitate sanitară s-a
realizat o listă naţională de experţi care
pot fi consultaţi. Astfel, un expert stabilit în
cadrul listei naţionale va putea expertiza
cazurile apărute la nivelul oricărui judeţ,
chiar dacă acesta îşi desfăşoară
activitatea într-o unitate medicală.
Tot ca o noutate, personalul medical,
furnizorii de servicii medicale vor avea
obligaţia să furnizeze informaţii privind
procedurile şi tratamentul administrat
persoanei care se consideră victima unui
act de malpraxis în termen de 15 zile de la
depunerea cererii.
Ministrul Sanatatii a cerut ca noile modificari la Legea 95/2006 sa fie dezbatute
in Parlament, in regim de urgenta.
Serviciul de presă

Marţi, 25 mai a.c., Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de
Management pentru POP a lansat sesiunea deschisă de primire
de Cereri de Finanţare pentru prime aferente din:
Axa Prioritară 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit
Comunitare
l Măsura 1.1 „ Ajutor public pentru încetarea permanentă a
activităţilor de pescuit”;
l Măsura 1.2 „Ajutor public pentru încetarea temporară a
activităţilor de pescuit”;
l Măsura 1.3 „ Investiţii la bordul navelor şi selectivitate”;
l Măsura 1.4 „Pescuitul de coastă la scară redusă”;
l Măsura 1.5 „Compensaţii socio-economice pentru managementul flotei comunitare”;
Axa Prioritară 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
l Măsura 2.5 „Pescuit în apele interioare”;
Autorităţile sanitar veterinare au decis
ca târgurile de animale vii să poată fi redeschise, dar au impus totodată şi o serie de
condiţii stricte. În aceste târguri pot fi comercializate numai animale din speciile ecvidee,
bovine, ovine, caprine şi păsări vii, provenite

Preciz@ri privind reducerile de
personal din sistemul sanitar
Ministerul Sănătăţii nu pregăteşte disponibilizări
în rândul personalului medical, şi aşa insuficient în
unităţile sanitare, aşa cum fals se acreditează în
aceste zile.
În conferinţa de presă din data de 13 mai 2010,
ministrul Sănătăţii, CSEKE Attila a precizat că, în
prezent, în Ministerul Sănătăţii se face o analiză
asupra activităţii unităţilor deconcentrate, în special
a direcţiilor de sănătate publică.
“Realitatea este că direcţiile de sănătate au
structuri prea umflate. Şi nu întotdeauna cu oameni
care muncesc. Sunt nemulţumit de activitatea direcţiilor de sănătate publică, iar eficienţa lor în niciun caz
nu este corelată cu structura organizatorică ce vizează între 67 şi 326 de posturi ocupate. După ce vom
analiza problema contractelor colective de muncă, în
urma cărora acum dacă am face reduceri de personal ar trebui să plătim până la 24 salarii compensatorii, ne gândim serios la restructurarea acestor
unităţi“, a declarat la acea dată ministrul Cseke Attila.
În aceste instituţii se va realiza, într-o primă
etapă, reducerea funcţiilor de conducere de la 5 la 3
funcţii. Acest aspect înseamnă eliminarea, din
fiecare direcţie de sănătate publică, a două posturi
de directori adjuncţi coordonatori, în total 82 funcţii
de conducere la nivelul întregii ţări.
Precizăm că reorganizarea direcţiilor de sănătate publică presupune reducerea unor posturi administrative, ocupate de funcţionari publici, şi a funcţiilor de conducere, şi nu înseamnă disponibilizarea
medicilor sau a personalului medical practicant.
Ministerul Sănătăţii, 21-05-2010

Fondurile alocate în anul 2010 pt. cele 6 măsuri sunt următoarele:
1. Măsura 1.1 - 2.097.308,50 euro;
2. Măsura 1.2 299.615,50 euro;
3. Măsura 1.3 - 1.498.077,50 euro;
4. Măsura 1.4 898.846,50 euro;
5. Măsura 1.5 - 1.198.462,00 euro;
6. Măsura 2.5 - 2.835.504,00 euro.
Depunerea Cererilor de Finanţare se va face la sediile
Compartimentelor Regionale POP. Solicitantul sprijinului financiar
trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate
menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri.
Pentru a fi finanţată, fiecare Cerere de Finanţare trebuie să fie
eligibilă, conform Ghidului Solicitantului, care se găseşte postat pe
site-ul www.madr.ro, secţiunea POP.
Lista solicitanţilor eligibili va fi postată pe site-ul www.madr.ro
Sesiunile aferente vor fi deschise până la 30 decembrie 2010.

din exploataţii nonprofesionale. În cazul porcinelor, interdicţia vânzării în târguri va fi ridicată după revizuirea programului de supraveghere şi control a pestei porcine pe 2010, în
colaborare cu experţii Comisiei Europene.
Comerţul de acest tip va fi legal numai în

situaţiile în care târgurile vor fi împrejmuite,
amenajate cu toate utilităţile necesare şi
supravegheate în permanenţă de un medic
veterinar. Vânzarea animalelor vii în târguri
fusese interzisă în 2007, din cauza focarelor
de pestă porcină şi a altor boli.

Primele poliţe de asigurare
obligatorie a locuinţelor vor fi
emise în cursul lunii iulie sau, cel mai
târziu, în august, după semnarea
contractului de reasigurare, care
deja a fost creionat în linii mari.

Contractul de management
al directorilor de }coli
În legătură cu afirmaţiile făcute de liderii
sindicali din învăţământ referitoare la intenţia
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului
şi Sportului de a sancţiona directorii şcolilor,
ministrul Daniel Petru Funeriu declară:
„Din păcate, domnii lideri de sindicat sunt
din nou în situaţia în care fie dau dovadă de
rea intenţie, fie nu cunosc realitatea. Nu am
semnat şi nici nu voi semna vreun document
prin intermediul căruia directorii unităţilor de
învăţământ să fie sancţionaţi. Aşa cum ştiţi şi
aşa cum am precizat şi în conferinţa de presă
de vineri, 21 mai: nu am în vedere măsuri
punitive ilegale la adresa directorilor de şcoli
sau a cadrelor didactice, atâta timp cât mă voi
afla la conducerea acestui minister.
Singurul ordin pe care l-am semnat şi
care-i vizează pe conducătorii unităţilor de
învăţământ preuniversitar este OMECTS nr.
3.142/6.04.2010, publicat în Monitorul Oficial
nr. 251/19.04.2010. Acest ordin modifică un
ordin de ministru mai vechi (3.142/2006), care
aproba metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor de director. Conform unei anexe la acest
ordin din 2006, contractul de management al
directorilor conţinea o clauză în care se stipula
că acesta se suspendă de drept, în momentul
în care împotriva lor era depusă o plângere
penală.
Prin noul ordin, această clauză a fost
modificată, în sensul în care, contractul de
management nu se mai suspendă ori de câte
ori există plângeri penale depuse de persoane
mai mult sau mai puţin îndreptăţite, ci numai
atunci când plângerea este depusă de
inspectoratul şcolar judeţean sau MECTS,
adică persoanele juridice cu care directorii de
şcoli încheie contracte de management.
Consider, prin urmare, că modificarea
acestei clauze nu este îndreptată împotriva
directorilor, ci, dimpotrivă, îi protejează de
abuzurile care s-au comis prin suspendarea
contractului de management în urma unor
plângeri penale mai mult sau mai puţin
întemeiate.”
Potrivit deciziei ANARC nr. 339/2010,
tarifele percepute la portarea numerelor
de telefon nu vor depasi:
a) 7,8 euro pentru fiecare numar portat, in
cazul portabilitatii numerelor geografice, al
portabilitatii numerelor independente de locatie si al portabilitatii numerelor nongeografice,
altele decat cele pt. servicii de telefonie mobila
b) 5,6 euro pentru fiecare numar portat, in
cazul portabilitatii numerelor nongeografice
pentru servicii de telefonie mobila.

l A fost inaugurat programul „Creştem împreună" cu ţintă situaţia copiilor rămaşi singuri după plecarea părinţilor la muncă în străinătate l
Ministerul Sănătăţii nu intenţionează să introducă „taxa pe sare”, potrivit unui comunicat la instituţiei l A fost semnat acordul de cooperare între
ministerele Justiţiei din România şi Republica Moldova l România şi Bulgaria vor adera la spaţiul Schengen pe 27 martie 2011, au declarat pentru
Agerpres miniştrii de interne ai celor două ţări, Vasile Blaga şi Ţvetan Ţvetanov l Locuinţele cu restanţe la întreţinere nu vor mai putea fi debranşate
de la utilităţi decât în baza unui hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară l
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l H.G. nr. 330/2010 pentru modificarea si
completarea H.G. nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau
asfaltarea drumurilor de interes local clasate
si alimentarea cu apa a satelor (M.O. nr.
273/27.04.2010)
l H.G. nr. 364/2010 privind aprobarea
cifrelor de scolarizare pentru invatamantul
preuniversitar si superior de stat in anul
scolar/universitar 2010-2011 (M.O. nr.
273/27.04.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Metodologia din 2010 de aplicare a evaluarii impactului
asupra mediului pentru proiecte publice si
private (M.O. nr. 274/27.04.2010)
l H.G. nr. 323/2010 privind stabilirea sistemului de monitorizare a capturilor si uciderilor
accidentale ale tuturor speciilor de pasari,
precum si ale speciilor strict protejate
prevazute in anexele nr. 4A si 4B la O.u.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei
si faunei salbatice (M.O. nr. 275/28.04.2010)
l Ministerul Administratiei si Internelor Metodologia din 2010 privind organizarea si
desfasurarea concursurilor/examenelor
pentru ocuparea posturilor vacante/temporar
vacante corespunzatoare functiilor contractuale din MAI (M.O. nr. 277/28.04.2010)
l Ministerul Administratiei si Internelor -

