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Mari pasiuni cu motor
În ciuda aparenţei lor de duri, bikerii sunt ni

ţ

ţii, a
ţi unii s

ţinte, vestele, c

ţia Motor Club Trust România, filiala
Re ţa ţilor din
municipiu. Este vorba de cea de-a VII-a ediţie a
manifest

î ţie nou
ţa Neagr ţiva kilometric de Re ţa, pe

drumul spre Dognecea. O locaţie excellent
aleas

ţii de motoare.
Ziua de vineri, 9 iulie, a oferit celor prezenţi la
festival o serie de concursuri cu specific moto:
mersul încet cu motocicleta, un concurs de
împins butoaie cu motocicleta

ţii rock precum Phaser din Re

ţa a avut loc
programat

ţa, urmat
ţa Neagr

ţi de la Slide din Re ţa, Mira Project
din Timi

ţia serii, recitalul celor din acest îndr

ţi banii. Ediţia a VII-a
a mai avut invitaţi numero ţi la

concursul internaţional “Enduromania”, cluburi
zonale de motocicli ţele învecinate,
pasionaţi în conducerea ATV-urilor

ţi de asemenea,
bikeri str

ţii ţie reu
ţii a

ţa
Neagr

ţara.

şte
tipi admirabili. Pasiunea lor înfl

şi un anume stil de via
şi o anume scar

şa cum ar fi
tenta

şişi. Hainele din piele, bocancii,
pantalonii cu ştile, întregul
“arsenal” specific unei asemenea pasiuni, fac
parte dintr-o cultur

şi de bun
gust a fost, din acest punct de vedere,
manifestarea organizat

şi şi Casa de Cultur

şurat ntr-o loca şa-numit
“Arşi şi

şi motociclişti, dar nu numai, pentru c
şi Costi

Stoianovici, au invitat cu generozitate pe oricine
dorea s

şi desemnarea
celei mai puternice motociclete. Seara a adus pe
scen şita,

Hellz-Ballz din Petroşani, Toxic din Timişoara şi
Imagica din Arad. Sâmb

şi
şi concerte laArşi

şi
şoara, Queens of Everything din Cehia şi

Desperado din Cluj-Napoca. Sigur, Desperado,
cu Sandy Deac, interpret vocal, s-a dovedit a fi
atrac

şi participan

şti şi din jude
şi a maşinilor

de teren, off-road. Au fost prezen

şul, fasolea cu ciolan,
cârna şi mititeii. O edi şit

şteapt
şi

ăcărată -
motocicleta - dar ă, o
anume atitudine ă de valori
având în prim plan libertatea individuală, nu-i
scoate deloc în afara societă

ă considere, privind din afară. Ba
dimpotrivă, sunt un grup bine închegat, bine
organizat, cu reguli pe care le respectă în primul
rand ei în

ă

ă urbană contemporană care
ar avea multe de spus celor ce ar studia-o mai
îndeaproape. O mostră de organizare

ă în week-end-ul trecut
de Asocia

ă a Studen

ării “West Romanian Bike Week”.
Manifestarea, care a durat trei zile, s-a
desfă ă, în locul a

ă”, la câ

ă pentru întâlnirea celor peste 700 de bikeri
ă

organizatorii, printre care Lucian Ivanici

ă petreacă un week-end într-un décor
absolut libertin, alături de pasiona

ă forma

ătă diminea
ă o paradă a motocicletelor pe

principalele artere din Re ă apoi de alte
concursuri ă.Au cântat
tinerii talenta

ăgit
grup de country-rock, care cântă de zece ani la
întâlnirile bike-rilor făcând to

ăini, inclusiv din Marea Britanie.
Zona a fost excelent amenajată, berea a curs

valuri, dar pe lângă ea au făcut deliciul ofertelor
culinare ale locului gula

ă, într-un cuvânt,
atent organizată iar participan ă cu
nerăbdare anul viitor, când, probabil, tot Ar

ă va rămâne “capitala” pentru un week-end
a bikerilor din toată (DanApostolescu)

Muzeul de Locomotive din Re}i]a poate deveni cu adev@rat un muzeu
Proiectul European prin care actualul muzeu de locomotive din Re

ă în derulare,
ini

ăcate,
la grani ă cu aproape doi ani, trei institu

ă, două institu ă
ă, s-au raliat proiectului ini

ăria
municipiului. La acel moment, pre

ă
doneze locomotivele aflate în patrimonial uzinei către primărie, care să
poată participa, la rândul ei, la proiect. Între timp, în 24 septembrie 2009,
Consiliul jude ărâre privind aprobarea

Proiectului Tehnic
ă

nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul Opera

ă în baza unor
parteneriate publice-private, UCMR nu putea participa la proiect cu dona

ă chiar la acel moment ă în
practică de curând. Pre ăcrimioara Isvoranu iar
primăria va participa cu terenul de sub locomotive, teren însă aflat

ădiri ce va semăna cu o gară din perioada de aur a
locomotivelor cu abur. Urmează, de fapt, a fi recreată o arie care să
păstreze parfumul interbelic dar, pe de altă parte, dacă primăria se va

ă pentru
Re ă.

şi

şi
ş-Severin.Ar fi un pas important spre

punerea în valoare a unor valoroase vestigii industriale pe care le de
şi care, poate, în viitor, vor putea asigura conexiunea cu

aşa-numitul “Drum European al Fierului”, ce acum se opreşte, din p

şi una
public

şi şi de Prim
şedintele-director general al companiei,

Adrian Chebu şi
cu reprezentan

şi Detaliilor de Execu
şi

ştere al
viitorului muzeu. Dar, cum banii europeni se acord

şi ea a fost pus
şedintele funda

şi el cel
pu

şi un punct de informare turistic
şi şi zona adiacent

ţa
se poate transforma într-un obiectiv cu atribute mult mai complexe, un
punct de interes pe harta turismului industrial re ţean, se afl

ţiat fiind de Consiliul Judeţean Cara
ţine

municipiul

ţa României. În urm ţii s-au pus de
accord cu acest proiect sau, mai degrab ţii, una privat

ţiat de Consiliul judeţean, în coordonarea
arh. Victor Naidan. Este vorba de Grupul UCM Re ţa

ţiu, a participat la o întâlnire cu primarul Mihai Stepanescu
ţi ai Consiliului judeţean. Chebuţiu a fost de acord s

ţean a aprobat un proiect de hot

ţie pentru proiectul ”Reamenajare
Muzeu de Locomotive Re ţa” realizat cu contribuţia financiar

ţional
Regional 2007-2013, axa 5.1., astfel consfinţindu-se actul de na

ţia
locomotivelor decât prin înfiinţarea unei fundaţii. Decizia apariţiei unui
asemenea ONG a fost luat

ţiei este L
-

ţin o parte - într-un litigiu de proprietate.
Viitorul muzeu de locomotive va pune în valoare exponatele, prin

ridicarea unei cl

ţine
de cuvânt, tot acolo se va amenaja

ţa (DanApostolescu)
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„Satul românesc - prezent şi viitor” este tema atelierului de lucru ce în sala de şedinţe a Palatului Administrativ de către revista „Lumea
Satului”, Radio „Antena Satelor” Bucureşti în parteneriat cu filiala C-S aAsociaţiei Comunelor din România şi cu sprijinul Consiliului Judeţean C-S şi a Instituţiei
Prefectului Judeţul C-S

este organizat azi

-
ţa 130 de oamen ţi afarPrimări Re ă să fie da ă pentru reducerea cheltuielilorşi urmeaz

La Consiliul Judeţean C-S ţiile direct subordonate de acesta vor fi disponibilizaţi 81 de angajaţi iar 112 posturi vacante vor fi
reduse În cadrul ei , i

şi institu

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

În conformitate cu solicitarea Guvernului,
care a decis -

în C ţie va r

ţionar
public din cadrul Consiliului Judeţean C

înjum ţirea posturilor de sub
prefect,

ătă
-S, în aceast

-S.

ă func ămâne
doar Nicolae Verindeanu. Fostul subprefect,
Martin Motolan va ocupa postul de func

La nivelul judeţului C-S, oamenii au răspuns
suferinţei semenilor lor, afectaţi de recentele

i, astfel încât, alături de cele două tiruri cu
aproximativ 50 de metri cub de cherestea, trimise în
judeţul Suceava, alte două maşini cu alimente, mo-
bil au plecat spre judeţul Bacău.

inundaţi

ă ăcăminteşi îmbr

Timp de o lună, în C-S s-a def
şi acordarea certificatelor

aferente. Astfel, s-a constatat că sunt încadrate în gradele de handicap
grav şi accentuat, un număr de 9.501 persoane. Drept urmare, au fost
propuse pentru reevaluare, conform procedurilor legale, 547 de cazuri,
ceea ce reprezintă 32,23 la sută din numărul dosarelor verificate.

ăşurat Campania naţională de control
privind încadrarea în grade de handicap
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Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale ce
se aplică la Complexul de Sport şi Sănătate (Bazin înot), pe
anul fiscal 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului de
cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de
carburant alocat autoturismelor din parcul auto al Primăriei
Municipiului Reşiţa, precum

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.D. „Staţie de bază pentru Servicii de
Comunicaţii Mobile de Generaţia a Treia 3G", în municipiul
Reşiţa, Moniom nr. 113 (Incinta SC COMAT SA).

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.D. „Birouri - Modificare pentru zona Fast-Food",
în municipiul Reşiţa, zona UNIVERSITATE, colţ P-ţa Traian
Vuia cu B-dul Revoluţia din Decembrie.

Proiect de hotărâre privind aprobarea executării de că
tre contravenienţi a sancţiunii privind prestarea unei activităţi
în folosul comunităţii şi stabilirea domeniilor de activitate în
care aceştia îşi vor exercita această sancţiune.

Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa şi
aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 18,24 mp din
suprafaţa identificată în C.F. 15481 UAT Reşiţa nr. top
G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/b/a/2/1/b/e/2/b/2/1/a/2/1/
b, situat în municipiul Reşiţa, Bd. Republicii nr. 5/2/2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 3,90 mp din suprafaţa identificată în C.F.
nr. 14653 UAT Reşiţa nr. top. G100/r/42/18/2/2/2/î/b/2, situat
în municipiul Reşiţa,Al. Gladiolelor, bl. 9, sc. 1, ap. 1.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii Consiliului Local nr. 383/05.11.2009 privind stabi-
lirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 8,5 mp. teren, situat în Reşiţa, Bd.
Republicii, nr. 21, bloc 21, scara 2- parter, în vederea
concesionării pentru extinderea construcţiei existente către
S.C. MASTERS IMPEX S.R.L.

Proiect de hotărâre privind concesionarea unei
suprafeţe de 9,50 mp. teren, situat în Reşiţa, str. Cireşului nr.
44, pentru extinderea construcţiei existente către FRENŢIU
CIPRIAN MIRCEA.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de
control şi analiză a activităţii Serviciului Public - „Direcţia
pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local".

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 12 mp teren, situat în Reşiţa, str. I.L.
Caragiale nr. 4-5, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către S.C. AGENŢIA DE TURISM Şl
TRANZACŢII S.R.L.

Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local
al municipiului Reşiţa cu Asociaţia Pescarii Sportivi - Banatul
2010, cu o suprafaţă de 19031 mp. teren în vederea realizării
unei Baze sportive de agrement şi pescuit sportiv.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al Municipiului Reşiţa pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării
unei finanţări rambursabile interne în valoare de 80.000.000
lei.

Centralizator nr. 12986/30.06.2010 cu unităţile de
învăţământ preuniversitar de pe raza Municipiului Reşiţa
alimentate la sistemul de încălzire centralizat al municipiului
(C.E.T. ENERGOTERM REŞIŢA)

Informarea nr. 12752/30.04.2010 a Serviciului Gospo
dărie Urbană şi Mediu privind activitatea de supraveghere şi
monitorizare a calităţii apei potabile din surse independente în
municipiul Reşiţa.

Informarea nr. 12987/30.06.2010 a Serviciului Investi
ţii şi Achiziţii Publice, Proiecte Europene şi Relaţii Internaţio
nale privind modul de derulare a investiţiei „Amenajare teren
între km 7 şi km 8, Calea Caransebeşului, Reşiţa".

Informare referitoare la zona Valea Câlnicelului.
Raport nr. 9760/30.06.2010 al Serviciului Public -

„Direcţia de Asistenţă Socială" privind activitatea desfăşurată
de către asistenţii personali pe semestrul I 2010.

Informarea nr. 5418/05.07.2010 a Serviciului Public -
„Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea Patrimoniului
Consiliului Local" Reşiţa privind clarificările solicitate în
şedinţa Consiliului Local din 22 iunie 2010.

Diverse.

-
ţa în scopul m

ţa S.R.L.
Proiect de hot

ţelor Publice, Judeţul Cara
Î ţirea

sistemelor de ap
ţul Cara

ţean Cara -
ţa, pentru încheie-

rea Acordului de împrumut Subsidiar privitor la Subproiectul
„Îmbun ţirea sistemelor de ap

ţul Cara

P

ţa referitor la înfr ţirea între mun. Re ţa
(România)

ţii S.C. PRESCOM S.A.
RE ŢA, a S.C. CET ENERGOTERM RE ŢA S.A., a S.C.
PIEŢE RE ŢA S.R.L, cu. modific

-

.
r

l

-

-

l

9 -
-

n

.
-

Proiect de hot
ţi pentru repartizarea

locuinţelor sociale.
Proiect de hot

ţe sociale î

(aprobat)

şi al Serviciilor Publice aflate sub
autoritatea Consiliului Local.

