
Ministrul Energiei

ţa.
Vizita înaltului demnitar African s-a produs
la invitaţia pre

ţa, Adrian Chebuţiu. Prezenţa

ministrului din Zambia nu e nicidecum
întâmpl

ţial hidroener-
getic. UCM Re ţa poate reprezienta, în
aceste condiţii, un potenţial furnizor de
hidro-agregate ţii pentru refacerea

hidrocentralelor existente în Zambia
-

ţioneaz
ţii în

domeniul energiei verzi pentru a susţine
cre ţ

ţ
ţii

importante din punct de vedere al
hidroenergeticii, darn u numai, de pe
platformele industriale ale grupului

ţiile purtate cu reprezentanţii UCM
Re ţa, ministrul Kenneth Konga a avut o
întrevedere ţului
Cara

ţul
nostrum în general

şi Apelor din Zambia,
Kenneth Konga, a fost prezent la începutul
acestei s şi

şedintelui Grupului UCM
Reşi

şi

şi solu

şi
demararea unor proiecte noi. Zambia inten

şterea economic şi implicit
consumul sporit de electricitate, dar şi
pentru a exporta în

şi
discu

şi
şi cu preşedintele jude

ş-Severin, Sorin Frunz
şean şi-a manifestat

deschiderea şi sprijinul pentru un
parteneriat stabil al Zambiei cu jude

şi, desigur, cu statul
african, în special.

ăptămâni, în 26 iulie, la Re

ătoare. Statul African, cu 13 000
000 de locuitori, este situat în inima Africii
Australe. Principalul colector este râul
Zambezi, pe care se află renumita cascadă
Victoria, cu un ridicat poten

ă să demareze, potrivit ministrului
Konga, o serie de programe de investi

ă a ării

ările vecine energie
electrică. Pe lângă vizitele la câteva sec

ăverde.
Demnitarul cără

(DanApostolescu)
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Scurtarea duratei
proceselor civile

i penaleş

Facilit ţi pentru
dezvoltarea IMM-urilor

ă

Colegiul Economic
al Banatului Montan

va fi reabilitat

Ajutorul de stat pt. plata
primelor de asigurare

Ajutorul de stat pentru
închiderea minelor

de c rbuneă

M suri de reducere
a deceselor rutiere

ă

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în partene-
riat cu Instituţ - ţ
deruleaz -

Proiectul î i propune s
transparenţ ţ
bunuri, servicii i lucr

de alimentare cu ap
de ap

realizarea zonelor
verzi, drumuri, dezvoltarea turismului, etc; care
urmeaz
Anina, Oraviţ
zonele Valea Cara ului, Clisura Dun

din judeţ
În acest context, pân

implementare a proiectului, vor fi monitorizate un
num ţ
importante cu impact pozitiv asupra mediului care se
implementeaz
ora elor Anina, Oraviţ

ţ
Montan

Monitorizarea prive te respectarea de c
ţ

legale privind asigurarea transparenţ
ţ

Preg
-

sesiuni de informare la sediul a 28 de prim

ale ilor locali i personalului din prim
ţ

a transparenţ ţ

ia Prefectului Jude ul Caras-Severin,

.

ei procesului de achizi ii publice pentru

a, Moldova Nou

ul Cara Severin.

ii publice din cadrul unor proiecte

a, Moldova Nou
a,

R

ile contractante de fonduri publice a
prevederilor ei
procesului de achizi ie.

ii publice, un ghid de
asigurare ei procesului de achizi ie ca
re a fost elaborat în cadrul implement

ă în perioada ianuarie noiembrie 2010
proiectul

ă contribuie la cre terea

ări contractate în cadrul
proiectelor ă i canalizare,
amenajarea cursurilor ă, managementul
de eurilor menajere i industriale,

ă să fie implementate la nivelul ora elor
ă i a 25 de comune din

ării i Valea
Almăjului

ă la sfâr itul perioadei de

ăr de 9 achizi

ă în această perioadă pe teritoriul
ă i a

comunelor Cărbunari, opotu Nou, Sichevi
ăcă dia, Sasca ă, Eftimie Murgu.