Regulamentul din 2010 privind organizarea si
desfasurarea concursurilor pentru ocuparea
posturilor vacante/temporar vacante corespunzatoare functiilor contractuale din MAI
(M.O. nr. 277/28.04.2010)
l O.u.G. nr. 32/2010 privind unele masuri de
ocupare a posturilor din sectorul bugetar
(M.O. nr. 278/28.04.2010)
l O.u.G. nr. 41/2010 privind unele masuri
pentru intarirea disciplinei in constructii (M.O.
nr. 278/28.04.2010)
l Ministerul Finantelor Publice - Norma
metodologica din 2010 privind intocmirea si
depunerea situatiilor financiare trimestriale
ale institutiilor publice, precum si a unor
raportari financiare lunare in anul 2010 (M.O.
nr. 282/29.04.2010)
l H.G. nr. 329/2010 privind unele masuri de
eficientizare a activitatilor in domeniul
adoptiei (M.O. nr. 283/30.04.2010)
l H.G. nr. 369/2010 pentru modificarea si
completarea H.G. nr. 1.618/2009 privind
finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe
baza standardelor de cost pe elev/prescolar
pentru anul 2010 (M.O. nr. 283/30.04.2010)
l H.G. nr. 408/2010 privind aprobarea
acordarii unui ajutor de stat pentru motorina
u t i l i z a t a i n a g r i c u l t u r a ( M . O . n r.
283/30.04.2010)

Stabilitatea monedei euro a fost discutată de noul premier
britanic, David Cameron, şi cancelarul german, Angela Merkel,
la Berlin. Cameron a afirmat că Marea Britanie vrea ca euro să
fie puternic şi stabil, însă Londra nu va susţine niciun fel de
schimbări ale regulilor privind euro, dacă aceasta înseamnă
transferarea unor noi prerogative Bruxelles-ului.

NATO şi-ar putea accelera planurile
de reducere a prezenţei militare în
Kosovo, de la 15.000 la 5.000 de
soldaţi KFOR în acest an, a anunţat
comandantul forţelor aliate, amiralul
James Stavridis.

Coreea de Nord a decis să rupă toate relaţiile cu
Coreea de Sud, inclusiv comunicaţiile dintre cele două ţări,
relatează agenţiile internaţionale de presă. Situaţia din
peninsulă este tot mai tensionată după ce Seulul a atribuit
Phenianului responsabilitatea scufundării navei militare
sud-coreene Cheonan, produse la 26 martie.

Comisia European@ convoac@ un grup de exper]i juridici
pentru a c@uta solu]ii în domeniul dreptului contractelor
În încercarea de a încuraja comerţul transfrontalier şi de a
asigura drepturi solide consumatorilor, Comisia Europeană a
convocat în 21 mai un nou grup de experţi care să propună
modalităţi de îmbunătăţire a dreptului contractelor în Uniunea
Europeană. Comisia va lansa o consultare publică cu privire la
modalitatea cea mai potrivită de a îmbunătăţi coerenţa
dreptului contractelor, în cursul acestei veri. O soluţie posibilă
ar putea fi reprezentată de un drept european opţional al
contractelor (sau „un al 28-lea sistem”). De exemplu, un
comerciant cu amănuntul irlandez care face afaceri cu un
furnizor francez şi care nu este familiarizat cu dreptul francez ar
putea să aleagă dreptul european pentru contract. În plus, un
consumator polonez care face cumpărături pe internet ar putea
să apese un „buton albastru” pe site-ul internet şi să aleagă
instrumentul dreptului european al contractelor, care ar garanta
un nivel înalt de protecţie a consumatorilor.
La 26 aprilie 2010, Comisia a înfiinţat un grup de experţi
privind un cadru comun de referinţă în domeniul dreptului
european al contractelor (Decizia Comisiei 2010/233//UE).
Până în mai 2011, acest grup se va întâlni o dată pe lună,
reunind cadre universitare din domeniul juridic, persoane care
lucrează zilnic cu dreptul contractelor cum ar fi juriştii şi notarii,
precum şi reprezentanţi ai consumatorilor şi ai întreprinderilor
(a se vedea anexa pentru lista completă).
Specialişti în domeniu juridic, care au beneficiat de
finanţare prin programul global al UE pentru cercetare (FP6),
au lucrat în acest domeniu complex al dreptului privat timp de
mulţi ani. Rezultatul activităţii lor a fost un Proiect de cadru
comun de referinţă. Noul grup va pregăti un text adaptat
nevoilor utilizatorilor, într-un limbaj simplu. Proiectul lor va
urmări ciclul de viaţă al unui contract de la obligaţiile precontractuale şi formarea unui contract la căile de atac în cazul
încălcării unui contract şi consecinţele terminării acestuia.
Jonathan Faull, director general al Direcţiei Generale
Justiţie, Libertate şi Securitate, a prezidat prima reuniune, care

Obama a vorbit despre Strategia
de Securitate Bazat@ pe Diploma]ie

s-a axat pe întrebări concrete privind definiţia contractului,
interpretarea şi formarea sa. Parlamentul European şi Consiliul
au statut de observatori la reuniunile grupului.
Comisia va elabora, de asemenea, un document strategic
şi va lansa o consultare publică în cursul verii cu privire la cea
mai bună cale de urmat în domeniul dreptului contractelor în
Europa. Consultarea se va desfăşura până la sfârşitul lunii
ianuarie 2011 şi se va referi la problemele transfrontaliere cu
care se confruntă consumatorii şi întreprinderile şi la cele mai
bune modalităţi de soluţionare a acestora.
Istoricul dosarului
Comisia depune eforturi pentru eliminarea blocajelor de pe
piaţa unică în cadrul Strategiei Europa 2020, în special prin punerea la dispoziţie a unor soluţii armonizate pentru contractele
consumatorilor, a unui model de clauze contractuale al UE şi
prin realizarea de progrese în ceea ce priveşte coerenţa
dreptului european al contractelor. Această strategie a fost
lansată de preşedintele José Manuel Barroso la 3 martie 2010.
Întâlnirea grupului de experţi urmează publicării în această
lună a două rapoarte importante privind provocările economice
şi sociale cu care se confruntă UE. Aceste rapoarte, O nouă
strategie pentru piaţa unică, al profesorului Mario Monti, fost
comisar pentru piaţa unică şi concurenţă, şi Proiectul Europa
2030, prezidat de fostul prim-ministru spaniol Felipe González
Márquez, prezintă soluţii concrete cu privire la modul în care
UE poate înfrunta provocările paneuropene cum ar fi
schimbările climatice, îmbătrânirea populaţiei şi asigurarea
locurilor de muncă şi a bunăstării sociale pentru cetăţeni.
La 19 mai 2010, Comisia a prezentat o agendă digitală,
care a subliniat potenţialul dreptului european al contractelor
pentru realizarea unui pieţe digitale unice pentru consumatori
şi întreprinderi.
Din grupul de experţi face parte şi românca Ioana Lambrina
Vidican.

Revizuirea misiunilor UE de menţinere a păcii
Cu ocazia aşa-numitei „jumbo-session”, miniştrii afacerilor
externe şi miniştrii apărării au trecut în revistă politica şi
acţiunea UE în domeniul politicii de securitate şi apărare
comune (PSAC).
Obiectivul acestei politici îl reprezintă sprijinirea stabilităţii,
menţinerea păcii şi restaurarea supremaţiei legii în regiunile de
conflict.
Dintre misiunile PSAC ale UE, Consiliul a discutat misiunea
EULEX Kosovo (misiunea Uniunii Europene de sprijinire a
supremaţiei legii în Kosovo). Obiectivul acesteia îl reprezintă
asistarea autorităţilor din Kosovo în crearea unor instituţii guvernamentale funcţionale, în special în domeniile poliţienesc,
judiciar şi vamal. Misiunea trebuie să
îşi intensifice eforturile în direcţia
combaterii criminalităţii organizate şi a
corupţiei şi în direcţia promovării
reformelor. În luna martie, la Mitrovica,
în partea de nord a Kosovo, s-a
deschis Casa UE (EU House) care are
drept obiectiv consolidarea
supremaţiei legii şi promovarea bunei
guvernanţe şi a dezvoltării socioeconomice. În prezent, misiunea
dispune de circa 1700 de ofiţeri
internaţionali de poliţie, judecători,
procurori şi funcţionari vamali şi de

aproximativ 1000 de persoane recrutate la nivel local.
Misiunea de monitorizare a UE în Georgia, EUMM Georgia,
este o misiune neînarmată, civilă. Obiectivul acesteia îl
reprezintă monitorizarea stabilizării şi a normalizării situaţiei şi
consolidarea încrederii între părţi. Misiunea supraveghează
operaţii de retragere a trupelor, respectarea drepturilor omului,
statul de drept şi guvernanţa. Misiunea contribuie, de
asemenea, la reducerea tensiunilor prin facilitarea contactelor
între părţi. Una dintre modalităţile prin care realizează acest
lucru este îmbunătăţirea nivelului de trai şi a liberei circulaţii a
persoanelor aflate de ambele părţi ale liniei de demarcaţie
administrativă care separă regiunile separatiste Abhazia şi
Oseţia de Sud de Georgia. Personalul
misiunii numără circa 330 de
persoane.
În temeiul Tratatului de la
Lisabona, PSAC are rolul de a fur-niza
Uniunii capacitate operaţională pe
baza resurselor militare şi civile.
Uniunea poate recurge la aceste
resurse în cadrul misiunilor în afara
Uniunii pentru a asigura menţinerea
păcii, prevenirea conflictelor şi
întărirea securităţii internaţionale, în
conformitate cu principiile Cartei
Organizaţiei Naţiunilor.