şi
şi

ş-Severin şi S.C.
AQUACARAŞ S.A. privind Subproiectul „ mbun

şi de epurare a
apelor uzate în jude ş-Severin”.

Proiect de hot şedintelui
Consiliului Jude ş-Severin, în calitate de reprezen
tant al Consiliului Local al Municipiului Reşi

şi de
epurare a apelor uzate în jude ş- Severin".

Proiect de hot

şur

şi şi
şi oraşul Veliko Gr şte (Serbia).

Proiect de hot şi completarea
art. 2 alin. 1 al H.C.L. nr. 319/2008 privind constituirea
Comisiei de analiz şi control a activit

ŞI ŞI
ŞI şi complet

ş

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

Proiecte introduse în regim de urgenţă

1.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Proiect de hotărâre privind majorarea aportului în nume
rar al Consiliului Local al Municipiului Re ăririi
capitalului social al S.C. CET 2010 Re

ărâre de aprobare a modelului cadru al
Acordului de împrumut Subsidiar încheiat între Ministerul
Finan

ătă
ă potabilă, de canalizare

ărâre privind mandatarea pre

ătă ă potabilă, de canalizare

ărâre privind aprobarea deschiderii de
cont la B.R.D. GROU SOCIETE GENERALE în vederea
desfă ării de servicii financiare.

Proiect de hotărâre privind acceptul Consiliului Local al
municipiului Re ă

ădi
ărâre pentru modificarea

ă ă

ările ările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L.

nr. 167/23 iunie 2009 privind numirea comisiei de atestare a
administratorilor de imobile şi aprobarea regulamentului de
funcţionare a comisiei, cu modificările şi completările
ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 2 din Anexa
la H.C.L. nr. 238/2008 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în consiliile de admi
nistraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar arondate
centrelor de execuţie bugetară din Municipiul Reşiţa, cu
modificările şi completările ulterioare

Proiect de hotărâre p ivind modificarea pct. 4 din Anexa
a H.C.L. nr. 293/2009 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii la unităţile de învăţământ preuniversitar arondate cen
trelor de execuţie bugetară din Municipiul Reşiţa.

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al H.C.L
nr. 280/2008 privind constituirea Comisiei Comunitare Con
sultative pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului
pentru perioada 2008-2012.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 lit. b) al
H.C.L. nr. 162/2009 privind asocierea Municipiului Reşiţa cu
oraşul Bocşa şi ora ul Anina în scopul înfiinţării Asociaţiei
Municipiilor şi Oraşelor Monoindustria e din România.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L.
nr. 267/200 privind constituirea Comisiei de verificare a acti
vităţii tuturor serviciilor publice aflate sub autoritatea Consi
liului Local, a Instituţiei Publice „Fotbal Club Municipal Şcolar"
Reşiţa şi aAparatului de specialitate al Primarului.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării
unui teren î suprafaţă de 2002 mp din suprafaţa identificată
în C.F. nr. 35069 Reşiţa nr. top 588/2/a/1/a/1/6/1/b/i/a/3/c/1/1/
b/3/b/1/c/2/2, situat în Reşiţa, Zona SECU şi aprobarea
concesionării prin licitaţie publică a terenului, domeniului
privat al municipiului Reşiţa, în suprafaţă de 45.498 mp, în
vederea reabilitării şi amenajării zonei de agrement.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2010 privind
aprobarea criteriilor în vederea întocmirii listelor de priorităţi
pt repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat.

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consi
liului Local nr. 399 din 25.11.2009 privind aprobarea scoaterii
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa a unui teren situat în Reşiţa, Calea
Caransebeşului km 7,5 în vederea instituirii unei garanţii reale
imobiliare, în favoarea S.C. PETROM GAS S.R.L.

Proiect de hotărâre privind revocarea unui membru al
Consiliului de administraţie la S.C. CET ENERGOTERM
REŞIŢA S.A. şi completarea Consiliului de administraţie în
mod corespunzător.

ărâre privind aprobarea criteriilor în
vederea întocmirii listelor de priorită

ărâre privind aprobarea listei nominale
cu ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la
repartizarea unei locuin n anul 2010.

3.

4.

6.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 13 iulie 2010

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

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

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ
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Lucrările ISPA
stagnează

Din cele 123
ă ările fiind în diferite

stadii de execu
ătoare, nefinalizate sau lucrări pentru care

s-a emis autoriza

ările au fost executate de S.C. Gospodarul S.
R.L. care sus ă a fost furată piatra cubică necesară
refacerii străzii. Strada Cire ă,
refacerea lasă de dorit, astfel încât se lucrează din nou
la reabiliatare. Ve ăzii
Ba ă ă pentru a introduce
re ăzi
pentru care, nu au fost găsite solu

ărilor.
Prezent la întrunirea comandamentului săptămânal

ISPA, de miercuri, 14 iulie a.c., primarul Mihai Stepa
nescu ă de modul cum se
defă ă lucrările. Acesta a solicitat anteprenorilor ca
în termen de 2 zile să primească un grafic de refacere a

şantiere ISPA din Reşi
şite, lucr

şului, deşi finalizat

şti proaste şi pentru locuitorii str
şov

şi str

şi-a exprimat nemul
şoar

şantierelor.

ţa, 78 au
termenele de refacere dep

ţie (refaceri incomplete, refaceri
necorespunz

ţia de spargere în anul 2009 dar nu au
fost începute din diverse motive).

Probleme grave s-au semnalat pe str. Laminoarelor
unde lucr

ţine c

ţ care va fi din nou spart
ţeaua de canalizare. De asemenea, sunt

ţii tehnice de
începere a lucr

ţumirea faţ

încă,

-

Larisa Crîsta

Bani europeni în Caraş
Pre C ţ

ţul nostru este atras ţare european
- , cu o

valoare total .

şedintele CJ -S, Sorin Frunzăverde a declarat ieri într-o conferin ă
de presă că în jude ă o nouă finan ă prin

ă de
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România Serbia

2.479.709 euro
Proiectele vizeaz dezvoltarea economico-socială echilibrată în zona

de grani ă Pojejena - Kladovo prin activităţi de parteneriat pentru stimula
rea schimburilor economice între comunită ile din România i Serbia
precum şi prin promovarea valorilor culturale, istorice i naturale în cadrul
dezvoltării sectorului turistic, promovarea schimbului de bune
practici/transferul competenţelor de ordin tehnic între cele 2 administraţii
locale (CJCS cu privire la serviciile prestate i
la guvernarea local , punerea bazelor unei reţele transfrontaliere de
telediagnostic şi teleconsultaţie, ce are drept principal scop creşterea
calităţii serviciilor de sănătate promovarea moştenirii valorilor istorice,
culturale şi naturale ale zonei.

Prin programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de
încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală şi
energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii
aerului, apei şi solului, “Casa Verde”, clădirea Primăriei şi a colii cu clasele
I-VIII din Pojejena, clădirea Primăriei Oraviţa şi Liceul Teoretic „General
Dragalina” din Oraviţa, clădirea Primăriei şi a colii cu clasele I -VIII din
Iablaniţa Spitalul orăşenesc Moldova Nouă vor beneficia de înlocuirea
sistemelor clasice de înc Programul este derulat
prinAdministraţia Fondului de Mediu 2.579.833 lei.

ă

ă

ălzire cu sisteme moderne.

ţ

ţ ş

ş

-

şi municipalitatea din Vârşet ş

şi

Ş

Ş
şi

şi are o valoare de
Larisa Crîsta

Sorin Frunz@verde iese din
tiparele guvernamentale

Vicepre ăverde, a
făcut ieri, la Re ă de presă, o
declara ă în acest context. Nu e
însă prima oară în ultima vreme, când liderul popular
dă dovadă de luciditate

ă să nuan ăm.
Frunzăverde nu comentează neapărat pozi

ă atitudinea guvernului care a luat
probabil cele mai nepopulare măsuri din ultimii 20 de
ani. El a declarat ieri că o remaniere guvernamentală
nu folose ă s-ar impune un
guvern de largă uniune na ă! Sigur, Sorin
Frunzăverde este, prin aceste declara

ă forma
ă în ansamblul ei pe o pantă periculoasă. Să

reamintim că liderul democrat-liberal este ini
ării PD spre curentul popular, ceea ce, printre

altele, îi dă calitatea de a face astfel de afirma

şedintele PD-L, Sorin Frunz
şi

şi, poate, şi de un anumit
calcul politic, plasându-se în afara deciziilor
guvernamentale. Sigur, aici merit

şte la nimic şi mai degrab

şi la
adresa partidului, conştient fiind c

şedinte.

ţa, într-o conferinţ
ţie aproape incendiar

ţ
ţia PD-L,

ci, mai degrab

ţional
ţii, critic

ţiunea
alunec

ţiatorul
translat

ţii,
legate, în fond, de soarta formaţiunii pe care o
conduce în calitate de vicepre



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Lunca, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele lami
nate coridor

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374

-

ţie pe cupru, bloc de
c ţigl ţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apo-
metre, instant pe gaz, parchet camere, u

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apart. 3 camere, Govândari, Micro

2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat
utilit ţi: central

-
ţie sanitar -
ţ 45.000 €, cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilit ţi
termopan, central

ţie electric

ţionat,
apartamentul necesit ţ
47.000 €, cod anunţ 00336.

-
ţii, casa are utilit ţile generale -

ţa 270 mp,
front stradal 10 m. Preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas în Lunc , 3
camere, c

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţa: 1932 mp total,
547 mp construiţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. Cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova, 300 m
de la drum, 1000 mp, 12 € mp, negociabil,
cod anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Noua,
suprafaţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € neg. Cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 €, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare M. Semenic 11500
mp, zona cu potenţial turistic, preţ 4 € mp,
cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 € mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţi sunt în zon ţ 7 € mp, cod

anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 5 € mp. Cod
anunţ 00496

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţi sunt
în zon ţ 2 € mp,
cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa-Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 € mp, cod anunţ 00507.

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Dognecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5895 mp,
terenul este intabulat, utilit ţi sunt în zona,
gaz, ap ţ 12 € mp.

Teren de vânzare Calea Caransebe -
-

ţi
ţi, preţ 21 € mp, cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 € mp, cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ătărie, parchet camere,
centrală instala
ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă
intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă ă, termopane, u
ătărie renovată, parchet ra

ă nouă, rigips, izo
lat interior, pre

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată, pe perete necesită placare
cu rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare, centru, zona Univer
sită ă

ă renovare completă, suprafa

ă ă
ărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,

renovată, gresie, faian ă, podele, u
ă metalică, centrală,

termopane, scară interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc

ă 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, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte , gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă 5229 mp, front stradal la DN 57,
117.47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
buna, zonă bună pentru investi

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă
ă, front stradal 30 m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m. Pre

ă

ă
ă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se cons
truiesc case, drum, posibilită

ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare zona Universi-
t

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă 32 mp, termopane,
podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă
ă ă ă,

gresie, baie ătărie, parchet camere,
termopan bucătărie. Pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă

ă, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şu-
lui, et. 1/4, suprafa

ş

şi buc

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 21.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsoniera Calea Caransebe

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţii, 2 camere, semidecomandat, et. 2/4,
47,8 mp suprafaţa util , utilit ţi: faianţ

ţ 25.000 €, cod
anunţ 00504.

Apartament de vânzare, Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit ţi: u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare, Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi:
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc , etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

şi buc

ş

şi interior
noi, baie şi buc ş
chetat, instala

şi nece
sit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa 3095
mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş 23.800 mp, extravilan utilit

şa, în
zona Ocna de Fier, Mun

şu
lui 1325 mp, zon ştit

şi pentru
utilit

şorii
12.661 mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbun -
ţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
ţ

17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decoman-

dat, Lunc
ţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, et. 4/4, bloc acoperit, Lunc
ţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, 103 mp, et. 1, Re ţa Sud, central
ţ

47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semide-

comandat, et. 1/4, zona Moroasa, central
ţ 42.000 €. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,

semidecomandat, situat în Lunc
ţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774.
Vând cas

ţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren în centru, 1.200 mp
ţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând cas
ţiu comercial, la strada principal

ţ 21.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ neg . Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând hal ţie, depo-
zitare) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ
250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Re ţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
ţa, zona Renk, pretabil .

ţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2.500 mp teren la strad
ţa, pe Calea

Caransebe ţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
V ţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând hal -
ţ

ţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Re ţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentral ţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriat

ătă

ă 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Pre

ă, et. 1/4, centrală, termopane
par

ă, centrală
termică. Pre

ă
termică, termopane, podele laminate. Pre

ă
termică, termopane. Pre

ă, et. 3/4.
Pre

ă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Pre

ă 5
camere. Pre

ă 2 camere, amenajată în
spa ă, zona
Muncitoresc. Pre

ă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebe

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Pre

ă ociabil

ă

ă, racordate la
toate utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă, 4.200 mp,
p+4, în Re ă pt
produc

ă, front
stradal, 50 ml situat în Re

ăliug, zona Poli

ă industrială - fabrică prelucra
re lemn, în suprafa ă de 5.440 mp, dotată

ă complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Pre

ă centrală.
Pre

ător.
Pre

ă sau separat,
situate în Re

ă. Pre

ă

şi

şi cas

şului, zona
Petrom. Pre

şoarei, racordat
la toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km
de Reşi

ş,
Pipirig, racordate la toate utilit

şi

şi

şi
şului, la km 3. Pre

şi
utilat

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

şi

şi şoarei şi
cartierul Moniom. Pre

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

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,54
3,52
3,50
3,48

0
3,38
3,36
3,34

3,46
3,44
3,42
3,4

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
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4,32
4,30
4,28
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4,20
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Săptămânalul Prisma caută persoane interesate să lucreze ca
.

studii medii/superioare (preferabil profil economic, marketing);

Vă rugăm să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa:
redactia prisma-online.ro prisma

agent de publicitate
Cerinţe:

bune abilităţi de comunicare şi negociere.
comision în funcţie de realizări;
flexibilitatea timpului de lucru.

Avantaje:

@ sau @cs.ro

�

�

�

�



� �

�

�

�

�

�

Normele privind virarea către bugetul de stat a sumelor rezultate din reducerea salariilor au fost publicate în Monitorul Oficial În prezent, între 2,5 milioane şi
2,7 de milioane de români se află pe teritoriile celorlalre state din UE, se arată în Raportul asupra Migraţiei Mondiale pe 2010 În 9 iulie au fost inaugurate
Consulatele Generale ale României de la Bălţi şi Cahul, Republica Moldova Sinodul Bisericii Ortodoxe Române întrunit zilele trecute la Bucureşti şi-a dat
acordul de principiu pentru invitarea Papei în România

Numărul autovehiculelor noi înmatriculate în iunie
2010 a fost de 12.250 vehicule, cu 7,74% mai puţine faţă de iunie 2009

Cererea de rambursare a TVA va fi depusă prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate
sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la data de 13 august 2010

�

� Legea nr. 84/1998 (r 1) privind marcile si indicatiile
geografice (M.O. nr. 350/27.05.2010)

Ordinul nr. 126/2010 al Ministerului Agriculturii

(M.O. nr. 354/28.05.2010)
Ordinul nr. 119/2010 al Ministerului Agriculturii

ţie a noilor denumiri de
origine, a indicaţiilor geografice ţiunilor tradiţionale
ale produselor vitivinicole la nivel naţional

ţiilor specifice ale produselor vitivinicole obţinute într-o
denumire de origine controlat ţie geografic
(M.O. nr. 356/31.05.2010)

Ordinul nr. 1524/2010 al Ministerului Dezvolt

ţ

ţii (M.O. nr. 359/01.06.2010)
Circulara nr. 18/2010 a B ţionale a României

privind nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale a
României valabil în luna iunie 2010 (M.O. nr. 360/01.06.2010)

Ministerul Educaţiei, Cercet
ţia public

ţiuni organizate de Autoritatea Naţional
(M.O. nr. 360/01.06.2010)

Ministerul Dezvolt -
ţiilor

verzi din intravilanul localit ţilor (M.O. nr. 365/03.06.2010)
Ministerul Dezvolt

. .

ţean

ţile administrativ-teritoriale cu
resurse turistice (M.O. nr. 366/03.06.2010)

Ordinul nr. 3855/2010 al Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ
(M.O. nr. 369/04.06.2010)

Ordinul nr. 467/2010 al Ministerului S ţii pentru
aprobarea criteriilor privind angajarea

ţii, grade ţile sanitare publice
din sectorul sanitar (M.O. nr. 370/04.06.2010)

Ordinul nr. 131/2010 al MinisteruluiAgriculturii -
-

ţiei pentru

ţilor pe regiuni viticole, podgorii (M.O.
nr. 371/04.06.2010)

Ordinul nr. 132/2010 al Ministerului Agriculturii -

ţiilor viticole, derulate cu
sprijin comunitar pentru campaniile 2008/2009-2013/2014
(M.O. nr. 371/04.06.2010)

Ordinul nr. 881/2010 al Ministerului S ţii privind modi-
ficarea

ţionale de s
ţii ţionale

de Asigur (M.O. nr.
371/04.06.2010)

Legea nr. 109/2010 privind completarea art. 3 din Ordo-
nanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului

ţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privata a statului (M.O. nr. 375/07.06.2010)

Legea nr. 100/2010 privind împ
(M.O. nr. 376/07.06.2010)

Parlamentul României - Statutul din 2009, al Agenţiei

Internaţionale pentru Energie Regenerabila (IRENA) *) (M.O.
nr. 376/07.06.2010)

Ordinul nr. 1587/2010 al Ministerului Dezvolt

ţiilor în
turism din cadrul Programului operaţional regional 2007-
2013, aprobata prin Ordinul ministrului dezvolt

ţelor nr. 261/2008 (M.O. nr. 379/08.06.2010)
Ordinul nr. 123/2010 al MinisteruluiAgriculturii -

-
ţiilor locale

ţional, în localit ţi
ţate de eroziune genetic

ţia agricol
ţii speciale,

precum ţelor acestor populaţii
locale (M.O. nr. 380/08.06.2010)

H.G. nr. 480/2010 privind aprobarea limitelor pe anul 2010
pentru finanţ

ţ
ţile administrativ-

teritoriale (M.O. nr. 382/09.06.2010)
Hot

ţilor Contabili privind aprobarea Tabloului Corpului
Experţilor Contabili ţi din România

ţilor evaluatori de întreprinderi (M.O. nr.
384/10.06.2010)

Agenţia pt. Implem. Proiectelor
-

ţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare
(M.O. nr.

386/10.06.2010)
Ordinul nr. 4106/2010 al Ministerului Educaţiei, Cercet

ţionare a unitarilor de
înv ţ -

ţiei (M.O. nr. 387/11.06.2010)
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şi
Dezvolt

şi control, precum şi a formularisticii necesare
privind acordarea ajutorului de stat pentru motorin

şi
Dezvolt

şi a men
şi de modificare a

condi

şi Turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele
de referin

şi Sportului -
Norma din 2010, procedural

şi alte tipuri de cazare decât cea
hotelier şi a serviciilor de restaurant şi de servire a mânc

şi Tineret
şi Turismului - Norma teh

nic

şi Turismului - Norma
metodologica din 2010, de aplicare a H

şi/sau asfaltarea drumurilor de interes jude şi de interes
local, alimentarea cu apa, canalizarea şi epurarea apelor

uzate la sate, precum şi în unit

şi Sportului privind criteriile generale de organizare
şi desf şurare a admiterii în ciclul de studii universitare de
licen şi de doctorat pentru anul universitar
2010-2011

şi promovarea în
func şi trepte profesionale în unit

şi Dezvolt

şi p
şi încadr

şi centre viticole

şi Dezvol
t şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvolt

şi completarea Normelor tehnice de realizare a
programelor na

şi al preşedintelui Casei Na

şi condi

şi Turismului privind modificarea Schemei de ajutor de stat
pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investi

şi locuin
şi Dezvolt

şi a soiurilor de legume care sunt
cultivate, în mod tradi şi regiuni specifice şi
care sunt amenin şi a soiurilor de
legume lipsite de valoare intrinsec

şi pentru comercializarea semin
şi soiuri

şi pentru
tragerile din finan

şi Contabililor Autoriza şi a
Tabloului exper

şi Program. pt. Întrep. Mici
şi Mijlocii - Procedura din 2010, de implementare a Programu
lui na şi
dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

şi Sportului privind modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi func

şi cercet

ării Rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice de
implementare

ă utilizata în
agricultură

ării Rurale privind aprobarea Procedurii preliminare
de înregistrare a cererilor de protec

ă sau o indica ă

ării Regionale

ă ale standardelor române care transpun standarde
europene armonizate din domeniul produselor pentru
construc

ăncii Na
ă a Băncii Na

ării, Tineretului
ă privind achizi ă de

servicii hoteliere, campinguri
ă ării,

pentru ac ă pentru
Sport

ării Regionale
ă din 2010, pentru elaborarea Registrului local al spa

ă
ării Regionale

G nr. 577/1997 pentru
aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea

ă

ării,
Tineretului

ă
ă, de masterat

ănătă

ă

ă
rii Rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agri
culturii, alimenta ădurilor nr. 397/2003
aprobarea Nominalizării arealelor viticole ării
localită

ării Rurale pentru modificarea
ării rurale nr. 247/2008 privind

aprobarea Normelor de aplicare a programelor de
restructurare/reconversie a planta

ănătă

ănătate în anul 2010, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătă

ări de Sănătate nr. 264/407/2010

ădurirea terenurilor
degradate

ării Regionale

ării, lucrărilor
publice

ă
rii Rurale, privind stabilirea anumitor derogări pentru accepta
rea popula

ă
ă

ă pentru produc ă
comercială, dar create pentru a fi cultivate în condi

ările rambursabile care pot fi contractate
ările rambursabile contractate sau care

urmează a fi contractate de către unită

ărârea nr. 188/2010 a Consiliul Superior al Corpului
Exper

ării,
Tineretului

ă ământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului e
duca ării nr. 4.925/2005

În urma centralizării datelor preluate din teritoriu, rata de
promovare înregistrată la sesiunea iunie-iulie a examenului de

din acest an, după soluţionarea contestaţiilor, este de
69,30% (cu 12,17 puncte procentuale sub cea din 2009 - 81,47%).
A doua sesiune a examenului de bacalaureat din acest an (august-
septembrie) se va desfăşura între 23 august şi 9 septembrie.

Bacalaureat

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

Potrivit unui proiect elaborat de
MTI, sistemul informatic de emitere,
gestiune monitorizare şi control al

nu va mai fi introdus de la
1 august 2010, ci începând cu data
de 1 octombrie 2010.

rovinietei

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de
minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj
pentru o perioadă de 6 luni (în cuantum de 255 lei), dacă se
înregistrează la agenţia de ocupare a forţei de muncă din raza
căreia îşi au domiciliul, în maximum 60 de zile de la data
absolvirii; Indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile de
la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de
servicii gratuite (informare, consiliere, orientare profesională)
în vederea angajării. Indemnizaţia de şomaj poate fi solicitată
în cel mult 12 luni de la data absolvirii şi se acordă o singură
dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

Nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care,
la data solicitării dreptului, urmează o formă de învăţământ.

În situaţia în care, absolventul se încadrează în cursul
celor 60 de zile, pe o perioadă mai mare de 12 luni, cu
program normal de lucru, beneficiază de o primă de angajare
în valoare de 425 lei.Absolvenţii cărora li s-au deschis dreptul
la indemnizaţia de şomaj şi se angajează cu program normal
de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază,
din bugetul asigurărilor de şomaj, de o sumă egală cu
indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, conform legii,
pană la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s
-ar fi angajat. Sumele cuvenite se acordă la sfârşitul primului
an de activitate în muncă. De asemenea, absolvenţii cărora li
s-au deschis dreptul la indemnizaţia de şomaj beneficiază şi
de prima de angajare, în valoare de 425 lei.

Actele necesare pentru înregistrarea la AJOFM/AMOFM
ca persoana în căutarea unui loc de munca:

act de identitate (copie şi original);
act de studiu sau adeverinţa din care să rezulte data

absolvirii (copie + original);
certificat de naştere (copie + original);
certificat căsătorie, divorţ - unde este cazul (copie +

original);
adeverintă de la medicul de familie cu menţiunea „apt

muncă” sau „apt muncă cu următoarele restricţii...”;

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată
nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ
beneficiază de scutire, pe o perioadă de 12 luni, de la plata
contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj,
aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această
perioadă, pentru fiecare absolvent:

1 salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în
vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii
ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;

1,2 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în
plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru
absolvenţii de învăţământ liceal sau de învăţământ postliceal;

1,5 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în
plată, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru
absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează absolvenţi sunt obligati să
menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel
puţin 3 ani de la data încheierii contractului de muncă. În
perioada celor 3 ani, absolvenţii pot urma o formă de pregătire
profesională, organizată de către angajator, iar cheltuielile
necesare pregătirii profesionale vor fi suportate, la cererea
angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de
serviciu anterior termenului prevăzut mai sus sunt obligaţi să
restitue, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de
muncă, sumele încasate pentru fiecare absolvent plus
dobânda de referintă a Bancii Naţionale a României in vigoare
la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă
încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

încetarea raportului de muncă în temeiul art.55 lit.b),
art.56 lit.c)e) şi f) şi art.65 din Legea nr. 53/2003, cu
modificările şi completările ulterioare;

încetarea raportului de serviciu în temeiul art.84 alin.(1)
lit.b), alin.(2) lit.e) şi alin.(4) lit.c) din Legea nr. 188/1999,
republicată cu modificările ulterioare.
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4 | Iu ie |15 - 21 l 2010 PRISMA

Sprijinirea accesului la internet }i
la serviciile conexe

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţio
nale (MCSI) publică spre consultare Ghidul
Solicitantului pentru operaţiunea 3.1.1 „Sprijinirea
accesului la Internet şi la serviciile conexe”, din
cadrul Domeniului Major de Intervenţie 1„Susţinerea
utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”,
parte a Programului Operaţional Sectorial
„Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013
(POS CCE), Axa prioritară 3 Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi
public, în vederea lansării unui nou apel de
propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Ghidul detaliază criteriile specifice care trebuie
îndeplinite de solicitanţi şi proiectele acestora, regu
lile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de
selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi
implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile
beneficiarilor.