ătre
autorită

ătirea procesului de monitorizare s-a făcut
în perioada februarie iunie 2010 când au fost reali
zate ării
din aria proiectului. Cu această ocazie a fost prezen
tat ării, direct
implicat în procesul de achizi

ării proiectului.

“ ţ ţ
publice destinat protecţ ”

NU corup iei în procesul de achizi ii
iei mediului

ş ş

ş
ş

ş ş

ş
ş

ş ş
ş-

ş

ş ş
Ş

ş
ş

ş ş

-

-

-

Alexandra Rotar, Iasmina Stoianov, Cristina Balici, Thomas Balgh,
Adrian Nitulescu, Alexandru Ungureanu, Bogdan Ivan

ţa au fost timp de
dou ţilor Vâr ţ.
Experienţa a fost posibil

-
ţegovina, România, Serbia

ţiei generale cu privire la importanţa
conserv

ţialul tinerilor este foarte mare dar adesea neexplorat
ţieze

schimb ţiunile lor. În cadrul proiectului tinerii
participanţi au avut ocazia de a iniţia astfel de schimb ţa c

ţiuni simple
ţelor

parcului natural din zona Vâr ţ, îmbun ţirea

ţe pentru
p ţionale pentru copii

ţei deosebit
ţie non-formal ţii, urm

ţele dobândite în comunit ţile lor de
origine

şi Valentin
Broinaş, 8 voluntari de la Centrul de Voluntariat Reşi

şe

şi organizatia Ecological Centre Habitat in cadrul proiectului
international Young Rangers finantat de Comisia Europeana.

Proiectul desf şurat în perioada 5 19 iulie a reunit 32 de tineri din
Bosnia şi Her şi Suedia şi a avut ca scop
conştientizarea tinerilor şi a popula

şi neexploatat, aceştia tr

şi mici şi prin ac şi c şi implicarea
lor conteaz

şe şi extinderea
habitatelor speciilor rare de flor şi faun

şi instalarea de hr şi c
şi ateliere educa şi

tineri din regiune. O aten

ştia s
şi s

ă săptămâni rangeri montani în Serbia în zona mun
ă datorită parteneriatului dintre Centrul de

Voluntariat

ă

ării mediului înconjurător li a resurselor naturale. S-a pornit de
la ideea că poten

ăind cu ideea că nu sunt capabili să ini
ări sociale prin ac

ări, de a învă ă
ele se fac cu pa ă părerile

ă cu adevprat. Tinerii s-au implicat în marcarea grani
ătă

ă ă (ecologizarea acestora,
fabricarea ănitoare, adăpătoare ăsu

ăsări), ecologizări ale zonei
ă a fost acordată procesului de

educa ă prin care au trecut participan ărindu-se ca
ace ă aplice apoi competen ă

ă devină multiplicatori ai mesajului.

Tinerii Rangeri din Re ţa acţion
n regiunea Munţilor Vâr ţ

şi
şe

au at
î

Transparen]@ în procesul de
achizi]ie public@

UCM Re}i]a redeschide pie]ele africane



Ruperile de nori din Caraş-Severin, de la sfârşitul
s

şa cum s-a întâmplat în localitatea Gole
ş), au produs un

adev
şit complet, dintr-un

total de 277 de case, au fost evacuate 19 persoane,
din care trei copii, au fost da

şti care se îndreptau spre Gole

şune, stâlpi de
curent electric, 15 autoturisme, 12,5
kilometri de re

şi au murit cinci
bovine. Acoperişul bisericii greco-
catolice din Oravi

ş au fost
inundate 13 str

şi Baziaş, au c

ş şi Bucoşni

ş-Severin, condus
şedintele Sorin Frunz şi

de prefectul Octavian

şni şi Slatina Timiş, acolo
unde precipita

şuvoaielor dezl
şi din r şi

aa zdrobit pur şi simplu autoturismele s Şase
case la Slatina Timiş şi una la Gole şi simplu s-
au pr şit cu totul. Conducerea jude

şi bani
dar şi insisten şti, pentru ob

ăptămânii trecute când a plouat în anumite zone cu
148 de litri pe metrul pătrat în mai pu