Preşedintele Obama a vorbit despre o strategie naţională de securitate nouă, înrădăcinată în angajamente
diplomatice şi alianţele internaţionale, respingând implicit
accentul pus de predecesorul său pe puterea americană
unilaterală şi dreptul la război preventiv.
La opt ani după ce preşedintele George W. Bush a
venit la Academia Militară West Point pentru a stabilii o
nouă doctrină de securitate în urma atacurilor din 11
septembrie, Obama a folosit aceeaşi loc pentru a oferi o
viziune revizuită ce nu marchează o retragere în faţa
duşmanilor SUA dar caută "reînnoire naţională şi
leadership global."
Discursul lui Obama a fost un preambul
la strategia sa oficială
de securitate naţională - un document pe
care care fiecare
preşedinte american
trebuie să îl prezinte
şi care va fi dat
publicităţii în curând.
Reluând teme din
campania electorală,
Obama a insistat pe
necesitatea legăturilor multilaterale
construite pe alianţe existente şi pe noi parteneriate, pe
informaţii împărtăşite şi pe promovarea drepturilor
omului. Statele Unite "vor fi statornice în consolidarea
alianţelor vechi care ne-au servit atât de bine" în timp ce,
de asemenea, vor încerca "construirea de noi parteneriate şi formarea de standarde şi instituţii internaţionale
mai puternice", a spus el. "Acest angajament nu este un
scop în sine. Ordinea internaţională pe care o căutăm
este una care poate rezolva provocările epocii noastre."
Discursul Preşedintelui nu a fost doar pentru cei
1.000 de tineri, bărbaţi şi femei în uniforme alb şi gri care
s-ar putea confrunta în curând cu pericolele din
Afganistan sau Irak, el vizând şi audienţa internaţională
care, în unele cazuri, s-a înstrăinat în timpul lui Bush.
Deşi nu a fost menţionat numele predecesorului său,
contrastul dintre discursul lui Bush în 2002 şi cel al lui
Obama, în 2010, a subliniat punctele în care America pe
timp de război s-a schimbat şi cele în care nu.
Legat de Afganistan, "Acest război s-a schimbat în
ultimii nouă ani, dar este la fel de important ca în acele
zile, după 9/11". Reamintind decizia sa anunţată aici
acum şase luni privind trimiterea de 30,000 militari ca
întăriri în Afganistan, Obama a declarat că vin zile grele,
dar a adăugat, "Nu am nici o îndoială că, împreună cu
partenerii noştri afgani şi internaţionali, vom reuşi în
Afganistan."
Legat de Irak, Obama a declarat că victoria este
aproape, lăudând militarii dar nu şi pe domnul Bush,
pentru transformările din această ţară.
Discursul a oferit patru principii din noua Strategie
Naţională de Securitate: construcţia puterii în străinătate
prin construirea puterii în interior prin educaţie, energie
curată şi inovaţie; promovarea "angajamentului reînnoit
al diplomaţilor noştri" şi susţinerea dezvoltării internaţionale; reconstrucţia alianţelor şi promovarea drepturilor
omului şi democraţie în străinătate.

l Reforma sectorului financiar a fost adoptată de Senatul american l Germania va pune la dispoziţie 148 miliarde euro în garanţii, din pachetul de 500
miliarde convenit recent de statele membre ale zonei euro l Coaliţia de guvernare din Muntenegru, reunită în jurul Partidului Democrat al Socialiştilor (DPS),
a câştigat alegerile locale l În Germania rata natalităţii a scăzut la un nivel istoric, nivel care nu a fost văzut din 1946 l Senatorul american John Kerry s-a
întâlnit cu Preşedintele sirian Bashar al-Assad a doua oară în două luni, pentru discuţii pe probleme regionale l Secretarul de Stat Hillary Clinton, care a
efectuat o vizită de două zile în China, şi-a exprimat satisfacţia pentru rezultatele obţinute l UE vrea să dezvolte un sistem unificat de reîncărcare pentru
masini electrice în 2011 l Regina Elisabeta II a deschis în mod oficial parlamentului Marii Britanii subliniind programul legislativ ambiţios al guvernului l

Japonia a lansat prima sa sondă spre Venus
Japonia a lansat prima sa sondă spre Venus, folosind o rachetă care va desfăşura un experimental "iaht spaţial" propulsat de particule solare care lovesc pânza sa în formă de zmeu.
Racheta H-IIA a fost lansată de la centrul spaţial
Tanegashima din sudul Japoniei. Ea a plecat la bord cu "iahtul
spaţial" Ikaros - un acronim pentru Kite-craft Accelerated by
Radiation of the Sun - ce se mişcă datorită presiunii particulelor luminii soarelui ce-i lovesc pânza.
Ikaros, care a costat 1,5 miliarde de yeni (16 milioane de
dolari) pentru a fi dezvoltat, va fi prima utilizare a tehnologiei în
spaţiul îndepărtat, experimentele anterioare fiind limitate la
desfăşurarea pânzelor pentru a naviga pe orbite în jurul
Pământului.
Pânza flexibilă a navei experimentale, mai subţire decât
un fir de păr uman este echipată şi cu celule fotovoltaice foarte
mici care vor genera electricitate, creând ceea ce Japan
Aerospace Exploration Agency (JAXA) numeşte "o tehnologie
hibrid de energie electrică şi de presiune".
Această tehnologie ar putea permite călătorii în spaţiu fără
combustibil, atâta timp cât există lumina soarelui, spun
dezvoltatorii săi.
JAXA intenţionează să controleze traiectoria lui Ikaros prin
schimbarea unghiului din care particule luminii soarelui lovesc
pânza de navigaţie argintie. Ikaros va avea iniţial o formă
scurtă cilindrică la eliberarea în spaţiu, apoi va extinde

pânzele, care măsoară 14 metri pe fiecare parte şi 20 de metri
în diagonală.
Numele său face referire la Icar din mitologia greacă, care
a zburat prea aproape de soare şi a căzut în mare, dar un
oficial JAXA a promis că "acest Ikaros nu va zbura în soare".
Racheta purtătoare H-IIA, primul vehicul de lansare
Japonez, dezvoltat de JAXA şi fabricat de Mitsubishi Heavy
Industries, a lansat, de asemenea, primul satelit al Japoniei
spre Venus. Venus Climate Orbiter PLANET-C, poreclit
Akatsuki, care înseamnă "Răsărit" în japoneză, va colabora
îndeaproape cu Venus Express, un satelit trimis mai devreme
de Agenţia Spaţială Europeană. Sonda este de
aşteptat să ajungă la Venus
în decembrie şi să observe
planeta pe o orbită eliptică,
de la o distanţă între 300 şi
80,000 km.
Venus se roteşte în jurul
soarelui ca Pământul dar
este mai aproape de soare.
Este denumită uneori ca
planetă soră a Pământului,
pentru că se consideră că
s-a născut într-un proces