Tipurile de solicitan i eligibili sunt:
IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu

modificările şi completările ulterioare;
Organizaţii Non-Guvernamentale (ONG) care

funcţionează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000
cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare
pe site-ul Organismului Intermediar pentru
Promovarea Societăţii Informaţionale (OIPSI),
http://fonduri.mcsi.ro, la secţiunea Consultare
publică. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până
la data de 8 august 2010, ora 17.00, la adresa de
email: fonduri@mcsi.ro

Ministerul Comunica iilor i Societă ii Informa io
nale (MCSI) este institu ia care are rolul de a realiza
politica Guvernului în sectoarele comunica iilor
electronice i audiovizuale, serviciilor po tale,
tehnologiei informa iei i în domeniul serviciilor
societă ii informa ionale i ale societă ii bazate pe
cunoa tere din România.
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a)

b)

12 iulie 2010, Compartimentul de informare
publică şi Relaţii cu presa al Ministerului

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

Asigurarea locuinţelor a devenit obligatorie de joi, 16 iulie.
Cetăţenii au la dispoziţie 6 luni pentru a încheia o asigurare.

Asigurarea obligatorie a locuinţelor acoperă riscul de cutre
mur, alunecări de teren şi inundaţii. Prima obligatorie este de
20 euro în cazul locuinţelor tip A şi de 10 euro în cazul locuin
ţelor tip B. Suma maxim asigurată este de 20.000 euro pentru
locuinţele de tipAşi de 10.000 euro pentru locuinţele de tip B.

Tipul A este o construcţie cu structura de rezistenţă din

beton armat, metal, ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatr ,
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic, iar tipul B este o cons
trucţie cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic.

Nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a
obligaţiei de asigurare a locuinţelor constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

-

-

-

ă

Numărul autovehiculelor casate prin Programul de stimulare a
înnoirii , până la data de 12 iulie, s-a ridicat
la 136.374 pe baza a 90.243 de tichete valorice autentificate, iar
aproape 30.000 de maşini noi au fost cumpărate de la dealeri,
potrivit datelor oficiale transmise, miercuri, în exclusivitate pentru
AGERPRES, deAdministraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Parcului Auto Naţional

Asigurarea locuinţelor



Europa participă la un experiment de 16 miliarde de euro
menit a descifra puzzle-ul de comercializare a fuziunii
nucleare, proces ce alimentează stelele.

Energia de fuziune, alături de sursele de energie regene
rabile ă una din alternativele la
combustibilii fosili. Fiind sursa principală de energie emisă de
soare ăspândită în univers. Însă,
pe Pământ, este cea mai pu ă sursă de energie.

Proiectul ITER, lansat în 1998, reprezintă o nouă etapă în
cercetarea în domeniul fuziunii, care are drept scop să de
monstreze viabilitatea sa ca sursă energetică de mare interes
pentru UE, în special pentru securitatea

ării de energie. Este considerat cel mai mare
proiect

ă are sediul la Barcelona (Spania).
Aproximativ 100 de hectare sunt puse la dispozi

ă suplimentară de 65 de hectare, dacă este necesar.
Reactorului Internaţional Termonuclear Experimental

(ITER) are potenţialul de a schimba cursul istoriei. La baza
proiectului stau visele de exploatare a fuziunii nucleare care
eliberează cantităţi mari de energie în nucleul unei stele, sub
efectul forţelor gravitaţionale uriaşe şi la temperaturi de
aproximativ 10 milioane de grade Celsius.

Oamenii de ştiinţă au demonstrat că procesul poate fi
recreat pe Pământ, combinând izotopi simpli de hidrogen
pentru a elibera cantităţi mari de energie, dar până acum nu a
fost creat la scară industrială.

În 2005, peste 30 de ţări au semnat un acord pentru reac

torul de fuziune nucleară ITER, în construcţie la Cadarache, în
sudul Franţei. La baza acestuia va fi un vas de 500 de metri
cubi de oţel în formă de gogoaşă, în care un flux de plasmă
supraîncălzită circulă în vid, menţinută la distanţă de pereţii
reactorului prin crearea unei “capcane” magnetice, realizată
cu câmpuri magnetice foarte intense.

Dacă totul merge bine, din 2020 proiectul va fi capabil să
genereze în jur de 500 de megawaţi de energie de fuziune,
energie curată, fără emisii climatice dăunătoare şi cu puţine
deşeurilor radioactive.

"Premiul potenţial în termeni de aprovizionarea cu energie
şi de securitate, abordare a schimbărilor climatice şi în termeni
de contribuţii majore la economiilor noastre şi la stabilitatea
geopolitică este imens", a spus Comisarul pentru Cercetare
UE, Maire Geoghegan-Quinn.

Construcţia ITER va duce, de asemenea, la o spirală a
beneficiilor în cercetare, cum ar fi noua tehnologie de transfer
termic şi magneţi superconductori care ar putea fi utilizate în
trenuri cu levitaţie şi transportul de energie electrică, mai
afirmă oficialii.

Consiliul Internaţional ITER, care include, de asemenea,
Japonia, India, China, Rusia, Coreea de Sud şi Statele Unite,
s-a întâlnit în 16 şi 17 iunie în Suzhou, China, a şasea reuniune
a organismului.

Toţi membrii ITER au reiterat sprijinul pentru proiect şi au
salutat progresul care a fost făcut. "Aducând ITER aşa
departe, am înfruntat împreună multe provocări. Cu deplină
înţelegere reciprocă, bunăvoinţă şi spirit de familie, nu avem
nici o îndoială că vom fi în stare să găsim cea mai bună cale de
a servi obiectivul nostru comun pentru a asigura succesul
complet al acestui proiect remarcabil", a declarat Jose Manuel
Silva Rodriguez, şeful Delegaţiei Europene.

"Mulţumită eforturilor uriaşe, atât din partea organizaţiei
ITER şi cât şi a agenţiilor interne, aproximativ 60% din regimul
de achiziţii publice la nivel mondial pentru ITER a fost deja

încheiat" a spus Directorul general. El a menţionat că în iulie
2010 vor începe construcţia primei clădiri ITER şi săparea
lăcaşului reactorului. Membrii au convenit să organizeze o
reuniune a Consiliului în Cadarache, Franţa, în ultima săptă
mână din iulie 2010, când toate delegaţiile se aşteaptă să fie în
măsură să finalizeze discuţiile cu privire la următoarele etape
ale proiectului.
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şi energia de fisiune, reprezint

şi de alte stele, este cea mai r

şi diversitatea pe ter
men lung a furniz

ştiin şi tehnologic interna

ţin dezvoltat

ţific ţional al tuturor timpurilor.
Centrul de cercetare ITER este situat în Cadarache

(Franţa), iar agenţia intern
ţia orga

nizaţiei ITER pentru durata acordului ITER (24.10.2042), cu o
rezerv
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Comisia Europeană şi Consiliul Europei demarează discuţii comune privind aderarea UE la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului Oficiul European pentru
Selecţia Personalului (EPSO) lansează noi concursuri pentru a recruta interpreţi şi traducători care să lucreze în instituţiile Uniunii Europene Deputaţii europeni au
solicitat un moratoriu pentru alimentele produse cu ajutorul nanotehnologiilor până când orice potenţial risc adus sănătăţii poate fi exclus Utilizarea site-uri de micro-
blogging cum ar fi Twitter sau chiar emailuri pentru campanie este interzisă în Japonia Banca Centrală Europeană (BCE) a menţinut, pentru a paisprezecea lună
consecutiv, dobânda de politică monetară la nivelul minim record de 1% Estonia a obţinut acordul final al miniştrilor europeni de finanţe pentru adoptarea euro la 1
ianuarie 2011 În EmirateleArabe Unite, trâmbiţa vuvuzela care scoate un sunet peste 100 decibeli a fost interzisă printr-un edict religios (fatwa)

Comisia Europeană propune o nouă direc-
tivă cu scopul de a facilita pentru societăţile
multinaţionale transferul temporar al lucrătorilor
calificaţi din ţările terţe, de la o întreprindere
situată în afara UE către sucursalele sau
filialele din statele membre ale UE.

Franţa Germaniaşi doresc
ca Uniunea Europeană să men-
ţină presiunea pentru o „taxă pe
bănci” la nivel mondial, chiar
dacă propunerea a fost respin-
să de către Grupul celor 20.

Iranul este aproape de a avea potenţialul pentru a
crea arme nucleare a spus Medvedev la o reuniune a
ambasadorilor de la Moscova. Iranul spune că programul
său nuclear este numai pentru scopuri paşnice, dar
puterile occidentale, şi din ce în ce mai mult Rusia, se tem
că este îndreptat spre dezvoltarea unei arme nucleare.
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Reactor experimental
de fuziune nucleară

Rezervele valutare al
au crescut la un record de 2454
miliarde dolari la sfârşitul lunii
iunie. Rezervele, deja cele mai
mari din lume, au crescut cu
15,1% faţă de anul trecut.

Chinei

Parlamentul Moldovei

Prim-ministrul canadian

Iyad Allawi

Australia

Venezuela

a dat undă verde organi
zării referendumului din 5 septembrie care va hotărî
dacă preşedintele republicii va fi ales prin vot popular.

Actuala Constituţie a Republicii Moldova prevede
ca preşedintele să fie ales de parlament, iar
nealegerea sa în două runde consecutive duce
automat la dizolvarea legislativului şi organizarea de
alegeri anticipate.

Referendumul va cere oamenilor să răspundă "Da"
sau "Nu" la întrebarea: "Sunteţi de acord ca
preşedintele Republicii Moldova să fie ales prin vot
popular direct?”

, Stephen Harper, l-a
numit pe David Johnson, Guvernator General. Acade
mician şi avocat cunoscut, Johnson se va instala în
biroul pe 1 octombrie.

Guvernatorul General este numit de către
monarhul britanic, la recomandarea primului ministru
canadian. El sau ea serveşte ca reprezentant viceregal
al reginei în Canada timp de cinci ani.

, unul dintre cei doi candidaţi în luptă
pentru a deveni următorul prim-ministru în Irak, a de
clarat că speră ca noul guvern să fie format luna viitoa
re, încheindu-se astfel patru luni de incertitudini politice

Politicienii irakieni au amânat, la începutul săptă
mânii, sesiune inaugurală parlamentară cu două
săptămâni, pentru a da mai mult timp blocurilor rivale
pentru formarea unui guvern.

a amânat introducerea filtrării internetu
lui pentru un an, pentru a permite o revizuire indepen
dentă a proiectului şi elementelor ce vor fi interzise.

Planul ambiţios al Canberrei de a bloca accesul la
site-uri ce oferă materiale cum ar fi violul, consumul de
droguri, bestialitatea şi abuzuri sexuale asupra copiilor
a atras critici la nivel global, inclusiv din partea unor
giganţi gen Google, Yahoo! şi Microsoft.

Guvernul american dar şi organizaţiile pentru
apărarea drepturilor omului au avertizat că filtrul nu va
fi eficient, ar putea încetini accesul la internet şi ar
stabili un precedent periculos pentru cenzura web.

l-a predat oficialilor americani pe Carlos
"Beto" Renteria, unul dintre traficanţii de cocaină cei
mai căutaţi din lume, după ce soldaţii l-au arestat cu
ajutorul agenţilor britanici.

-

-

-
-

-

-
-

Ţările Uniunii Europene ar trebui să aibă puterea de a restricţiona sau
interzice cultivarea de culturi modificate genetic (OMG), a propus Comisia
Europeană, într-un efort de a accelera procesul de aprobare a
biotehnologiei şi pentru a rezolva o controversă de lungă durată între ţări.

În prezent, UE autorizează OMG-urilor de la caz la caz.
Organizaţiile de mediu, cum ar fi Greenpeace, sunt îngrijorate de faptul

că noua propunere va deschide calea pentru mai multe culturi
biotehnologice în Europa.

Cetăţenii europeni care călătoresc cu avionul sau cu trenul pe teritoriul
UE se bucură de un număr mare de drepturi. În viitor, acestea li se vor
aplica şi celor care călătoresc cu autocarul sau cu vaporul.

Potrivit unui sondaj, aproximativ 80% dintre cetăţenii europeni intenţio
nează să plece în concediu în acest an. Indiferent dacă alegeţi să ajungeţi
la destinaţia visată cu avionul, trenul, autocarul sau vaporul, legislaţia UE
vă protejează astfel încât cea mai frumoasă perioadă a anului să nu vă fie
umbrită de incidente cum ar fi întârzierile sau anulările de curse aeriene
sau trenuri.