ătoare comunei Slatina Timi
ărat dezastru. Au fost afectate 150 de case

numai la Gole ăbu

ăru

ăsi ăposti
ărâna. Au mai fost afectate 65 de

gospodării-anexă, 25 de hectare de teren arabil, 40
de hectare de pă

ă potabilă,
11,5 kilometri de canalizare, 55 de
fântâni, drumuri jude

ăzi, ziduri de sprijin,
poduri, pode

ăzi. Au mai fost
afectate subsoluri la Moldova Nouă

ăzut copaci pe drum
la Sadova Veche, Divici, Slatina
Timi ă

ămas fără energie electrică. O
delega

ă de
pre ăverde

ă creadă ca
munca lor de o via ă s-a dus în mai pu ă, în urma

ăn
ădăcini

ătenilor.

ăbu

ţin de 60 de
minute, a ţ
(aparţin

ţ, una s-a pr

ţi disp ţi zece de
bicicli ţ. Ei au fost
g ţi ulterior ad ţi în localitate, iar patru dintre
ei s-au întors la G

ţea de ap

ţene, trei
kilometri de str

ţe

ţa a fost lovit de un
fulger, la Caransebe

ţa. 30 de localit ţi
au r

ţie a administraţiei judeţene
din Cara

Ţunea, s-a

aflat luni la Buco ţa, Goleţ
ţiile au provocat un dezastru greu de

imaginat. Oamenilor le vine greu s
ţ ţin or
ţuite. Furia apelor a rupt poduri,

stâlpi de beton, a smuls copaci gro

ţ pur
ţului a promis

ajutorul imediat, cu materiale de construcţii
ţe la Bucure ţinerea de

fonduri guvernamentale de reconstrucţie. (Dan
Apostolescu)

� �Ast ţa ordinar ţean Caraăzi la ora 12 are loc ă a Consiliului Judeşedin ş-Severin Consiliul Local Caransebeş a hotărât modificarea taxelor şi impozitelor locale pe 2010,
conform legii, numai cu cifra de inflaţie aferentă anului 2009, fără alte majorări Şapte comunităţi mixte din punct de vedere etnic vor participa sâmbătă (31 iulie) şi
duminică (1 august), în localitatea Pojejena, la cea de-a VII-a ediţie a Festivalului multienic “Fereastra spre noi” Întreprinzătorilor din zona rurală a Caraş-Severinului le
stau la dispoziţie câte 200.000 de euro, bani europeni nerambursabili dar aportul propriu e de 50 la sută Autorităţile vor să investească 200.000 de euro pentru
promovarea ecoturismului în Valea Mare, judeţul Caraş-Severin Prefectul judeţului Caraş-Severin speră să obţină ajutoare pentru sinistraţii din comunele Slatina
Timiş şi Bucoşniţa, dar şi din satul Goleţ, după ce luni, 26 iulie, a vizitat zonele calamitate Lucrătorii Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-
Severin au verificat luna aceasta 72 de unităţi de alimentaţie publică din mediul urban şi rural, chioşcuri din zonele de agrement, magazine Sub sloganul „Amprenta
ecologică”, în acest sfârşit de săptămână, de vineri, 30 iulie, până duminică, 1 august, în zona Lacului Prisaca, din staţiunea Băile Herculane, se va desfăşura o acţiune
de curăţenie, la care vor participa tineri din judeţele Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş

�

�

�

�

�

�

�

O din
Cara

Ţunea, s-a
aflatluni, 26 iulie a.c. la Buco ţa, Goleţ

ţiile de sâmb

delegaţie a administraţiei judeţene
ş-Severin, condus şedintele Sorin

Frunz şi de prefectul Octavian
şni şi Slatina

Timiş, acolo unde precipita

ă de pre
ăverde

ătă după-
amiaza au provocat un dezastru greu de imaginat.