asemănător cu formarea Pământului acum circa 4,6 miliarde
de ani şi este similară în mărime şi masă. Dar planeta are un
climat mult mai cald, în jur de 460 grade Celsius, cu nori de
acid sulfuric şi cantităţi mari de dioxid de carbon, care este, de
asemenea, principalul gaz cu efect de seră de pe Pământ.
Oamenii de ştiinţă cred că sondarea climatului planetei îi
va ajuta să aprofundeze înţelegerea formării mediului Pământului şi viitorul acestuia. „După ce vom explica structura planetei Venus, vom putea înţelege mai bine Pământul”, a declarat
Takeshi Imamura, cercetător în cadrul proiectului Akatsuki.
„De exemplu am putea descoperi motivul pentru care
Pământul poate avea oceane şi pentru care este plin de viaţă”.
H-IIA transportă şi alţi patru sateliţi mici, dezvoltaţi de
universităţi Japoneze şi alte instituţii.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând PIII, 300lei; Acer Aspire
1600, 600lei; Dell Latitude D600,
700 lei; Auvisio LCD tv-box, 150 lei.
Tel. 0733-521240, după ora 17.
Vând lemn de nuc - trunchi - în
Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând calculator windos 4 în
stare foarte bună, set complet. Tel.
0770-453764, 0761-761400.
Vând 2 difuzoare Alda USA 15
ţoli, 400 W, 8 ohmi. 150 lei bucata
sau 250 lei amândouă. Tel. 0722619119.
Vând motocositoare cu 3 roţi
Olympia Bedogni-Ferrari cu lamă de
1,2 m, pe benzină. Preţ 1.000 €
negociabil. Tel. 0753-102723.
Cumpăr ladă de fier de cântărit
porci, ofer preţ bun. Vând porumb şi
grâu la 0,7 lei/kg, la cantitate mare
oferim transport în Bocşa şi Reşiţa.
Tel. 0740-770047.
Cumpăr dulap metalic. Tel.
0767-384659.
Vând familii de albine cu lăzi pe
12 rame. Tel. 0256-351618. (R.R)
Vând 6 purcei de 7 săptămâni,
350 lei perechea; 2 iepe. Tel. 0742642471. (R.R)
Vând mobilă pentru camera
mică, compusă pat, dulap cu 2 uşi; 2
fotolii; masă; perine, dune, maşină
tricotat rusească, 200 lei. Tel. 0749109667. (R.R)
Vând purcei în Gătaia, 450 lei
perechea. Tel. 0256-410470, 0730009783. (R.R)
Vând 2 vaci în Lugoj, una cu
viţel, 3.500 lei, cealaltă 2500 lei. Tel.
0734-204496. (R.R)
Vând cazan de ţuică, inox, 120 l,
cu răcitor de cupru, cu toate
ustensilele posibile, 1.000 €. 0747877713. (R.R)
Vând rochie de mireasă, 700 lei;
saltea, 50 lei; ceas de buzunar, 70
lei; damigeană de 50 l cu coş, 55 lei;
ulcior din ceramică din 1946, 80 €;
un televizor pentru piese de schimb,
50 lei; discuri de muzică populară şi
uşoară din 1970, 7 lei/buc; butoi 50 l,
25 lei; telefon fix adus din Germania,
40 lei. Tel. 0756-040911. (R.R)
Vând mobilă de sufragerie în
Reşiţa, formată din 4 corpuri, 1.200
lei. Tel. 0355-804616. (R.R)
Vând moară de măcinat porumb, în Lugoj.Tel. 0726-317451 (rr)
Vând junincă 11 luni, 250 kg,
1.500 lei. Tel. 0721-303527. (R.R)
Vând iapă în Oţelu-Roşu, 3.000
lei neg., cal de 4 ani, 3.200 lei neg.
Tel. 0355-423115, 0726-747588 (rr)
Vând iezi în Soceni, 20 lei/kg
tăiat, 13 lei/kg viu; lapte; brânză, 10
lei/kg. Tel. 0744-682302. (R.R)
Vând 2 bucăţi geamuri în Reşiţa,
unul în 2 canate, celălalt în 3 canate,
amândouă cu sticlă, 1250 x 1600; 2
uşi de interior, 2000 x 1000; frigider
Arctic mijlociu, 150 lei. Tel. 0255221149. (R.R)
Vând 3 vaci în Domaşnea, una
de 7 ani, gestantă, 3.000 lei; una de
5 ani cu viţel de o săptămână, 4.000
lei, o junincă de 2 ani şi jumătate,
gestantă de în 4 luni, 3.000 lei; iapă
de 5 ani gestantă, 4.000 lei; 2 căruţe; o cositoare.Tel. 0766-243496 (rr)
Vând geam termopan cu 3
canate. Tel. 0255-206065. (R.R)
Vând iezi în Reşiţa, 10 lei/kg viu;
15 lei/kg tăiat; mobilă, 800 lei. Tel.
0728-569231, 0741-553086. (R.R)
Ofer gratuit unei persoane
handicapate o proteză performantă
pentru piciorul drept, cârje diferite
dimensiuni. Tel. 0770-751533. (RR)
Donez maşină de scris. Tel.
0355-421478, 0728-068750. (R.R)
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Vând ladă frigorifică, volum total
393 l, volum util 364, 650 lei neg. Tel.
0744-398918. (R.R)
Vând cărucior pentru copii, 400
lei. Tel. 0735-640743. (R.R)
Vând frigider Arctic, 7 sertare,
nefolosit, 600 lei. Tel. 0724-331667.
Vând pui şi ouă de prepeliţă în
Reşiţa, 5 lei/pui, 50 bani/ou. Tel.
0722-395469, 0771-231154. (R.R)
Vând butoaie din stejar în
Iablaniţa, 500-800 l, 400-800 lei. Tel.
0740-204128. (R.R)
Vând pompă de udat grădina
Stihl, 3000 l/h, portabilă, 8 kg, pe
benzină, consumă 2 l benzină
amestecată cu ulei/h, 1000 lei neg.
Tel. 0355-802072, 0770-454439 (rr)
Vând tv color, diag. 51 cm, 150
lei; tv Daewoo, diag. 37, 100 lei;
laptop Pentium 3, 300 lei; chitară, 80
lei. Tel. 0743-431976. (R.R)
Cumpăr biciclete bune şi defecte. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând staţie de amplificare cu 2
boxe, 150 lei, în Bocşa; dormitor în
Reşiţa, 300 €. Tel. 0743-578814. (rr)
Vând c ălcătoare, mese de
călcat, 40 lei/buc; frigider, 450 lei;
biciclete, 200 lei/buc.; cărucior nou
pentru copii, 300 lei; pătuţ copii, 150
lei; tv color, 150 lei; geam termopan
de mansard ă, nou, 200 lei;
canapea. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Vând cositoare, 9 CP + lamă de
rezervă, 1.000 €. Tel. 0255-232577.
(R.R)
Vând tv color Toshiba, diag. 60
cm, 200 lei; tv Daewoo, diag. 37,
100 lei; laptop Pentium 3, 300 lei;
chitară, 80 lei; calculatoare aduse
recent din Fran ţa. Tel. 0743431976. (R.R)
Cump ăr biciclete, bune şi
defecte. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând porci. Tel. 0255-526841.
(R.R)
Vând cositoare pe tambur, 1,65
m, 950 €; greblă pentru adunat
fânul, 550 €; motocositoare Carpatina, 3.500 lei.Tel. 0746-642653 (RR)
Vând corpuri canapele; fotolii
separat, 200 lei/buc. Tel. 0745134363. (R.R)
Vând cositoare Stihl portabilă,
200 €. Tel. 0762-144602. (R.R)
Vând purcei, Marele Alb, peste 8
săptămâni, 200 lei/buc. Tel. 0762188929. (R.R)
Vând costum popular ţărănesc
pentru bărbaţi, 500 lei, rochie de
mireasă în stare foarte bună, 350 lei,
costum negru de ocazie, 800 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800 lei,
dună, plapumă, covoare, aparate
radio la înţelegere, fripteuză inox de
3,3 l, 170 lei în cutie; videocasetofon, 200 lei, aparat de diafilme.
Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând porci în Şopotu Vechi, 7
lei/kg. Tel. 0255-243110, 0745654658. (R.R)
Vând vacă în Zorlenţ, 20003000 lei. Tel. 0255-235967. (R.R)
Vând mobilă tineret, cu multe
corpuri, aproape nouă, 300 €; saxofon tenor luxor, galben, aproape
nou, 1.500 lei; goblenuri „Cina cea
de taină” 300 €, „Secerătorii” 200 €;
costum popular damă din zona
Banatului Montan, 200 € negociabil.
Tel. 0729-876548, 0255-240038 (rr)
Vând masă masaj profi, nouă,
adusă din Germania, preţ 200 € fix.
Tel. 0727-145623, 0355-411484.
Vând pat o persoană, dim.
190x90, preţ 350 lei negociabil. Tel.
0770-479168.
Vând cosmetice la super preţ.
Tel. 0744-957175.
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
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Anunturi
,
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând maşină de cusut Singer,
stare bună, 400 lei; tv Diamant cu
lămpi, împreună cu rezerve lămpi
(sunaţi după ora 18:00). Tel. 0255257476.
Vând maşină de spălat Whirpool, cu încărcare pe sus, stare bună, 500 lei neg. Tel. 0721-668701.
Vând urgent tv color GoldStar,
diag. 51 cm, cu telecomandă şi
video VHS marca Fisher, necesită
mici reparaţii, rog seriozitate. Tel.
0770-515588, 0355-807491.
Vând urgent motor de maşină de
spălat Albalux, 1400 rotaţii/minut.
Tel. 0770-515588, 0355-807491.
Vând fier de călcat performant,
bazin inox. Tel. 0770-751533.
Vând maşină de cusut electrică,
marca PFAFF. Tel. 0770-751533.
Vând tv color Philips, 3 ani, 200
€. Tel. 0355-411682, 0729-357909.
Vând congelator Arctic nou. Tel.
0355-411682, 0729-357909.
Vând Nokia 6220 clasic, toate
reţelele, cameră 5 mgp, nou. Tel.
0746-434797.