În ceea ce priveşte cursele aeriene, pasagerii beneficiază deja de un
număr semnificativ de drepturi, atât la dus, cât şi la întors. Pentru întârzieri
de peste două ore, companiile aeriene sunt obligate să ofere clienţilor
mese şi băuturi gratuite. În cazul în care întârzierea depăşeşte cinci ore sau
zborul este anulat, pasagerii pot alege între a li se rambursa costul biletului
în termen de şapte zile, a zbura gratuit către aeroportul de origine sau a fi
transferaţi către locul de destinaţie cu un alt mijloc de transport. Dacă
zborul este amânat pentru a doua zi, compania aeriană trebuie să asigure
cazarea pasagerilor.

Un număr mare de persoane au profitat de aceste drepturi în luna
aprilie, când un imens nor de cenuşă provocat de o erupţie vulcanică în
Islanda, a dus la închiderea spaţiul aerian european timp de o săptămână,
zece milioane de pasageri rămânând blocaţi pe aeroporturile din Europa.

Dacă vă deplasaţi cu trenul, beneficiaţi de aceleaşi drepturi. După ce
anul trecut UE a armonizat drepturile pasagerilor trenurilor cu cele ale
pasagerilor aerieni, aceştia au dreptul să primească informaţii despre
preţurile cele mai avantajoase, despre cele mai rapide rute şi despre cele
mai bune corespondenţele, ca şi despre modalităţile de acces în gări şi
vagoane. În cazul în care trenul înregistrează o întârziere de până la două
ore, biletul este rambursat în proporţie de 25%. Pentru întârzieri mai mari,
procentul de rambursare este de 50% din preţul biletului.

În situaţia în care compania aeriană sau de căi ferate vă pierde sau vă
deteriorează bagajele, va fi obligată să vă despăgubească cu până la 1220

, în cazul zborurilor şi până la 1300 , în cazul călătoriilor cu trenul.
În viitorul apropiat, şi cei care călătoresc cu autocarul şi cu vaporul vor fi

mai bine protejaţi, urmând să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi pasagerii
aerieni şi feroviari. Printre altele, începând cu 2012, cei care călătoresc cu
vaporul vor fi despăgubiţi pentru întârzieri care depăşesc 90 de minute.
Discuţiile pe marginea drepturilor persoanelor care se deplasează cu
autocarul sunt în curs de desfăşurare.

În viitor, persoanelor cu mobilitate redusă va trebui, de asemenea, să li
se asigure, în mod obligatoriu, accesul în autocare şi vapoare, cum se
întâmplă deja în cazul călătoriilor cu trenul şi avionul, astfel încât toţi
cetăţenii UE să poată călători nestingheriţi.

-
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Comisia European@ }i Consiliul
Europei demareaz@ discu]ii comune
privind aderarea UE la Conven]ia
European@ a Drepturilor Omului
În 7 iulie au început discuţiile oficiale privind

aderarea Uniunii Europene la Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului (CEDO).

Aderarea UE la CEDO va situa UE pe picior de ega
litate cu statele sale membre în ceea ce priveşte siste
mul de protecţie a drepturilor fundamentale monitorizat
de Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Stras
bourg. Acesta va face auzită vocea Uniunii Europene
în cauzele care ajung în faţa Curţii de la Strasbourg. La
aderare, UE va deveni cel de al 48-lea semnatar al
CEDO. UE va avea propriul său judecător în cadrul
Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg.

De asemenea, aderarea va pune la dispoziţia per
soanelor o nouă posibilitate de reparare a prejudiciilor
suferite. Cetăţenii vor putea după epuizarea căilor de
atac pe plan naţional să sesizeze Curţii Europene a
Drepturilor Omului cazurile de presupusă încălcare a
drepturilor omului de către UE.

Aderarea UE la CEDO este impusă prin articolul 6
din Tratatul privind Uniunea Europeană şi prevăzută
de articolul 59 din CEDO, astfel cum a fost modificată
prin protocolul 14.

La 17 martie, Comisia a propus directive de nego
ciere în vederea aderării UE la Convenţie. La 4 iunie,
miniştrii de justiţiei ai UE au încredinţat Comisiei man
datul de a conduce, în numele acestora, negocierile.
La 26 mai, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a
dat un mandat ad-hoc Comitetului său director pentru
drepturile omului de a elabora, împreună cu UE,
instrumentul juridic necesar aderării UE la CEDO.

Negociatori din partea Comisiei şi experţi din cadrul
Comitetului director pentru drepturile omului al Consi
liului Europei se vor întâlni periodic pentru a lucra la
acordul de aderare. La sfârşitul acestui proces, acordul
privind aderarea va fi încheiat între cele 47 de părţi
contractante la CEDO şi UE (hotărând prin decizia
unanimă a Consiliului UE, fiind de asemenea nevoie
de avizul Parlamentului European, care trebuie infor
mat corespunzător în toate etapele negocierilor). Deci
zia de încheierea a acordului trebuie să fie ratificată de
statele membre ale UE. Acordul de aderare va trebui,
de asemenea, să fie ratificat de toate cele 47 de părţi
contractante la CEDO, în conformitate cu obligaţiile lor
constituţionale specifice, inclusiv de către părţile care
sunt şi state membre ale UE.Ambele părţi sunt dornice
să încheie discuţiile rapid şi în bune condiţii, astfel încât
aderarea să se efectueze cât mai curând posibil.

-
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Context

Următoarele etape

IP/10/906 Strasbourg, 7 iulie 2010,

Mai multe drepturi pentru pasagerii
care se deplaseaz@ în UE

Parlamentul european a adoptat noua versiune a
acordului antiterorist privind transferul datelor bancare
către SUA. În urmă cu patru luni, deputaţii respinseseră
acordul precedent, dar de atunci au negociat anumite
garanţii de securitate şi au obţinut ca Uniunea Europea
nă să înceapă în a doua parte a acestui an crearea unui
sistem care să permită evitarea, pe termen scurt, a
oricărui transfer de date netriate către statele terţe.

-



Vând în Boc

ăr Dacie fabricată după
anul 2000. Tel. 0740-814554. (R.R)

ăureni tractor Fergu
son, 6500 lei neg; semănătoare,
1200 lei, ma ă de împră

ă ăminte, 400 lei. Tel. 0255-
526023. (R.R)

Vând Dacia 1000, 1200 lei neg.;
2 scaune fa ă tip scoică, 40 lei
ambele; volan sport, 50 lei. Tel.
0730-552734, 0770-970892. (R.R)

Vând Ford Transit înmatriculat,
4.000 € neg. Tel. 0742-544119. (RR)

Vând în O

ă + diferen ă, an
fabrica

ă cu 2
pistoane, 800 lei, 2 căru

ăcută la reprezentan

ă-spate, închidere
centralizată din cheie, muzica etc.
Pre

şa 3 vouchere, 1000
€ neg.; VW Pasat, 1.9 TDI, din 2000,
4000 €. Tel. 0740-214548. (R.R)

Vând în Reşi

şin ştiat
îngr ş

şu voucher,
400 € neg. Tel. 0727-950177. (R.R)

Vând vocher în Fizeş, 350 € neg.
Tel. 0748-034340. (R.R)

Vând în Eftimie Murgu tractor
U445, 3300 €. Tel. 0765-856273.

Vând Dacia pentru Rabla sau
schimb cu maşin

şoara,
servo, dublu airbag, geamuri elec
trice, tetiere fa

ţa VW Passat din
1992 pentru piese de schimb. Tel.
0744-392609. (R.R)

Cump

Vând în Moniom 4 genţi aluminiu
cu cauciucuri 165/16, 100 € neg. Tel.
0355-809202, 0770-389440. (R.R)

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

Vând în M -

ţ

ţelu Ro

ţ
ţie minim 2004; piese noi pt.

Dacia. Tel. 0723-671958. (R.R)
Vând tractor U650 2700 € neg.

Tel. 0742-943871. (R.R)
Vând motor pe benzin

ţe cu roţi de
lemn, 1000 lei. Tel. 0746-658847 (rr)

Vând Logan Preferance 1,4 mpi,
vechime 5 ani, 50.495 km, garanţia
f ţa Timi

-
ţ

ţ 3.400 neg. Tel. 0721-410752
sau 0770-600596.

Vând motor electric trifazic 22
KW, 1000 rota

ă, 300 lei neg. Tel. 0747-
494244. (R.R)

Vând în Bozovici 2 porci, 7
lei/kg. Tel. 0758-618437. (R.R)

Vând în Gătaia 2 vaci, una
gestantă în 2 luni, 2500 lei, alta
gestantă în 6 luni, 2500 lei. Tel.
0730-009783, 0256-410470. (R.R)

Vând în Re ă de cusut
Singer, 250 €; cazan fontă, 150 lei;
plapumă lână 2 persoane, 150 lei;
căru ă ănu

ă Vaillant; 3 jaluzele, 400 lei;
coco ă mare, 40 lei. Tel.
0355-881263. (R.R)

Vând în Ezeri ă 7 ani cu vi
ă cu

mânz, 3000 lei; armăsar, 4000 lei; 5
tăura

ă tineret

ă de
spălat automată, 350 lei neg. Tel.
0355-809202, 0770-389440. (R.R)

Vând în Măureni pom de lămâi.
Tel. 0255-526023. (R.R)

Vând lampă de plafon, 3 becuri,
10 lei; ma ă de găurit, 40 lei;
casetofon de ma ă + 2 boxe, 50
lei; aspirator, 50 lei; calculator
complet, 300 lei neg.; cafe expresor,
60 lei; convector cu tiraj for

ă 12
viteze, 300 lei neg.; ceas Rolex
automat, 140 lei; ceas de mână cu
reglare pe satelit, 120 lei. Tel. 0730-
552734, 0770-970892. (R.R)

Vând 2 capre în Dalbo

ă în stare
foarte bună, 350 lei, costum negru
de ocazie, 80 lei; costum popular de
bărba

ă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor, gobln
Cina cea de Taină, 400 €; candela
bre, costum popular damă, 200 €.
Tel. 0729-876548, 0255-240038 ( )

Vând în O

ă cu vi
ăptămâni, 3500 lei. Tel. 0740-

915944. (R.R)

ţii/minut

ţa rochie de
mireas

ţa ma

ţ cu lad ţi mari; b ţi
argint, 25 lei/buc. Tel. 0748-324913,
0726-155095.

Vând purcei în Deze
.

ţa piese pentru
central

ţel
de câteva zile, 3500 lei; iap

ţa mobil

Vând în Moniom ma

ţat, 600
lei; dvd recording, 350 lei neg; dvd
player, 140 lei neg; biciclet

ţ, 500
lei neg. Tel. 0748-217661. (R.R)

Vând în Pe

ţi, 500 lei.Tel.0751-847843 (rr)
Vând 2 vaci cu viţei. Tel. 0764-

794942. (R.R)
Vând în Anina mobil

-

rr
ţelu Ro -

ţel 4
s

şi unul de 30
KW. Tel. 0740-524888. (R.R)

Vând în Dezeşti motocositoare
Carpatina. Tel. 0763-079253. (R.R)

Vând în Reşi

şi şin

şi ro

şti, 3 luni,
600 lei neg /perechea. Tel. 0723-
235961. (R.R)

Vând în Reşi

ş de ras

ş vac

şi, 6 lei/kg; plug pt. tractor
U650, 350 €. Toate neg. Tel. 0722-
589526. (R.R)

Vând în Reşi şi
canapea, 1200 lei neg. Tel. 0742-
790882. (R.R)

şin

şin
şin

şe

ştere cântar 500 kg,
metalic, 1000 lei. Tel. 0721-508932.

Vând rochie de mireas

şu laptop Pen
tium 4 Toshiba 350 lei, calculator
complet 450 lei. Tel. 0255-530361,
0735-060187. (R.R)

Vând în Anina vac

Ofer gratuit cinci pisicuţe. Tel.
0732-314511.

Vând ma

ţ 170 lei sau schimb. Tel.
0721-798604.

Vând joc Sony Play Station, 2
manete, 7 jocuri, preţ 170 lei

ţ 100 € sau
schimb cu telefon. Tel. 0721-414951

Vând joc Sony Play Station 3,
manete, 16 jocuri, preţ 160 € sau
schimb cu telefon. Jocuri originale
Sony Play Station 2 PSP

ţ 20 lei bucata. Tel.
0721-414951.

ţi valo-
roase, în perfect

Vând în Boc ţea brac
german, 3 luni, 100 € neg. Tel. 0752-
344323. (R.R)

Vând c
ţ copii, 150 lei; TV color, 150 lei;

2 geamuri termopane de mansard

-
RR

ţar sufragerie extensibil, 900
lei; fotoliu pat, 400 lei, drujb -
ţeasc -

rr
ţuic

ţesc, 50
lei; goblene diferite m

ţuic

ţ gal nou
de 1 ţol, 100 lei/ml; reductoare noi,
500 lei/buc. Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând mobil

şin
şi piele, 400 lei.