2 | Iu ie |29 l - 4 August 2010 PRISMA

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Libr ” azi

ţ

ăria “Semn de carte vă invită , de la orele 18, să luaţi parte la
un necesar pentru conştiinţa urbei. Verni
sajul expozitiei de fotografie „Industrial” a tânărului Victor Ioan i dialog
pe tema scrierilor semnate Romulus Vasile Ioan „Adoua epistolă către
hunedoreni” i „Singur printre bănăteni”. Autorilor l-i se vor alătura în
prezentareAda Mirela Chisăli ă i Mircea Rusnac, istoric cercetător.

eveniment socio-cultural -

-
ş

ş
ş

Recent, a fost aprobat
ţional Multianual, pe perioada 2002 2012, de înfiinţare

Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinde
rilor mici ţarea unor noi incubatoare de
afaceri, precum ţirea eficienţei incubatoarelor de afaceri
deja existente.

Acest program const ţele de incubatoare de afaceri
în România, care va permite în principal crearea unui mediu de afaceri
favorabil dezvolt

ţirea performanţelor manageriale. De aseme
nea, programul va permite consolidarea unui sector privat dinamic, capabil
s ţ ţelor concurenţiale ţiei internaţionale, dar va
facilita ţare. „Prin derularea Progra
mului Naţional Multianual, printre alte avantaje, se va dezvolta mediul eco
nomic local, regional, naţional ţional, prin utilizarea mai eficient

ţialului economic
ţ

ţiale. În acest fel, se poate spera
ţint

ţului Cara Ţunea. Beneficiarii eligibili ai
Programului Naţional Multianual sunt potenţiali întreprinz

ţioneaz ţeze o întreprindere, în conformitate cu legislaţia
naţional ţate, cu cel mult doi ani de activitate.

ă procedura de implementare a Programului
Na

ătă

ă în crearea unei re

ării
ătă

ă facă fa ă for

ă a
poten ă. Totodată, se va încerca
dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri, capabilă să facă fa ă presiunilor
concuren

ă ă a regiunilor- ă”, a precizat prefectul
jude

ători care
inten ă să înfiin

ă, sau întreprinderi deja înfiin

-

-

-

-
-

şi dezvoltare de
incubatoare tehnologice şi de afaceri.

şi mijlocii din România, prin înfiin
şi prin îmbun

şi creşterii IMM-urilor, precum şi promovarea culturii
antreprenoriale şi îmbun

şi competi
şi accesul IMM-urilor la surse de finan

şi interna
şi uman existent în zon

şi la o creştere a locurilor de
munc şi la dezvoltarea economic

ş-Severin, Octavian

Biroul de Presă al Instituţiei Prefectului - Jud. Caraş-Severin

Oportunit ţile de investiţie în judeţul Cara -
pe data de

ţean, Sorin Frunz ţie
din Emiratele Arabe Unite condus

ţie a mai f

ţean, din
partea gazdelor au participat: vicepre

ţei, Sorin
Simescu, pre ţ

ţi din judeţ.
n cadrul discuţiilor au fost prezentate proiecte

privind dezvoltarea infrastructurii turistice

ţ, un prim proiect expus fiind cel al
Consiliului Judeţean Cara

ţa Alpin ţa,
prin transport pe cablu, de zonele alpina si subalpina
ale Muntelui Semenic

ţiu Buna,
manager general a doua societ ţi implicate în
investiţiile ce vizeaz

ţiei fiind cifrat

Oportunit ţile oferite de Prim
ţa au fost prezentate de viceprimarul Sorin

Simescu, acesta a însoţit delegaţii în vizita
ţa.

ă
21 iulie 2010 în

cadrul unei întâlniri pe care pre
ăverde a avut-o cu o delega

ă de pre

ăcut parte

ănase. La întâlnirea
desfă ă la sediul Consiliului Jude

ăile Herculane, Nicu

ă. Proiectul va lega Re

ă estimată
la circa 50 milioane euro. Un al doilea proiect, Schi
pe Muntele Mic, a fost expus de către Hora

ă
ă domeniului schiabil Muntele

Mic ă etapă construirea
a 23 km de pârtii de schi ă
telescaune, valoarea investi ă la 20
milioane euro.