Auto-Moto-Velo
Vând Matiz, 2004, 2.200 € neg.
Tel. 0770-497364.
Vând Dacia 1310 TLX fabricaţie
1991, stare de funcţionare, 450€
negociabil. Tel. 0721-031407 Lugoj.
Vând vaucher, preţ 400 €. Tel.
0740-835114.
Vând Opel Astra pentru dezmembrare, 1.8 benzină; 1 microbuz
pentru marfă, cu numere de Italia,
900 €. Tel. 0742-642471. (R.R)
Vând Ford Focus break, 2002,
1.8 TDI, aer condiţionat, scaune
încălzite, 4 air-bag-uri, închidere
centralizată, oglinzi electrice, 4.500
€ neg. Tel. 0742-018418. (R.R)
Vând voucher în Reşiţa, 500 €
neg. Tel. 0771-648044. (R.R)
Vând Audi A4, 1995, benzină,
euro 2, recent adus, 2.700 € neg.;
Golf 4 combi, 2005, înmatriculat, 1.9
TDI, 7.800 € neg.; cumpăr microbuz
T4, TDI. Tel. 0769-352867. (R.R)
Vând Fiat Punto alb în Caransebeş, 1.1 benzină, 2 uşi, 1994,
consum 4%, înmatriculat, verificare
până în 2012, 1.750 € neg. Tel.
0756-040911. (R.R)
Vând Opel Vectra diesel, model
Cosmo, 2007, multiple dotări, comenzi pe volan, navigaţie profesională, pilot automat, dublu climatronic, geamuri fumurii, totul electric,
120 CP, carte service, 11.600 €. Tel.
0744-474676, 0733-732121. (R.R)
Vând Opel Corsa, 1.4, verde, la
Tincova, 1.800 €. Tel. 0720-989727.
Vând 2 motoare de Aro, în
Bocşa, 400 € neg.; piese Aro;
cumpăr Dacia Papuc, 2 locuri, 1.9
diesel. Tel. 0744-381141. (R.R)
Vând Dacia break, 1995, acte la
zi, 600 €. Tel. 0769-427493. (R.R)
Vând motocositoare Carpatina,
în stare foarte bună, 800 €. Tel.
0721-303527. (R.R)
Vând remorcă pentru tractor în
Soceni. Tel. 0744-682302. (R.R)
Vând Ford Escort în Reşiţa,
pentru dezmembrare, 400 €; motor
Dacia + cutia de viteze, 100 €; Dacia
Papuc, 2.700 €; diferite faruri la 100
lei. Tel. 0255-218141. (R.R)
Vând Renault 11 diesel, 1600
cmc, gri metalizat, 1987, taxe la zi,
1.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)
Vând rulotă în Sasca Română,
cu toate dotările, 3.200 € neg. Tel.
0730-552661. (R.R)
Vând diferite cauciucuri, 50 -100
lei; roţi de ATV noi, cu cauciucuri de
10 ţoli; 600 lei; motocicletă de 125
cmc, înscrisă, acte la zi, 650 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)
Vând scuter de viteză, 380 €.
Tel. 0767-947885. (R.R)
Vând tractor Ferbuson în Măureni, 58 CP, 2 utilaje, semănătoare
de păioase şi mig de împrăştiat
îngrăşăminte, 10.000 lei neg. Tel.
0255-526023. (R.R)

Anunturi
,

Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2.200 € negociabil;
Volvo neînscris, 450 € negociabil.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând genţi de aluminiu cu cauciucuri şi rezervă pentru Opel Astra,
170 €; genţi de aluminiu Opel Astra,
200 €; cauciucuri de 14, 15, 16. Tel.
0749-044785, 0255-240062. (R.R)
Vând Fiat Bravo în Măureni,
înscris, 1996, 2.200 € neg. Tel.
0722-748399, 0735-697263. (R.R)
Vând Ford Sierra, toate taxele la
zi, 750 € neg.Tel. 0756-386658 (RR)
Vând Dacia Supernova în OţeluRoşu, din 1996, 1.700 € neg; Tel.
0255-534862, 0745-965485. (R.R)
Vând Dacia, 1986, 300 €,
Nissan, 1992, diesel, 1.9, 400 €. Tel.
0728-224707. (R.R)
Vând rulotă pentru 6 persoane,
înscrisă, 2.300 €. Tel. 0723-170663.
Cumpăr Opel Astra sau Vectra.
Tel. 0762-144602 diesel; vând
Dacia Supernova. (R.R)
Vând tractor Fiat 445 în Eftimie
Murgu, 3.800 €. Tel. 0765-856273.
Vând Volvo în Oţelu Roşu, înscris, 1.8, benzină, geamuri electrice, 3.000 € neg. Tel. 0726-078613.
Vând camionetă Citroen C25,
motor 2500 cmc diesel, prelată, 3,5
m lungime, consum 8%, stare
impecabilă, înmatriculată Bulgaria,
preţ 2.500 € neg. Tel. 0742-527232.
Vând 4 jante originale Opel cu
cauciucuri 195/65/15, prindere în 4
prezoane. Tel. 0720-006988.
Vând pompe electrice de benzină, injectoare, capuri distribuitoare,
pompe alimentare diesel pentru
orice tip auto la cele mai mici preţuri.
Ofer garanţie. Tel. 0744-852658.
Vând 4 cauciucuri de 175 pe 80
pe 14 Pirelli şi 4 jante de 13 cu tot cu
cauciucuri Michelin de Vw. Tel.
0723-894929.
Vând Dacia Logan 1,5 dci cu
580.000 km, starea foarte bună. Tel.
0722-742502.
Vând ulei auto import 12 lei litrul.
Tel. 0744-957175.
Vând Golf 4 1.6 16v 2001, full,
6.300 negociabil. Stare bună,
distribuţie, telescoape, consumabile
schimbate recent, dvd, navigaţie,
scaune încălzite, folie. Omologată,
accept orice test. Tel. 0770-479195.
Aduc orice piesă auto din
dezmembrări Anglia şi Germania,
ofer garanţie şi seriozitate la preţuri
excepţionale. Tel. 0720-021071.
Vând rabla 1.500 lei. Tel. 0770389708.
Cumpăr garaj în Reşiţa, ofer
4.500 €. Tel. 0741-132826.
Vând Dacia 1310, an 1999, 650
€ neg. Tel. 0741-132826.
Vând Dacia 1310, schimbat: set
motor, cuzineţi, distribuţie, ambreiaj,
placa de presiune. An fabricaţie
1985. Preţ 400 € negociabil. Tel.
0754-941896.
Vând Ford Escort an 94, motor
1,8 diesel, nr. roşii, consum 5l/100
km, preţ 500 €. Tel. 0746-434797.

Imobiliare
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Închiriez spaţii şi depozite în
Reşiţa şi Caransebeş. Spaţiile
cuprinse între 40-250 mp în centru
Reşiţei, 200 mp în cartier Pipirig, şi
depozite de la 200 mp până la
3.000. Tel. 0741-104423.
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, 80 mp, bloc de cărămidă,
încălzire centrală, garaj, 30.000 €
preţ fix. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând sau închiriez apartament
la curte comună, 1 camere, în
apropierea Liceului Diaconovici
Tietz. Tel. 0726-946969. (R.R)
Cumpăr apartament 2-3 camere
în Reşiţa, prin credit bancar Prima
Casă. Tel. 0720-350243. (R.R)
Vând casă în Domaşnea, 2 corpuri, 40.000 €. Tel. 0766-243496 (rr)

Vând casă în comuna Vermeş,
sat Iersig, 2 camere, bucătărie,
garaj, anexe, grădină, 19.000 €. Tel.
0726-206883. (R.R)
Cumpăr apartament 2 camere,
în Reşiţa, în Micro 1 sau Micro 2,
decomandat, et. 2, bani în mână.
Tel. 0726-177323. (R.R)
Vând casă în Poiana Golului, 2
camere, curte, bucătărie. Tel. 0728569231, 0741-553086. (R.R)
Cumpăr casă în Reşiţa. Tel.
0743-431976. (R.R)
Vând două case în Cuptoare,
apă, canalizare, grădină, curte,
pomi fructiferi, 85.000 € negociabil,
teren 5.000 mp, 30.000 lei neg. Tel.
0255- 233854. (R.R)
Caut să închiriez garsonieră,
până în 80 €. Tel. 0733-867835 (RR)
Vând casă în Vermeş, sat Iersig,
2 camere, bucătărie, anexe, hală
mare în interiorul curţii, grădină
mare, 3.000 mp, teren 4 ha, casă
terminată în 2001-2002, din
cărămidă arsă, 20.000 € negociabil.
Tel. 0726-206883. (R.R)
Vând casă în Denta, 3 camere,
baie, bucătărie, teren 1440 mp,
17.000 € neg.Tel.0762-791103 (RR)
Vând apartament 2 camere, 43
mp, bucătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebeşului, 20.000 €
negociabil. Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând apartament 3 camere, în
Govândar, conf. 2, parter, 25.000 €
(după ora 18). Tel. 0731-171423. (rr)
Vând apartament în zona
Muncitoresc, renovat, 18.000 €. Tel
0730-664687; 0756-557276. (R.R)
Vând casă în Caransebeş, 123
mp, 80 m construcţie, 45.000 €; pământ în extravilan Teiuş, cu pădure,
sălaş, 6 ha. Tel. 0728-184284. (R.R)
Vând teren în Gherman, 77 mp,
5.000 € neg.Tel. 0762-965543. (RR)
Cumpăr garsonieră în bloc de
apartamente. Ofer 13.000 €. Tel.
0721-858772. (R.R)
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.
Ofer spre închiriere apartament
cu toate utilităţile. Tel. 0770-751528.
Vând teren grădină în localitatea
Reşiţa pe Calea Caransebeşului cu
pomi fructiferi şi viţă de vie. Tel.
0751-132460.
Vând casă în Gătaia, zonă
centrală, preţ bun. Posibil schimb cu
apart. în Reşiţa. Tel. 0745-904251.
Vând teren la km. 8, în suprafaţă
de 14.300 mp. Tel. 0745-904251.
Vând teren pe valea Ţerovei în
suprafaţă de 4.000 mp. Tel. 0745904251.
Schimb/vând ap. 3 camere semidecomandat, et. 1/4, Govândari,
îmbunătăţit, gresie, faianţă, termopane, uşă intrare capitonată cu
piele, uşi interioare noi, balcon mare
închis în termopan + gresie şi
faianţă, centrală termică, parchet,
zonă liniştită cu apartament cu 1
cameră zonă liniştită + diferenţă.
Tel. 0722-251740.
Vând apartament confort 2 cu
îmbunătăţiri sau schimb cu apartament confort 1 + diferenţ ă
Govândari. Tel. 0771-482592.
Persoană fizică vând ap. 2
camere Luncă, lângă Poliţie, et. 2
conf. 3, centrală, calorifere noi,
termopan, laminate, gresie, faianţă,
uşă metal, hotă, mobilă bucătărie,
preţ 18.500 € fix. Tel. 0727-856750.
Vând apartament 2 camere. Tel.
0720-006988.
Schimb apartament 2 camere cu
auto până la 3 ani plus diferenţă. Tel.
0769-001479.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale

Tânăr 29 ani caut femeie pentru
relaţii sexuale din Reşiţa sau Anina,
plătesc bine. Tel. 0768-729806.
Ofer clipe de vis doamnelor şi
cuplurilor. Eu bărbat, 36 ani, educat,
curat, simpatic şi cu mult ă
experienţa. Tel. 0742-682681 sau
id: placere36

Anunturi
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Imobiliare
Vând apartament 3 camere,
conf. 2, et. 2/4, zona Comisariat,
centrală, termopane, izolaţie interior, uşă metal, 32.000 negociabil.
Tel. 0745-786856.
Închiriez apartament 2 camere
decomandat, modernizat, centrală
termică, igienizat, mobilat în
Retezatului 17 pe termen lung. Tel.
0723-130321.
Vând ap. 2 camere în Reşiţa,
zona Luncă, p/3, 74 mp, bloc de
cărămidă, multiple îmbunătăţiri.
Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.
Vând casă în Anina. Preţ 13.000
€ negociabil. Tel. 0767-384659.
Vând teren intravilan Mehadia,
la 4 km de Băile-Hercullane, 17.000
mp, FS 60 m, posibilitate racordare
la apă şi curent, extrase CF şi
expertiză judiciară, cu 11 €/mp neg.
Tel. 0720-026801.
Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 200 m de
sosea internaţională, pe malul râului
Belareca, cu 9 €/mp, negociabil, bun
pentru privatizare, construcţii. Tel.
0720-026801.
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane Iedărsiţa cu 8
€/mp. Tel. 0720-026801.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, îngrădit, fântână, pomi,
pivniţă, 2.000 mp, 20.000 €. Tel.
0740-348082.

Anunturi
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Închiriez apartament 2 camere
în Govândari, utilat, mobilat, pe
termen lung, cu 120 € + garanţie 120
€, returnabilă la final. Aleea Dacia
etaj 9. Tel. 0720-026801.
Vând urgent la 11 km de Reşiţa
spre Văliug grădină şi casă. Grădină
1.800 mp cultură viţă de vie şi pomi
fructiferi 25 €/mp. Casa 60 mp
locuibili, pivniţă 20 mp, curte mare,
acces auto, anexe, catv, telefon,
încălzire lemne. Tel. 0768-269260.
Schimb cu casă în Reşiţa sau
Câlnic grădina şi casa din anunţul
anterior şi apartament în Reşiţa, 2
camere conf. 1, decomandat, et.
3/4, Micro 4, uşă metal, termopane,
îmbunătăţit, centrală, izolat termic
pe exterior. Tel. 0768-269260.
Vând apartament în Luncă, deasupra de Rebel, termopan, uşă fier,
mobilă la comandă, faianţă, balcon
mare, centrală, etc. preţ 30.000 €.
Tel. 0727-145623, 0355-411484.
Particular vinde garsonieră în
Reşiţa pe Tineretului 5 în stare bună
şi disponibil ă, pre ţ 16.000 €
negociabil. Tel. 0355-801355, 0747617306 şi 0740-203333.
Vând apartament, 3 camere, et.
5, Republicii 18. Tel. 0740-348082.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0255233119, 0770-849354.
Vând teren pe C. Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front stradal.
Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.

Săptămânal Prisma publică eventimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
l 20.05.2010:lucrători din cadrul
Biroului Rutier Caransebeş, au
depistat o persoană ce conducea un
autoturism radiat din circulaţie.
l 21.05.2010: Poliţia Moldova
Nouă a fost sesizată de către I.
Teodor cu privire la faptul că fiica sa
Iazsan Elisabeta
Rozalia, în data de
20.05.2010 a plecat la
şcoală şi nu s-a mai
întors. La data plecării
de la domiciliu era
îmbrăcată cu o geacă de
fâş de culoare albă, o
bluză de culoare mov,
pantalon tip blug de
culoare albastră şi
adidaşi de culoare albă
şi roşie. Semnalmente:
16 de ani; 1,60 m; 50 kg;
ochi căprui; păr negru; ten măsliniu;
faţa ovală. Oricine poate da relaţii
este rugat să sune la numărul gratuit
"112" sau să contacteze cea mai
apropiată unitate de poliţie.
l 22.05.2010: un tânăr de 27 ani
din Reşiţa a fost depistat în timp ce
conducea un autoturism având o
concentraţie alcoolică de 1,10 mg/l
alcool pur în aerul expirat.
l 22.05.2010: accident pe DN 58
în direcţia Reşiţa - Caransebeş, în
urma căruia a rezultat vătămarea
corporală a conducătoarei auto.
l 23.05.2010: accident rutier pe
DN 57B soldat cu victime.
l 23.05.2010: lucrători din cadrul
Poliţiei Bozovici au găsit în autoturismul condus de un bărbat, de 48
de ani, un număr de 1990 de
pachete de ţigări, fără documente
de provenienţă.
l 23.05.2010: în Moldova Nouă,
poliţiştii au fost depistat un bărbat

Anunturi
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Vând casă, Bocşa Montană,
central, aranjată, toate utilităţile, 3
camere, dining + bucătărie, 2 băi,
garaj. Preţ 47.000 € neg. Tel. 0255555023, 0771-245398.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând apartament 3 camere,
et.1, confort 1, pe Bulevardul Republicii, lângă Tradafiru. Tel. 035580114, 0255-253973.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Închiriez spaţiu 74 mp, în Govândar, spre Parcul Siderurgistului,
parter, cu acces direct, amnajat
recent. Tel. 0749-163388.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Al. Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3,
et. 1.Tel. 0771-799196.
Familie serioasă, dorim să închiriem o casă în Reşiţa sau Câlnic,
sau s ă îngrijim bătrâni (fără
obligaţii). Tel. 0723-474259.
Vând urgent sau schimb apartament, 3 camere, confort 1, semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri,
gresie, faianţă, laminate, centrală,
termopane, uşă metalică, cu apart.2
camere sau garsonieră + diferenţa.
Tel. 0749-486188, 0355-802548.
Schimb apartament cu casă +
diferenţa. Tel. 0355-803261.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, 1700 mp, 7 €/mp. Tel. 0745809643.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, conf. 1, în Centru, preţ neg.
Tel. 0724-950776.
Vând casă deosebită, situată
central, pretabilă pentru 2 familii, 6
camere, 2 băi, curte cu terasă. Tel.
0770-751533.
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa sau Timişoara, 2-3 camere, conf. 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente +
curte, garaj, anexe, teren casă
1.520 mp. Preţ neg. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Vând urgent garsonieră, fără
intermediari, str. Tineretului, et. 1,
multiple îmbunătăţiri, preţ neg. Tel.
0735-930095.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
centrală termică, sau schimb cu
apartament 2 camere + diferenţa.
Tel. 0724-516106.

Anunturi
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Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Schimb casă în Moroasa cu
apartament 2 camere + diferenţa.
Tel. 0770-497364.
Vând casă în Dognecea, 2 camere, bucătărie, fântână betonată,
cablu TV (centru), 15.000 €. Tel.
0355-411682, 0729-357909.
Închiriez apartament 1 cameră,
nemobilat, convector, boiler, Calea
Caransebeşului, 80 €. Tel. 0761358378.
Vând apartament 160 mp,
carămidă arsă, 4 camere, 2 băi, 2
balcoane, garaj, pivni ţ ă, zonă
liniştită. Tel. 0770-751533.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Montez/vând antene satelit
pentru recepţia programelor tv:
germane, italiene, maghiare, arabe
etc. Tel. 0724-026376.
Caut loc de muncă, între orele
15:00-23:00.Tel. 0733-867835 (RR)
Meseriaş execut lucrări int. şi
ext., podele gresie, faianţă, rigips,
tot felul de forme şi tavane casetate
şi multe altele. Tel. 0741-519436.
Execut lucrări interioare, exterioare, gresie, faian ţ ă, zidării,
tencuieli, zugrăveli, rigips, izolaţii cu
polistiren. Tel. 0355-802306, 0730804629.
Transport marfă cu camionetă
acoperită, 1,5 tone util. Tel. 0742527232.
Curăţăm covoare la domiciliu cu
aparatură profesională, la preţ de 3
lei/mp. Simplu, curat şi comod. Nu
trebuie mutat nimic, uscare în aprox.
30 min. Tel. 0758-052933.
Caut femeie pentru muncă în
Germania la un imbis, 700 € cazare
şi mâncare, să vorbească un pic
germana. Tel. 0741-052300,
004917638358506.