Tel. 0255-257476 dup

şin şi
Samsung pe şin

şi joc
Sonz Play Station portabil, PSP, 5
jocuri, card 2GB, pre

şi Play
Station 3, pre

şa c

şin

şi defecte.Tel. 0757-612642 ( )
Vând mobil

şi
culisante, 800 lei; mobil

ş rochie de
mireas

ş, 55
lei; tv, 50 lei, butoi 50 l, 25 lei; radio
casetofon de maşin

şi teme, 3
lei/cm . Tel. 0756-040911. (R.R)

Vând în G

şa cazan de f

ă de cusut Singer în
stare f. bună, coase

ă ora 18.
Vând telefon Samsung, 2

megapixeli, card, pe ă, 130 lei
ă, 5 megapixeli,

card, pre

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

801140, 0255-253973.
ă

ărucior copii, 300 lei;
pătu

ă,
200 lei/buc; canapea; frigider, 450
lei; suport de bicicletă pentru
ma ă, 150 €. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (R.R)

Vând tv color diagonala 80,
Grunding, 250 lei; calculator
Pentium 4, 400 lei; calculator
Pentium 3, 250 lei monitor lcd de 19,
250 lei. Tel. 0757-612642. (R.R)

Cumpăr produse electronice bu
ne

ă dormitor completă,
1400 lei; dulap dormitor cu u

ă sufragerie
1000 lei; canapea extensibilă, 500
lei; col

ă nem
ă nouă, 550 lei; mobilă bucă

tărie cu aragaz, chiuvetă, 1000 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 ( )

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

Vând în Caransebe
ă, 600 lei; saltea o persoană,

50 lei; damigeană de 55 l cu co

ă, nem
ărimi

ătaia iezi, 7 lei/kg. Tel.
0742-127772. (R.R)

Vând în Boc ăcut
ă, inox, 120 l, cu răcitor de cupru,

cu toate dotările, 1000 €; masă
circular mare, 700 lei; cilindrii de
basculare 500 lei/buc; cablu pentru
curent 4x16, 30 lei/ml; lan

ă de bucătărie din
melamină, 450 lei neg. Tel. 0720-
930301. (R.R)

Tân
ţie de dragoste

(f ţii). Tel. 0729-
454116, Cristi.

Pensionar
ţ a

0728-166849.

ăr, 27 ani, doresc să cunosc
o fată care vrea o rela

ără alte preten

ă 60 de ani, cu locuin
ă caut p rtener pentru căsătorie.
Tel.

-

Vând în Caransebe

ări complete, ă, 4.000 €
neg. Tel. 0255-517830.

ă, RAR
07.07.2011, 8.000 neg. Tel. 0747-
167444.

ş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000,

benzin
taxe la

zi, dot

Vând sau schimb Dacia Papuc 5
locuri, 2000, 1600, 4x4, fibr

Vând Renault 11 diesel, 1600
cmc, gri metalizat, 1987, taxe la zi,
1.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)

termică, termopane, gresie, faian ă.
Pre

ă de lemn,
1400 mp, teren intravilan

ă în Goruia, 3 camere,
bucătărie, baie, anexe, grădină
1.100 mp, 17.500 € neg. Tel. 0371-
170232, 0727-751324. (R.R)

Vând 3 locuri de casă în Ezeri

ărămidă,
debara, garaj, 30.000 €. Tel. 0747-
877713. (R.R)

Vând parcele de teren intravilan
în Boc ă, în
parcul industrial de pe drumul
Bini

ă

ă, în spatele uni
versită

ă în Cărbunari, 3
camere, 12.000 € negociabil. Tel.
0769-427493. (R.R)

Vând casă în Stavila, 5 camere,
3 băi, salon, terasă, anexe, grădină,
75.000 €. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (R.R)

ă închiriez, di
rect de la particular, garsonieră/ap.
cu 2 camere, Re ă bună. Tel.
0726-979626, resita_claudia@
yahoo.fr

ţ
ţ 23.000 €. Tel. 0741-982648.
Vând teren extravilan în loc

Susca, 10.000 mp. Preţ 3.000 €. Tel.
0761-797381.

Vând sau schimb cas
Ţerova,

zona vilelor, 21.000 € neg. Tel.
0730-116375. (R.R)

Vând cas

ţi

ţa, decomandat, conf. 1, 63 mp,
termopane, central -

ţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând cas

Particular, caut s -

ţa, zon

ş.
Tel. 0770-495814. (R.R)

Vând în Bocşa apartament 2
camere, 80 mp, bloc c

şa, situate în zona turistic

şului şi în Divici, în zona vilelor,
au facilit şi drum asfaltat. Tel.
0740-524888. (R.R)

Vând apartament 2 camere în
Reşi

şi

Cumpăr casă veche sau teren în
Reşiţa 500-1500 mp sau Câlnic. Tel.
0255-224791.

(continuare )în pagina 7

Vând teren în Re ţa, zona
m

ţa, 8.000
mp, 10 €/mp neg.

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

Vând teren 2300 mp la sosea,
front stradal 13 m, spre Lupac,
intabulat, acte. Preţ 7.000 sau
variante. Tel. 0741-982648.

Vând apart. 2 camere semide-
comandat, conf. 2, et. 2, central

şi

şa, renovat recent, la cheie. Pre

ănăstire, cu 6 €/mp neg. Tel. 0726-
609661.

Vând teren lângă Oravi

ă

Tel. 0726-609661.

E.ON PLUSE.ON PLUS
Ofertă financiară
avantajoasă prin BRD Finance

SIMSTAR - ReşiţaSIMSTAR - Reşiţa
Str. G.A.Petculescu, nr. 24

Tel. 0255-222214

�

�

Firm
ţii de înc

ţarea lucr ţii de creditare avantajoase.

ă autorizată ISCIR ă lucrări de gaze
naturale, montaj centrale termice ălzire.

Firma este participantă la programul E.ON Plus, prin care se
asigură finan ărilor în condi

şi ANRGN execut
şi instala

Vând în Lupac taur 1 an. Tel.
0727-823662, 0766-797347. (R.R)

Vând în Re ătu

ăr harduri pt.
laptop. Tel. 0751-439609. (R.R)

Vând în Boc ă 2
persoane, 350 lei; canapea mai
veche, 50 lei; plasă sârmă, 3,5
lei/kg; ă măruntă 3 bani/buc; ax
abrict cu cu

ălat auto
mată stare perfectă de func

ă de
3 persoane, plus gri, pre

ă sufragerie compu
să din dulap 2 u ăpior cu 2
vitrine, comodă, masă + 4 scaune
1.000 lei Tel. 0722-926332.

Vând ma ălat automa
tă pre

ă mare pe dulap
3 u ăsu ă 200 lei. Tel. 0722-
926332.

Vând Nokia 6220 C nou 100 €.
Tel. 0729-204684.

Vând televizoare second 110 lei.
Tel. 0741-295118.

Vând cuptor + plită electric se
cond hand 300 lei. Tel. 0741-295118

Vând urgent vacă bună de lapte,
25 de litri de lapte pe zi

ă. Tel. 0727-057607.
Vând urgent 4 patru metri cubi

de lemne de foc, în Re

ă. Tel. 0740-088315.

Vând monitor de 17”, pre

ă, display 3.5 inch, 240 x 320
QVGA, procesor Intel PXA-255
300MHz, memorie: 64MB. Pre

ă,
design modern. Tel. 0727-792621.

ă, tv color cu
DVD încorporat

ă 5pm

ă fără fir,
birou + scaun ergonomic, 150

şi

şa canapea nou

şina de sp

şi, dul

şina de sp

şi, m

şi cu doi vi

şi

şi

şi Nokia
1208 pre

şi saltea 90/200.
Tel. 0748-205247.

Vând PIII, 300lei; NotebookAcer
Aspire 1405, P4 2.4 GHz, 15.0" ,
500 MB , 20 GB, 600 lei şi Dell
Latitude D600, P4 1.4 GHz, 512 ,
30 GB, 700 lei; Auvisio - ox,
150 lei.Tel. 0733-285335, dup

Vând calculator P4 cu monitor,
sistem audio 5+1, tastatur

ţa p ţ pentru
copii, 250 lei; motor cu baterie pt.
copii, 500 lei; cump

ţigl
ţite, 100 lei. Tel.. 0729-

070819. (R.R)
Vând ma -

ţionare,
preţ 400 lei. Tel. 0751-424286.

Vând canapea neextensibil
ţ 250 lei. Tel.

0769-586374, 0255-255022.
Vând mobil -

-
ţ negociabil. Tel. 0729-204684

Vând corp vitrin
ţ

-

ţei
de o lun

ţa. Tel.
0751-132460 sau 0752-123434.

Vând urgent lemn de nuc, în
localitatea Re ţa. Tel. 0751-132460
sau 0752-123434.

Vând ţuic
Vând telefoane mobile: Nokia

6234 preţ 290 lei, Nokia 6085 preţ
60 lei, Nokia 1600 preţ 50 lei

ţ 50 lei. Tel. 0721-410752.
ţ 200 lei

negociabil. Tel. 0355-808985.
Pocket PC cu navigaţie, harta

Europei full martie 2010 cu limba
român

ţ 400
lei. Tel. 0721-410752.

Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bun

Vând ieftin mobil

tft
ram

ram
lcd tv b

€ neg.
Tel. 0745-583129.

Vând Dacia 1300 în stare foarte
bun

ţii
noi, electromotoare, alternatoare,
etc. Tel. 0741-295118.

Vând Dacia Logan din 2005,
clim

ţi deATV,
600 lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (R.R).

Cump -

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

Vând Seat Ibiza în Re ţa, din
1998 în perfect ţiona-
re, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 5.000 €. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând Fiat Punto alb în Caranse-
be

ţa Audi înmatriculat
din 1990, 4x4, 170 CP, 2.200 € neg
sau schimb cu ma

Vând voucher 1.400 lei. Tel.
0770-389708.

.
.

. ţie
entru

ă, an 1981, 500 €. Tel. 0745-
943635.

Piese Saviem, pompe de injec

ă, air bag, 1,6, benzină. Tel.
0722-507779. (R.R)

Vând motocicletă, 125 cmc, 600
€; cauciucuri, 50-100 lei; ro

ăr biciclete bune

ă stare de func

ă, înmatriculat, 1.500 €. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând în Re

ă de transport
fabricată după anul 2000. Tel. 0730-
116375. (R.R)

Vând Mitsubishi Cordia, 850 € +
piese de schimb. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)

Vând piese de schimb pt Raba,
Saviem, IMS, un motor complet pt
tractor U445, remorcă joasă pe o
axă pt tractor; pompă de injec

ănătoare de păioase; ma ă
de împră ă ăminte. Tel.
0740-524888. (R.R)

şi defec
te. Tel. 0757-612642. (R.R)

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

şi

ş, 2 uşi, alb, din 1994, 1.1,
benzin

şi

şin

şi
injectoare noi p tractor U650;
sem şin

ştiat îngr ş

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Diverse
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SC Doruana Cons SRL,
J11/115/2003 vinde la licitaţie
î n d a t a d e 1 6 . 0 7 . 2 0 1 0
autoturism Audi. Taxa de
participare 100 lei. În caz de
neadjudecare licitaţia are loc
în fiecare zi de vineri.

Tel. 0374-012726.

Vând Ford Escort an 1999 motor
1,4 benzin ţ 1000 €.
Tel. 0746-434797, 0720-204684.

Vând scuter Honda 125 mc, an
2003, preţ 550 € neg. Tel. 0762-
354975.Vând BMW 320 an 94
înmatri-culat RO, jante Al, scaune
Recaro, tob ţ
2.500 €. Tel. 0729-204684.

ă, impecabil, pre

ă sport impecabil, pre

Vând microbuz Vw Caravelle
albastru, 2,5 l, stare perfect

Vând Seat Ibiza an 2001 motor
1,9 tdi stare de funcţionare, preţ
negociabil. Tel. 0729-204684.

Vând BMW 318 an 97, ambreiaj
nou, frâne, cauciucuri, direcţie, tot
nou, preţ neg. Tel. 0729-204684.

Vând 4 cauciucuri de 175/80/14
aproape noi

ţ 50
lei, model Ford 2004,

ţionare. Tel.
0721-410752.

Cump
ţ convenabil. Tel. 0721-

410752.
Vând voucher Remat, dosar

complet cu toate actele legalizate,
preţ 350 €. Tel. 0721-410752.

Vând voucher, 450 € neg. Tel.
0725-037895.

ă. Tel.
0726-609661.

ă de
Opel sau Vw de 13 cu tot cu
cauciucuri. Tel. 0723-894929.

Vând 2 casetofoane auto pre

ăr jante tablă pe 15 de
Logan pre

şi 4 jante de tabl

şi 30 lei
bucata, în stare de func



Vând casă în Gîrbovăţ. Tel.
0764-794942. (R.R)

Vând apartament în Boc
ăr casă în

Boc ă în 35.000 €. Tel. 0740-
214548. (R.R)

Vând în Anina apartament 2
camere, 7.000 €, par

ă, 4
camere, baie, bucătărie, apă,
îmbunătă ă, 75.000 €. Tel. 0255-
243390. (R.R)

Vând în Caransebe ă 3
camere, centrală, bucătărie, baie,
75 000 € neg. Tel. 0728-184284 ( )

ătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebe

ă Al. Tineretului,
nr. 1, et. 7, îmbunătă ă, 15.000 €.
Tel. 0742-203348. (R.R)

Vând în Fîrliug casă: curte,
fântână, anexe, grădină. Tel. 0726-
325283, 0355-801519.

ăpari casă cu gră
dină, 15.000 €. Tel. 0727-569426.