ă ăria municipiului
Re

la
Parcului Industrial Valea Terovei din Re

ş-Se
verin au fost prezentate

şedintele Consiliului
Jude

şedintele
SS General Trading, filiala Nasco, Jihad Shaikh
Solaiman. Din delega şi
directorul executiv al Biroului de reprezentare al
firmei în România, Serban T

şurat
şedintele

Ionesie Ghiorghioni, viceprimarul Reşi
şedintele Camerei de Comer şi

Industrie Caraş-Severin, Petru Buzzi, primarul
oraşului B şor Vasilescu precum
şi investitori priva

Î
şi sport

alpin din jude
ş-Severin ce are în vedere

dezvoltarea zonei montane Semenic, cunoscut sub
numele de Reşi şi

şi are o valoare total

şi care îşi propun într-o prim
şi instalarea a dou

şi

şi

Delega]ie din Emiratele Arabe Unite la Consiliul Jude]ean

Universitatea Eftimie Murgu din Re ţa lansea
z

ţional
ţionali din jud Cara ţi.

şi

şi
propune facilitarea form

ş-Severin şi Mehedin

-
web

-
.

ă astăzi pagina a proiectului "
" care î

ării profesionale continue
în consilierea integrativă educa ă a consilieri
lor educa

Consilierea
Integrativa Educational - Aici si Acum

Oprirea furnizării apei în Reşiţa
a devenit un obicei. Numeroasele
apeluri de nemulţumire din partea
reşiţenilor, în urma întreruperii apei
de joia trecută, fac ca autoritatea
locală să ia atitudine. Astfel, biroul
de presă al Primăriei Mun. Reşiţa
anunţă că s-au trimis adrese la
operatorul regional S.C. Aquacaraş
S.A. şi firmele contractate în cadrul
programului Măsura ISPA, mai
exact S.C. STRABAG (pentru Uzina
de Apă şi Staţia de Epurare), res
pectiv S.C. Hidroconstrucţia pentru
îmbunătăţirea alimentării cu apă
potabilă şi canalizare, prin care le
solicita ca opririle de apă necesare
intervenţiilor şi lucrărilor să nu mai
aibă loc în timpul zilei ci doar în
timpul nopţii, de la ora 22:00 la ora
5:00, doar în cazuri bine întemeiate
în timpul zilei, şi atunci între orele
8:00 şi 14:00 maxim 16:00, pentru a
perturba cât mai puţin posibil
activitatea socio-economică a
comunităţii şi pentru a elimina
disconfortul creat cetăţenilor iar

firmele mai sus menţionate nu s-au
conformat cerinţelor autorităţilor.

În cursul zilelor de luni,
19.07.2010 şi miercuri 21.07.2010,
primarul municipiului Reşiţa, Mihai
Stepanescu a convocat reprezen
tanţii S.C. Aquacaraş S.A. şi S.C.
Hidroconstrucţia şi le-a recomandat
firme din judeţ şi judeţele învecinate
(Timiş, Hunedoara, etc.) care pot fi
subcontractate pt refaceri, firmele
cu care se lucrează în momentul de
faţă fiind depăşite de situaţie.

Stepanescu a dat dispoziţie an
gajaţiilor din serviciile de specialita
te să verifice permanent şantierele,
iar în cazul în care constată nereguli
să aplice frecvent sancţiuni drastice,
în conformitate cu legislaţia în
vigoare. Totodată, în prima şedinţă
publică, primarul va informa Consi
liul Local, acţionar al operatorului
regional S.C. Aquacaraş S. A., des
pre problemele apărute şi mă urile
adoptate de către autoritate,
urmând a se decide asupra modului
de remediere a stării existente.

-

-

.

-
-

-

-
s

Ieri, Primăria Mun. Reşiţa a
lansat proiectul „Extindere spaţii de
studiu şi Reabilitare Corp de şcoală
existent la Colegiul Economic al
Banatului Montan”. Proiectul este
finanţat din Fondul European de
Dezvoltare Regională prin POR
2007-2013, Axa Prioritară 3 - Îmbu-
nătăţirea infrastructurii sociale,
Domeniul Major de Intervenţie 3.4.
Reabilitarea, modernizarea, dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii
educaţionale preuniversitare, uni-

versitare şi a infrastructurii pentru
formare profesională continuă.

Obiectivul general al proiectului
vizează îmbunătăţirea calităţii pro-
cesului de învăţământ, eficientiza-
rea modalităţii de organizare a
actului educaţional prin asigurarea
unor condiţii optime la Colegiul
Economic al Banatului Montan.