Execut acoperişuri, mansardări.
Tel. 0743-907757.
Execut amenajări interioare,
gresie, faian ţ ă, rigips, podele,
izolaţii din polistiren, montez uşi
interior şi exterior, tencuială decorativă, la preţuri avantajoase. Tel.
0769-794435.
Electrician execut instalaţii
electrice la case şi apartamente,
montare şi/sau schimbare tablou
electric nou. Tel. 0770-813873.
Posesor permis cat. B, C, E,
experienţă în domeniul logistic,
transporturi, gestiuni, caut loc de
muncă corespunzător, doar pentru
firme serioase. Tel. 0727-798285.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Ofer gratuit unei persoane
handicapate o proteză performantă
pentru piciorul drept, cârje diferite
dimensiuni. Tel. 0770-751533.
Caut să îngrijesc copii şi bătrâni.
Tel. 0770-391275, 0728-166849.
Caut post de jurist. Tel. 0727505315.
Femeie seriosă, 50 ani, cu apartament în Centru, caut să o bătrână
sau un bătrân pentru întreţinere, cu
contract prin notariat. Tel. 0729357909.
Traducător autorizat efectuez
traduceri din germană în română şi
invers la un preţ mic. Tel. 0754889176.
Învaţă germană uşor în doar 10
ore. Rezultat garantat! Predau ore
de germană pt. începători şi/sau
avansaţi la un preţ avantajos. Tel.
0754-889176.

care conducea un autoturism
neînmatriculat.
Farmacia Catena angajează
l 24.05.2010: accident pe DN 6,
farmacist şi asistent de farmacie.
soldat cu rănirea uşoară a unei
Cerinţe: studii de specialitate,
persoane.
ALP, experienţă. CV la email:
l 24.05.2010: Poliţiei Municipiului
resurse.umane@catena.ro fax:
Reşiţa - Biroul Rutier, în timp ce
021-220.49.27
desfăşurau activităţi specifice de
supraveghere şi control a traficului
rutier pe Calea Caransebeşului, au
În luna iunie, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
oprit pentru control un
Muncă (ANOFM) va organiza 191 programe de formare profesională
autoturism, în care a fost
pentru un număr de peste 4.100 persoane care beneficiază, conform
găsită cantitatea de
legii, de servicii de formare profesională gratuite.
5430 pachete de ţigări,
Prognoza pentru Caraş-Severin:
în valoare de
aproximativ 43.400 lei,
l 1 curs Lucrător în comerţ pentru 25 de persoane
fără a deţine documente
l 1 curs Ospătar pentru 20 de persoane
de provenienţă.
l 2 cursuri Zidar pentru 40 de persoane
l 24.05.2010: a fost
depistat un conducător
auto, din Caransebeş,
cu permisul anulat din
data de 19.03.2008.
l 24.05.2010: la ieşirea din localiREŞIŢA: Amanetar: 1; Automatist: 4; Barman: 1; Bucătar: 1; Coafor: 2; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte
tatea Iertof, un copil în vârstă de pa- după comandă: 2; Director comercial: 1; Director tehnic: 1; Dulgher: 4; Electrician în construcţii: 6; Faianţar: 1;
tru ani, s-a înecat în pârâul Ciclova.
Frizer: 2; Inginer de cercetare în electromecanica: 1; Instalator apa, canal: 2; Maistru construcţii civile, industriale
şi agricole: 1; Manichiurist: 2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet:
l Inspectoratul Judeţean al 8; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 4; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5; Ofiţer
Poliţiei de Frontieră
bancar: 1; Ospătar: 1; Pizzar: 1; Sudor: 5; Sudor manual cu flacăra de gaze: 3; Zidar pietrar: 3; Zidar restaurator: 1;
l 22.05.2010: poliţiştii de frontieră Zidar rosar tencuitor: 3;
ANINA: Femeie de serviciu: 1; Lucrător la amenajare teren sportiv: 1; Muncitor necalificat în industria
din cadrul SPF Moldova Veche au
confec
ţiilor: 1; Sef birou organizaţie politică, obştească, umanitară: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2;
confiscat aproximativ 25.000
BOCŞA: Circularist la tăiat lemne de foc: 2; Dulgher: 2; Inginer electrotehnist: 3; Inginer producţie: 2;
pachete de ţigări de contrabandă, în
valoare de aproximativ 123.200 lei, Manipulant mărfuri: 4; Muncitor necalificat la ambalat produse solide şi semisolide: 1; Proiectant inginer
transportate cu o ambarcaţie de un electrotehnic: 2; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1; Zidar-rosar-tencuitor: 2;
BĂILE HERCULANE: Asistent comercial: 1; Director vânzări: 1; Lucrător sortator deşeuri reciclabile: 2;
cetăţean român, din Serbia în
România. Pentru reţinerea trafican- Vânzător: 1;
CARANSEBEŞ: Agent securitate: 10; Muncitor necalificat în silvicultura: 2; Muncitor necalificat la
tului, care nu s-a supus somaţiilor
verbale, poliţiştii de frontieră au fost asamblarea, montarea pieselor: 30; Operator roboti industriali: 15;
ORAVIŢA: Administrator de reţea de calculatoare: 1; Lucrător comercial: 1; Muncitor necalificat în agricultură:
nevoiţi să folosească armamentul
din dotare, fiind trase mai multe fo- 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 3; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie,
curi de avertisment în plan vertical. parchet: 4;
OŢELU ROŞU: Agent de intervenţie pază şi ordine: 5; Funcţionar economic: 1; Maşinist pod rulant: 2;
Sub îndrumarea procurorului
DIICOT, în cauză sunt cercetate 5 Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat în
persoane pentru contrabandă şi metalurgie: 5; Pregătitor materiale de şarje: 10;
BOZOVICI: Lucrător sortator deşeuri reciclabile: 1; Marcator piese: 1;
asociere în vederea săvârşirii de
TOTAL JUDEŢ: 190
infracţiuni.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 26.05.2010

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
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LIGA 1
Clasament
etapa
15-a:
Clasament
finala2009-2010:
Clasament
etapa
a 17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CFR Cluj
Unirea Urziceni
FC Vaslui
Steaua Bucuresti
FC Timisoara
Dinamo Bucuresti
Rapid Bucuresti
Otelul Galati
FC Brasov
Gaz Metan Medias
Gloria Bistrita
Inter Curtea de Arges
Astra Ploiesti
U. Craiova
Pandurii Tg. Jiu
Poli Iasi
Ceahlaul Piatra Neamt
Unirea Alba Iulia

Handbal

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
34 20
9 5
46
34 18 12 4
53
34 18
8 8
44
34 18
8 8
49
34 15 14 5
55
34 13 14 7
48
34 14 10 10
53
34 14
8 12
38
34 12 10 12
40
34 9 15 10
33
34 10 11 13
35
34 10 6 18
32
34 8 12 14
33
34 11 3 20
44
34 7 13 14
19
34 7 10 17
28
34 6 10 18
28
34 7 5 22
33

P
GP
GP P P
23 69p
26 66p
28 62p
36 62p
27 59p
37 53p
38 52p
38 50p
30 46p
37 42p
46 41p
49 36p
45 36p
52 36p
30 34p
50 31p
57 28p
62 26p

Cum merg echipele din Liga 1 in cupele europene, sezon 2010 - 2011:
Liga Campionilor
Locul 1 - direct in grupe (14/15 septembrie)
Locul 2: tur 3 preliminar (tur 27/28 iulie, retur 3/4 august)
Liga Europa
Locul 3: baraj (tur 19 august, retur 26 august)
Castigatoarea Cupei Romaniei: baraj (tur 19 august, retur 26 august)
Locul 4: tur 3 preliminar (tur 27 iulie, retur 5 august)
Locul 5: tur 2 preliminar (tur 15 iulie, retur 22 iulie)

UCM Resita castiga Cupa Romaniei la aruncarile de departajare. Echipa UCM Resita a castigat, sambata, Cupa Romaniei, dupa
ce a invins campioana HCM Constanta, scor 30-29, in urma aruncarilor
de departajare. Pentru formatia banateana este primul trofeu din istoria
clubului. Ultimele minute ale timpului regulamentar au fost cu adevarat
dramatice in sala din Brasov. UCM Resita a condus cu 26-25, dar
banatenii au ratat sansa inchiderii meciului prin Valentin Ghionea.
Constantenii au revenit in atac, obtinand o aruncare de la 7 metri.
Marius Sadoveac si-a asumat responsabilitatea aruncarii, dar a trimis
in portarul Antonaru cand mai erau doar 31 de secunde pana la
epuizarea timpului regulamentar.
Jucatoarii de la UCM Resita s-au precipitat in atac si HCM
Constanta a mai avut sansa unui atac pozitional. Csepreghi a atacat
pana la limita faultului, elimberand mingea pe extrema stanga la Buricea, care a marcat pentru 26-26, cu noua secunde inaintea finalului.
Astfel s-a trecut direct la executarea loviturilor de departajare.
Ghionea a deschis seria cu o ratare, HCM preluand conducerea dupa
reusitele lui Sadoveac, Csepreghi si Sabou. UCM Resita a ramas in
finala prin golurile lui Irimescu si Vaidasigan, pentru ca HCM Constanta
sa rateze ultimele doua aruncari. Toma si Buricea nu au reusit sa-l
invinga pe bravul Antonaru, pentru ca Rohozneanu si juniorul Stan sa
aduca trofeul Cupei Romaniei in vitrina clubului din Resita.
Castigatoare a Cupei Challenge in 2007, 2008 si 2009, UCM Resita
se afla la primul trofeu intern, dupa ce a incheiat campionatul pe locul
secund in sezonului 2008-09 si a disputat finala Cupei Romaniei in
aceeasi stagiune.