Primesc în gazdă 2 fete sau 2
băie

Vând în Caransebe

ă, boxă, zona Kaufland. Tel.
0748-639563. (R.R)

şa, 3
camere, 29.000 €; cump

şa pân

ş cas

şului, 20.000 €
neg Tel. 0751-847843. (R.R).

Vând garsonier

Ştin

ş (Rupa)
teren intravilan, 1300 mp, 13.000 €
neg. Tel. 0255-510593, 0724-
018245 (R.R)

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, termopane,
central

ţial mobilat. Tel.
0741-157672. (R.R)

Vând în Eftimie Murgu cas

ţit

. rr
Vând apartament 2 camere, 43

mp, buc

.

ţit

Vând în -

ţi. Tel. 0730-141314. (R.R)

.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

RE IŢA

ORAVIŢA:

Ţ

Ţ

Ş

Ş

B ILE HERCULANE:
Ş

Ş

: Agent securitate: 1; Buc ţioner finisor produse explosive: 1; Confecţioner îmbr
ţioner îmbr

ţii: 2; Inginer construcţii civile, industriale

ţii civile, industriale
ţ

ţiilor: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 26; Osp

ţioner îmbr

ţioner articole din piele ţioner tâmpl

ţ
ţinere drumuri, ţiilor: 5; Subinginer mecanic: 1; Sudor

manual cu arc electric: 7; Tâmplar universal: 4;
Confecţioner îmbr ţionar în activit ţi comerciale, administrative

ţ

ătar: 3; Condi ăcare
volane în piele: 1; Controlor calitate: 3; Croitor-confec ăcăminte după comandă: 20; Dulgher: 10;
Electrician echipamente electrice

ă, canal: 2; Izolator termic: 5; Lăcătu ător comercial: 6; Maistru
construc ărfuri: 3; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 20; Muncitor
necalificat în industria confec ătar: 3;
Reprezentant comercial: 1; Sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/nealimentare: 1; Sef serviciu: 1;
Sobar: 2; ă de mare tonaj: 1; Spălătoreasă lenjerie: 2; Tehnician proiectant: 1; Zidar
pietrar: 2; Zidar rosar tencuitor: 14;

Confec ăcare volane în piele: 1; Îngrijitor animale: 3; Muncitor necalificat la ambalat
produse solide

ă tensiune : 1; Ospătar (chelner): 1;
Confec ărie din aluminiu

ăcătu ă: 2;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat la
între

ăcare volane în piele: 4; Func ă
ădirilor, zidărie, mozaic,

faian ă, gresie, parchet: 1; Paznic: 1;
ă de mare tonaj: 1;

Drujbist: 1; Gaterist la tăiat bu ă: 1; Tâmplar
universal: 1;

şi energetice: 1; Electrician în construc
şi agricole: 1; Instalator ap ş mecanic: 1; Lucr

şi agricole: 1; Manipulant m şinist la maşini mobile pentru transporturi
interioare: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

Şofer autocamion/maşin

şi semisolide: 1;
Fochist la cazane de abur de joas

şi înlocuitori: 5; Confec şi mase
plastice: 2; Dulgher: 6; Fierar betonist: 6; L ş mecanic: 7; Manager: 1; Muncitor necalificat în silvicultur

şosele, poduri: 6; Muncitor necalificat în industria confec

şi
preturi: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

Şofer autocamion/maşin
şteni: 1; Motorist la agregate şi maşini în silvicultur

BOC A:

Ă
CARANSEBE :

O ELU RO U:
BOZOVICI:

TOTAL JUDE : 210

Domn 43 de ani posesor carnet
auto cat. B, caut de lucru, Re ţa.
Tel. 0744-202255.

ţii,
unul gratis. Tel. 0741-502288.

ţuri convenabile. Tel.
0745-583129.

Nou pe piaţa re ţean -
.

ţade,
podele, rezervoare. Garanţie
integral

Traduc

ţ avantajos. Tel.
0754-889176.

şi

şi

şi
şini epoxidice pt

piscine, b şuri, fa

şi
invers la un pre

Zugrav, fac orice fel de inte-
rioare, 200-250 lei o cameră, lucrez
curat, repede ieftin. La 3 spa

Efectuez lucrări cu buldo-
excavator, pre

ă: execu
tăm acoperiri cu ră

ăi, acoperi

ă 5 ani. Tel. 0770-768499.
ător autorizat efectuez

traduceri din germană în română

Vând în Ezeri

ţa pe Calea Caran-
sebe

ş cas

şi gr
şi

şului, cu pomi şi vie. Tel. 0751-
132460 sau 0752-123434.

ă sau schimb
cu apartament 3 camere. Casa e
nouă, are 3 camere, bucătărie, baie,
grădină. Tel. 0770-360947, 0723-
665356. (R.R)

Vând urgent teren ădină în
localitatea Re

Vând apartament confort 2 cu
îmbunătă ă, termo
pane, încălzire, etaj 4/4 cu acoperi

ă.Tel. 0724-700792
Vând casă Boc ă sau

schimb cu apartament Re
ătărie, baie, terasă,

gresie, faian ă, podele, centrală,
gaz, termopane, curte, grădină,
pomi fructiferi. Tel. 0771-482592.

ă camere
confort 2 decomandat, etaj 1, pre

ă elegantă, ultramoder
nă + teren 2000 mp, în jud. Hune
doara, la poalele mun

ă
sau nemobilată. ăm

ă dublă str.
Căminelor parter, îmbunătă

ă metal, convector
gaz, laminate, izolat pere

ă în
Re ă

ă stare, pre

ţiri, gresie, faianţ -

ţ

ţa 3
camere, buc

ţ

Vând apartament dou
ţ

22.000 €, Dr.Tr. Severin. Tel. 0729-
204684.

Vând vil -
-

ţilor Retezat,
la 5 km de Sarmizegetusa, mobilat

. ţa sau
Bucure .

ţiri,
termopane, u

ţii exteriori,
preţ neg. Tel. 0744-627916.

Particular vinde garsonier
ţa pe Tineretului 5 disponibil

ţ negociabil. Tel.
0747-617306, 0355-801355

ş
Micro 2 sau schimb cu apartament
conf. 1 + diferen

şa Montan
şi

Accept şi un
schimb cu 2 apart în Constan

şti. Tel. 0723-304308
Vând garsonier

ş

şi şi
în bun

şi
0744-472419.

Vând apartament 3 camere în
Govândar. Tel. 0740-348082.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona Piaţa Sud, et.3/4,
mobilat şi utilat. Tel. 0723-298043,
0770-428299.

Dau garsonier

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun

şi

şului la km 5.
Tel. 0740-348082.

Vând teren pe Calea Timişorii,
zon

şi servitute de trecere,
pre

şi
şoara

neg.

şi c

şu
lui, la km 3, 2 283 mp, front stradal.
Pre

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi

ă la schimb plus
diferen ă pt. apartament cu 2 sau 3
camere, urgent. Tel. 0769-421706.

ătă ă,
termopane sau schimb cu casă în
Re

ă ideală caselor, are expertiză
topografică

ăi, complet
renovat. Tel. 0724-998500.

Vând casă ătaia
cu apartament în Re

ătărie, baie, hol, cămară alimente +
curte, garaj, anexe, teren casă
1 520 mp. Tel. 0256-
410590, 0747-832171

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

ăsători
ăsători

Tel. 0721-858714.
ă în com. Măureni, 4

camere, grădină

ăi, bucătărie, balcon. Re

Tel. 0721-858714.

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

ţ

ţit, central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929
Vând teren intravilan 2000 mp

pe Calea Caransebe

ţ avantajos! Tel. 0769-869936.
Închiriez apartament 2 camere,

mobilat, utilat, pe termen lung, în
Govândari, Aleea Dacia. Preţ 120 €.
Tel. 0720-026801.

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

sau schimb în G
ţa sau Timi-

, 2-3 camere, conf 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate, bu-
c

Preţ
.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

.
Caut chiria ţi sau

nec ţi pentru 2 case în Câlnic,
200 lei neg. Tel. 0255-233067.

Vând teren pe C. Caransebe -
.

ţ 20 €. Tel. 0766-677491
Vând sau schimb apartament 3

camere cu apartament 2 camere.

Vând cas

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

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

.

.

.

V nd apartamen

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

ăr grădină în Re
ără acte. Tel. 0770-768499.

Caut fete în gazdă. Tel.

ă pe Al. Tinere-
tului, et. 1, multiple îmbunătă

ă, 3
camere, bucătărie, baie, anexe,
multiple îmbunătă ă,
grădină, garaj, str. Castanilor, nr. 66,
45.000

ăr casă modestă în
Re

ă cămin peAl
Constructorilor, nr. 1, et. 4, 4.800
neg.Tel.0726-066008,0788-917257

şi apartament 2
camere, II, et. 1/4. Tel. 0761-616947

Închiriez apartament numai
studen Tel.
0761-616947.

şi

Vând apartament 3 camere,
confort 2, Micro 2, 25.000 € neg. Tel.
0731-171423.

Vând teren 1100 mp înspre dru-
mul Lupacului. Tel. 0355-410067.

Vând apartament la cas

şi

Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3, et. 1. Tel.
0771-799196.

ţi, elevi, intelectuali.

Vând apartament 3 camere,
confort 2, parter, Micro 2, 25.000 €
neg. Tel. 0731-171423.

Cump ţa, cu
sau f

0728-
166849.

Vând garsonier
ţiri, preţ

neg. Tel. 0723-725053.

ţiri, teras

€. Tel. 0723-277407.
Cump
ţa. Tel. 0748-205247.

Vând urgent camer
€

Vând apartament 3 camere, Al.

Vând casă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

Învaţ

ţi la un preţ mic. Tel. 0754-
889176.

Transport non-stop auto platfor-
m ţie. Preţ negocia-
bil. Tel. 0769-976608.

Acord avantajos împrumut valu-
tar cu garanţii imobiliare, ipoteca-
contract de împrumut. Tel. 0747-
180997.

Meditez elevi clasele 2-8 la
l imba englez

-

ţenie. Tel. 0741-
736661.

Caut b

ţin
germana. Tel. 0720-383694.

În staţiunea montan
ţi cazare cu 250 lei

pt. 2 persoane. Televizor la cablu,
frigider, cuptor microunde. Baie
proprie cu du

-
ţ
ţi la geamuri

.

ţuri accesibile. Tel.
0769-421706.

Meseria -
ţ -

ţuri de criz
Transport zilnic persoane în

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

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

Caut copii

Asigur legal declaraţie de primi
re în spaţiu pentru obţinerea buleti
nului de Re ţa, contra cost. Tel.
0753-201447.

Caut de lucru Austria, Germa-
nia, pentru o lun

ă germană u

ă la începători

ă, orice destina

ă. Ofer

ăptă
mână de două ori gătesc mâncare

ă fac cură

ătrâni de îngrijit pentru
casă, cu acte semnate la notariat.
Tel. 0741-736661.

Caut urgent de lucru în Austria,
Germania,1 lună. Cunosc pu

ă Poiana
Bra

ări interioare
ă, laminate,

rigips, tencuieli, spale
ării, ă, tencuieli, zugrăveli

Tel. 0730-804629, 0355-802306
Meseria ări

interioare la pre

ări inte
rioare, gresie, faian ă, rigips, pode
le, zugrăveli moderne, dau găuri pt.
centrale, montez u

ă. Tel. 0768-251825.

ă confec
ăm por

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

ă. Tel. 0770-706041

şor în doar 10
ore. Rezultat garantat! Predau ore
de german şi/sau
avansa

şi rog
seriozitate. Tel. 0741-736661.

Ofer serviciu menaj, pe s
şi

o dat

şov ofer 4 nop

ş. Tel. 0745-668683.
Execut lucr şi exte

rioare gresie, faian
şi

uşi, zid şap

ş execut amenaj

ş execut amenaj

şi interioare la
pre

ş
ş

şi b

şi

Firm -

-
-

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 14.07.2010

Imobiliare

Oferte-Cereri

de Serviciu

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
�

�

�

�

�

�

�

�

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă

08.07.2010: o tân

.

ţi copii dintr-un centru
de plasament din Re ţa

Aceasta a decedat
pe data de 12 iunie la Spitalul de
Neurochirurgie din Timi

10.07.2010: suspect de comite-
rea unui furt depistat de lucr

ţie Transporturi
Feroviare Caransebe .

1 :

ţie soldat cu decesul
a dou

11.07.2010: pe raza comunei
Cornea, s-a produs un accident de
circulaţie soldat cu v

11.07.2010: accident în Cîlnic,
produs de conduc

.
1 : un -

ţ ţ
ţa sa,

intrând în coliziune cu acesta.
11.07.2010: pe fondul consumu-

lui de b ,
un b -

ţit.
12.07.2010: o minor

ţi, din comuna
Luncaviţa, a fost victima unei tenta-
tive de viol, autorul fiind o persoan

Î
-

ţ

Profitând de faptul c
-

ţin

ţi tineri,
suspectul a p

09.07.2010: poliţistii de frontier
au depistat cantitatea de

440 pachete ţig ri netimbrate i f r
documente de provenienţ

10.07.2010: echipa pirotehnică
a acţionat, pe strada Calea
Timişoarei, la ridicarea unui proiectil
exploziv calibru 100 mm.

10.07.2010: incendiu izbucnit la
o casă din localitatea Bucova.
Incendiul a izbucnit la tabloul
electric al locuinţei şi nu exista risc
de propagare.

12.07.2010: pompierii militari au
intervenit la trei incendii: o casă în
oraşul Bocşa şi două apartamente
din Reşiţa, respectiv Moldova Nouă.
În prima situaţie a fost vorba despre
un incendiu care se manifesta la
acoperişul unei case particulare din
Bocşa. Focul a pornit de la un coş de
fum necurăţat. La Reşiţa, incendiul
a pornit de la o cratiţă uitată pe foc
de o bătrână, iar la Moldova Nouă
un aparat electric improvizat a pus
în pericol mai multe bunuri.

ără de 14 ani a
ajuns în stare gravă la spital după ce
a căzut din cire

ări s-a stabilit că minora se
afla în tabăra de la Brebu Nou,
împreună cu al

ătorii
Postului de Poli

ă persoane.

ătămarea
corporală u ă a unei persoane.

ătorul unui
moped, ce nu poseda permis de
conducere

1.07.2010 nu a păs
trat o distan ă corespunzătoare fa ă
de autoturismul ce circula în fa

ăuturi alcoolice
ărbat din Prigor

ăteanul cu mai multe lovituri de
cu

ă în vârstă
de 13 ani, cu dizabilită

ă
cunoscută din localitate. n timp ce
minora se întorcea de la cumpără

turi spre locuin ă, împreună cu
fratele ă de
către V. CONSTANTIN, care l-a lovit
pe fratele victimei, acesta fugind
spre acasă împreună cu cealaltă
soră a sa. ă
victima a rămas singură, V. CONS
TANTIN, a târât-o într-o grădină
unde a încercat să între ă raporturi
sexuale cu aceasta dar, fiind
surprins de către mai mul

ărăsit locul faptei.

ă
cără

ă ă ă
ă.

ş Din primele
cercet

şi şi doi
supraveghetori.

şoara.

ş
0.07.2010 pe raza satului

Prisaca, s-a produs un accident
grav de circula

şoar

şofer

şi al geloziei
şi-a omorât con

s

şi sora sa, a fost acostat

şeni
ş

Inspectoratul Poliţiei de

Frontieră
�

�

�

�

S
ş-Severin

ş.a.

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

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

“ ”
“ ”
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DE VĂZUT LA TV:
ATLETISM: Diamond League, Paris, Franta

Vineri Digi Sport ora 21:00
RUGBY: Tri Nations: Africa de Sud - Noua Zeelanda

Sambata Sport.ro ora 10:35
GIMNASTICA ACROBATICA: Campionatul Mondial, Wroclaw, Polonia

Sambata Digi Sport ora 19:00
RUGBY: Meci de recalificare la Cupa Mondiala: Romania - Tunisia

Sambata TVR 2 ora 20:00
MOTOCISLISM: MOTOGP, MP al Germaniei, Sachsenring, cursele

Duminca Digi Sport ora 12:00
MOTORSPORT: Camp. Mondial de Turisme, Etapele 13, 14, Anglia

Duminica Eurosport ora 13:45
CICLISM: Turul Frantei, Etapa 18, etapa alpina

Duminca Eurosport ora 14:45
FOTBAL: Supercupa Romaniei, CFR Cluj - Unirea Urziceni

Duminica ProTV ora 20:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
03 - 25 iul: CICLISM - Turul Frantei, Le tour 2010;
16 - 18 iul: GIMNASTICA ACROBATICA- Camp. Mondial, POL;
16 - 22 iul: SCRIMA- Camp. Europene, Leipzig, GER.
19 -25 iul: ATLETISM - IAAF, Camp. Mondial Juniori, Canada;

Handbal
Echipa nationala de handbal feminin

Nationala masculina a Romaniei

Oltchim Rm.
Valcea

U Jolidon Cluj

a României va evolua în
grupa B la Cupa Mondiala de la Aarhus (Danemarca), alaturi de
echipele Suediei, Norvegiei si Rusiei. Nationala României, antrenata
de Radu Voina, se va prezenta la Aarhus din postura de câstigatoare a
editiei din 2009, când a învins Norvegia în finala (scor 28-27). Între 21 si
26 septembrie 2010, opt echipe nationale europene se vor bate pentru
câstigarea trofeului: România, în grupa B, cu Suedia, Norvegia si
Rusia, în timp ce în grupa A au fost repartizate reprezentativele
Danemarcei, Frantei, Ungariei si Germaniei.

va face parte din Grupa C a
Campionatului Mondial gazduit in ianuarie 2011 de Suedia, asa cum au
decis sortii de la Goteborg. Cele mai accesibile adversare pentru
jucatorii pregatiti de Vasile Stanga sunt Algeria si Australia, cu aceasta
din urma Romania facand scor la ultima editie a turneului final mondial.
Componenta grupei C (Malmö/Lund): Croatia, Danemarca, Serbia,
Romania, Algeria, Australia. Romania participa pentru a doua oara
consecutiv la turneul final al Campionatului Mondial, la editia
precedenta gazduita de Croatia nationala tricolora terminand pe locul
15. A 22-a editie a Campionatului mondial se va disputa intre 13 si 30
ianuarie 2011 in Suedia.

Finalista in editia precedenta a Ligii Campionilor,
a avut parte de o tragere la sorti cu ghinion, formatia din Zavoi

fiind repartizata intr-o grupa extrem de dificila. Cap de serie in Grupa C
a competitiei, Oltchim va intalni formatiile Larvik (Norvegia), Toulon
(Franta) si castigatoarea grupei 1 preliminare in care evolueaza Ran
ders (Danemarca), Bayer Leverkusen (Germania), Smart (Ucraina) si
Milli Pyango (Turcia). Oltchim va debuta in noul sezon al Ligii Cam
pionilor pe 9 sau 10 octombrie, celelalte date fiind 16-17 octombrie, 23-
24 octombrie, 6-7 noiembrie, 13-14 noiembrie si 20-21 noiembrie.
Primele doua clasate merg mai departe in grupele principale.

Vicecampioana la handbal feminin va evolua în
grupa 3, contând pentru turul doi preliminar al Ligii Campionilor, cu
echipele Byasen Trondheim (Norvegia), HC Metalurg Skopje
(Macedonia) si câstigatoarea turneului din turul I, conform tragerii la
sorti, Conform regulamentului, doar câstigatoarea fiecareia din cele
patru grupe din turul II va accede în grupele preliminare ale competitiei
(cele mai bune 16 echipe de pe continent), faza în care campioana
Oltchim Râmnicu Vâlcea este cap de serie.

-

-

Rugby
Tri Nations.

Nationala

Na

Reprezentativa Noii Zeelande a intrerupt seria
infrangerilor suferite in fata Africii de Sud, All Blacks impunandu-se,
sambata, laAuckland, cu 32-12 (20-3), in prima etapa a editiei din acest
an a Tri Nations. A doua etapa a Tri Nations va gasi din nou cele doua
echipe fata in fata in acest week-end, meciul fiind gazduit de Westpac
Stadium din Wellington.

. Jucătorul na
ă de Steve Mcdowell în

meciul cu Tunisia, din barajul pentru Cupa Mondială. Lotul na

ă care, joi, se vor deplasa la Buzău, pentru disputarea
meciului cu africanii. În statistica IRB, Stejarii au învins echipa Tunisiei
în trei din cele patru meciuri disputate.

ă, în ultimul meci, de Georgia
cu scorul de 59-0. ă de Olanda cu 21-19 în
grupă, iar apoi a dispus de Italia cu scorul de 19-12 în turneul pentru
locurile 5-8, cedând în cele din urmă în fa

ţionalei de rugby a României, Valentin
Calafeteanu, va reveni în formaţia antrenat

ţional al
României s-a reunit luni, la Bucure

a ocupat locul

România a fost întrecut

ţa Georgiei.

şti, în vederea meciului cu Tunisia,
din 17 iulie, dup

şase la Campionatul European
de rugby în VII de la Moscova, fiind învins

ţionala României

Formula 1
Cursa fara eroare din partea

australianului Mark Webber, care
s-a impus, duminica, in Marele
Premiu al Marii Britanii, a 10-a
cursa a sezonului actual al
Formulei 1. Sosit al doilea,
britanicul Lewis Hamilton si-a
consolidat prima pozitie in ierarhia
generala. Al doilea pe grila de
start, Webber a profitat in primele
viraje de eroarea coechipierului
sau Sebastian Vettel, urcand la
conducerea cursei, pe care nu
avea sa o mai cedeze pana la
afisarea steagului in patratele.
Pentru australianul de aproape 34
de ani este a cincea victorie si a
treia in 2010, dupa cele din Spania
(Barcelona) si Principatul Monaco
(Monte-Carlo). Hamilton a profitat
la randul sau de startul ratat de
Vettel si s-a instalat confortabil pe
locul secund, adunand la final
puncte importante care-l mentin
pe fostul campion mondial pe
prima pozitie a ierarhiei generale,
cu un total de 145 de puncte.
Podiumul de la Silverstone a fost
completat de germanul Nico
Rosberg (Mercedes), care a reusit
una dintre cele mai bune curse ale
carierei sale, reusind sa reziste in
final presiunii venite din partea lui
Jenson Button (McLaren).

Cupa mondială
Spania este noua campioana mondiala. Spania a castigat in

premiera Campionatul Mondial dupa ce a invins Olanda in finala din
Africa de Sud 2010, scor 1-0, singurul gol al meciului fiind inscris de
Iniesta in a doua repriza de prelungiri. Omul decisiv pentru Armada
Roja lui Vicente del Bosque a fost mijloca

Olanda a evoluat in inferioritate numerica din minutul 109, Heitinga
fiind eliminat pentru cumul de cartonase galbene. Spania a ajuns
pentru prima oara intr-o finala de Cupa Mondiala si a castigat-o.

Na

şul Barcelonei, Andres
Iniesta. Era minutul 117 al unei finale nebune, în care Spania şi Olanda
au zvâcnit rând pe rând. Fabregas l-a g

şel
Fuentealbilla, "Don Andres", aşa cum îl strig

şeul decisiv. Rând pe rând, într-o
repriz

ştig şi Campionatul
Mondial într-un interval de doar doi ani, dup şi CM
1974) şi Fran şi CE 2000). Spaniolii s-au remarcat la
Mondialul african în special prin celebrul de-acum joc de pase "Tika-
Taka" cu care a izbutit s şi la Euro 2008.

Interna
ştigat Gheata de Aur la turneul final al

Cupei Mondiale, competi

ştia. Muller a câştigat, cu Germania,

ăsit excelent în careu de
Iniesta, iar jucătorul născut lângă Albacete, în minusculul oră

ă coechipierii, l-a executat
pe Stekelenburg cu un vole sec. Culmea, Olanda a fost ucisă chiar de
un jucător scos în lumina reflectoarelor de un batav. La 29 octombrie
2002, celebrul Louis Van Gaal, aflat pe banca Barcelonei, îl arunca pe
micu

ă opt ani, descoperirea de atunci a lui Van Gaal
refuză Olandei un titlu la care au visat Haan, Neeskens, Cruyff sau Van
Basten. Până la lovitura perfectă a lui Iniesta, cele două superechipe
au trecut milimetric pe lângă cro

ă secundă absolut halucinantă, Arjen Robben, David Villa, din
nou Robben, Fabregas, Iniesta sau Jesus Navas au ratat de pu

ă din istorie care câ ă Campionatul European
ă RFG (CE 1972

ă triumfe

ţul Andres Iniesta, la doar 18 ani, în focul Ligii Campionilor, într-un
meci cu FC Bruges. Dup

ţin ţinta.

ţionala "La Roja" a realizat astfel "dubla", devenind doar a treia
echip

ţa (CM 1998

ţionalul
german Thomas Muller a câ

ţie la care a marcat cinci goluri, la fel ca alţi trei
participanţi - Diego Forlan, Wesley Sneijder, David Villa, dar a avut mai
multe pase decisive decât ace

Muller este golgheterul Cupei Mondiale 2010.

Volei
Nationala de volei masculin

a României s-a calificat la Turneul
Final Four al Ligii Europene, desi a
fost învinsa duminica, la Nitra, de
reprezentativa Slovaciei, scor 3-0.
Tricolorii au obtinut calificarea la
Turneul Final Four înca de
sâmbata seara, când victoria lor
din prima confruntare cu Slovacia
(3-1), cumulata cu cea a Spaniei
în Marea Britanie (3-0), a edificat
clasamentul înaintea ultimelor
meciuri din grupa. Nationalele
Spaniei si României împart prime
le doua pozitii în grupa A, ambele
cu câte 17 puncte, departajate de
setaveraj, dupa 10 meciuri.

Tricolorii vor evolua în premie
ra la Turneul Final Four al Ligii
Europene, programat în 16-17
iulie, la Guadalajara.

-

-

Fotbal
Echipa Dinamo Bucuresti va

debuta in preliminariile Ligii
Europa (turul II preliminar), in
compania echipei din Moldova,
FC Olimpia Balti. Meciul tur se va
desfasura in Moldova, joi
15.07.2010 de la ora 19:00.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/15 Iulie /16 /17 /18Iulie Iulie Iulie
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