Ciclism
Rutierul italian Stefano Garzelli (Acqua&Sapone) a castigat etapa a
16-a a Turului Italiei, disputata de-a lungul a 12 kilometri, intr-un
contratimp individual pe catararea Plan de Corones. Garzelli a
incheiat cei 12.9 kilometri ai contratimpului in 41 de minute si 28 de
secunde, castigand fara probleme in fata unuia dintre favoritii la victoria
finala, Cadel Evans (BMC Racing Team), ce a sosit la 42 de secunde in
urma italianului. Pe pozitia a treia s-a clasat francezul John Gadret
(AG2R-La Mondiale). "Maglia rosa", David Arroyo (Caisse d'Epargne)
a incheiat pe pozitia a 14-a, la peste 2 minute in spatele lui Garzelli, insa
a pastrat tricoul de lider al clasamentului general.
Clasament general (etapa 16):
1. David Arroyo Duran (Spa) Caisse d'Epargne
68:32:26
2. Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank
0:02:27
3. Ivan Basso (Ita) Liquigas-Doimo
0:02:36
4. Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo Test Team
0:03:09
5. Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team
0:04:36
Hanescu merge mai departe la Paris. Singurul jucator roman
6. Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana
0:04:53
prezent pe tabloul masculin de simplu de la Roland Garros, Victor
Hanescu, s-a calificat, luni seara, in turul secund, dupa ce l-a invins in
7. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo
0:05:12
patru seturi pe spaniolul Oscar Hernandez, scor 6-1, 1-6, 6-4, 6-3. Ince8. Michele Scarponi (Ita) Androni Giocattoli
0:05:25
putul meciului a fost dominat de Hanescu, cel mai bun jucator roman al
momentului rezolvand ecuatia primului set dupa doar 28 minute.
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
Hernandez nu s-a predat si, in mod surprinzator, a echilibrat meciul
23 - 30 mai:
TENIS DE MASA - Camp. Modial, echipe, Moscova;
dupa un 6-1 obtinut in 26 de minute. Setul al treilea a fost hotarator in
23 mai - 06 iun:
TENIS - Turneu ATP si WTA, Roland Garros, Londra;
economia partidei, Hanescu inclinand balanta in favoarea sa cu 6-4.
28 - 30 mai:
FORMULA 1 - MP al Turciei, Istanbul, etapa 7;
Un alt break a facut diferenta in setul al patrulea si Victor Hanescu a
29 mai:
FOTBAL - Meci amical, Ucraina - Romania.
obtinut calificarea in turul secund, dupa ce a reusit 9 asi si 47 puncte
castigatoare in fata unui adversar incomod. Urmatorul adversar pentru
DE VĂZUT LA TV:
Hanescu este kazahul Yuri Schukin, care a trecut in runda inaugurala,
VOLEI FEM.: Turneu de calificare la Campionatul European
in patru seturi, de americanul Rajeev Ram, cu 3-6, 6-4, 6-2, 6-4. SchuVineri, Sambata, Duminica TVR 2 ora 20:00
kin, 30 ani, ocupa locul 177 in clasamentul mondial si se afla pentru
HANDBAL FEM.: Preliminarii CE, Romania - Elvetia
prima data in cariera pe tabloul principal de la Roland Garros. Prezenta
Sambata Digi Sport ora 11:00
in turul secund la Roland Garros este premiata cu 25.000 de euro.
FOTBAL: Meci amical: Ucraina - Romania

Formula 1
La sfarsitul acestei saptamani se
va desfasura Marele premiu al
Turciei la Formula 1, etapa a 7-a
din Campionatul Mondial, pe circuitul de la Istanbul. Clasamente
generale inainte de Turcia:
Clasament general piloţi:
1. Sebastian Vettel
78
2. Mark Webber
78
3. Fernando Alonso
75
4. Jenson Button
70
5. Felipe Massa
61
6. Lewis Hamilton
59
7. Robert Kubica
59
8. Nico Rosberg
56
9. Michael Schumacher 22
10. Adrian Sutil
20
11. Vitantonio Liuzzi
10
12. Rubens Barrichello
7
13. Vitaly Petrov
6
14. Jaime Alguersuari
3
15. Sebastien Buemi
1
16. Nico Hulkenberg
1
Clasament general echipe:
1. Red Bull Racing
156
2. Scuderia Ferrari
136
3. McLaren Mercedes
129
4. Mercedes Grand Prix
78
5. Renault F1 Team
65
6. Force India F1
30
7. Williams F1 Team
8
8. Scuderia Toro Rosso
4
9. Virgin Racing
0
10. BMW Sauber F1 Team
0
11. Hispania Racing
0
12. Lotus F1 Racing
0

Te n i s

Dulgheru in turul doi la Roland Garros dupa un meci maraton.
Alexandra Dulgheru a avut nevoie de 2 ore si 18 minute pentru a trece
in primul tur la Roland Garros de cehoaica Lucie Hradecka,
impunandu-se in final cu 7-6 (1), 4-6, 6-3. Aflata in premiera pe tabloul
principal de simplu la Roland Garros, Dulgheru a avut parte de un meci
mai greu decat a parut la prima vedere. Hradecka a servit nu mai putin
de 18 asi, comitand in acelasi timp 11 duble greseli si 68 de erori
nefortate. De cealalta parte, Dulgheru a adunat doi asi, 24 puncte direct
castigatoare, comitand doar 30 de erori neprovocate. Pentru Dulgheru,
cap de serie numarul 31, aceasta este prima victorie la Roland Garros.

Joi/27 Mai

Vineri/28 Mai

Duminic@/30 Mai

Timişoara

Timişoara

Sambata ProTV ora 20:30
TENIS: Openul Frantei, Roland Garros
Duminica Eurosport ora 12:00 si 19:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Turciei, Istanbul, cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55
CICLISM: Turul Italiei, ultima etapa, finalul
Duminica Eurosport ora 16:30
ATLETISM: FBK Hengelo Games, Olanda
Duminica Digi Sport ora 17:00
HANDBAL MASC.: Finala Champions League
Duminica Sport.ro ora 19:00

+31ºC
+17ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+28ºC
+14ºC

Reşiţa
Oraviţa +31ºC
+17ºC

+28ºC
+17ºC

Luni, 31 Mai

8

Polo
Programul nationalei
Romaniei de polo in grupa A, la
Campionatul European din
Croatia. Nationala de polo a
României va debuta în compania
reprezentativei Turciei, în grupa A,
la Campionatul European din
Croatia, competitie ce va avea loc
în intervalul 29 august - 11
septembrie. În grupa A vor evolua
nationalele din Italia, Muntenegru,
Turcia, România, Croatia si
Spania, în timp ce în grupa B se
vor duela Serbia, Ungaria, Rusia,
Macedonia, Germania si Grecia.
Echipa României va debuta în
data de 29 august, în meciul împotriva Turciei, celelalte dispute fiind
programate, în ordine, cu Spania,
Croatia, Italia si Muntenegru. Nationalele care vor încheia grupele
pe primul loc se vor califica direct
în semifinale, cele de pe locurile 2
si 3 vor mai juca meciurile din
sferturile de finala, câstigatoarele
urmând sa ajunga si ele în
semifinale.

+27ºC
+1 6 º C

Sâmb@t@/29 Mai
Timişoara

Caransebeş

+26ºC
+13ºC

Reşiţa

+27ºC
+13ºC

Oraviţa +26ºC
+15ºC

Miercuri, 2 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+12ºC

+29ºC
+14ºC

+23ºC
+14ºC

Joi, 3 Iunie

Vineri, 4 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+14ºC

Oraviţa +29ºC
+16ºC

Oraviţa +26ºC
+13ºC

+24ºC
+16ºC

Marţi, 1 Iunie

Timişoara

+24ºC
+16ºC

Sâmbătă, 5 Iunie

Duminică, 6 Iunie

Reşiţa

+29ºC/+16ºC

+26ºC/+15ºC

+23ºC/+14ºC

+23ºC/+12ºC

+26ºC/+13ºC

+28ºC/+16ºC

+27ºC/+16ºC

Timişoara

+30ºC/+16ºC

+26ºC/+16ºC

+24ºC/+14ºC

+23ºC/+12ºC

+27ºC/+13ºC

+28ºC/+14ºC

+28ºC/+16ºC
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