Printre rezultatele estimate se
numără extinderea spaţiului de stu-
diu, reabilitarea clădirii şi refacerea
instalaţiilor electrice, sanitare şi de

încălzire, dotarea cu noi
echipamente. Astfel,
colegiul va beneficia de
10 noi săli de clasă, ca-
binete de specialitate,
ascensor pentru per-
soane, sală profesorală,
table digitale, cabinet IT
complet, tabletă grafică
wireless etc.

Proiectul se va im-
plementa pe o perioadă
de 18 luni şi are o
valoare totală de peste
10 milioane lei.

Larisa Crîsta

ISPA în atenţia Primăriei

Colegiul Economic al Banatului Montan
va fi reabilitat

Liberalii, al@turi de bugetari }i
pensionari

For şa cum e
şi firesc, solidare cu bugetarii, pensionarii şi alte
categorii sociale afectate de m

şi
cu altele, pe care le afecteaz

şi-ar dori oamenii.
Liberalii c şeni declaraser

şedintele
PNL Caraş-Severin, sus

şi

şi lucru.

ţele politice de opoziţie se declar

ţie cu aceste categorii sociale

ţiunilor guvernamentale intr
ţie cu ceea ce

ţ

ţ
ţinea c ţa juridic

ţean al
partidului, situat pe Bulevardul Revoluţia din
Decembrie din Re ţa. N-a mai fost nevoie, din
fericire, pentru c

ţiile, cam acela

ă, a

ăsurile pe care
cabinetului Boc. Sigur, firesc ca nici actualul cabinet
să nu se afle în opozi

ă măsura majorării TVA,
dar ansamblul ac ă
automat în contradic

ără ă că vor fi alături de
pensionarii care doresc să atace în instan ă măsura
de reducere a pensiilor cu 15 la sută, acordându-le
asisten ă juridică gratuită. Marcel Vela, pre

ă asisten ă
respectivă s-ar fi acordat chiar la sediul jude

ă executivul nu a mai redus pensiile
dar vrea să le impoziteze, ceea ce, păstrând
propor

Conservatorii merg mai departe
cu “Stop Boc!”

Partidul Conservator, filiala Cara

Ţundrea, precizeaz
ţa, va continua

strângerea de semn ţenii s
ţiunile

Guvernului Boc, considerate de conservatori ca
fiind nocive pentru România. Conservatorii mai au o
nemulţumire: impozitarea drepturilor de autor. „Prin
impunerea CAS pe drepturile de autor, municipiul
Re ţa, numit ţi, prime

ţie, aceasta fiind o barbarie care distruge

ţinut Ţundrea cu câteva zile
în urm

ţ

ţi de t
ţi ce care

produc bunuri spirituale”, afirm Ţundrea.

ş-Severin,
continu

şi

şi şi Oraşul cu poe şte lovitura
de gra şi
f şi drept la opinie care mai exist

ş-Severin, a sus

şi
salariile bugetarilor au fost afectate de dijmuirea
guvernamental

şi jurnaliştii, scriitorii, actorii şi to

ă campania „Stop Boc!”. Liderul
conservator, Ion ă că la sediul
partidului, la Blocul 800 din Re

ături prin care cetă ă
semnaleze puterii că vor să stopeze ac

ărâma de cultură ă
în Cara

ă. Este incredibil că după ce industria,
agricultura, sănătatea, învă ământul, pensiile

ă, acum să fie afecta ăieri
salariale

ă Ioan

Facilit@]i pentru dezvoltarea IMM-urilor

Caraş-Severinul lovit de furia naturii-

Larisa Crîsta



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
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 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

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

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

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, situat în Lunc ţ
27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

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

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

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

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

Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la strad

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

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

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

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

Vând 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.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat în bloc de c

ţ: 28.500 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat, confort 2, situat în Govândar, zona
Intim, et. 1/10. Preţ: 18.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat, îmbun ţit, mobilat, situat în Micro
1, et. 4/4, bloc acoperit. Preţ: 23.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, confort 2,
îmbun ţit, situat în Re ţa, pe Al.
Trandafirilor, parter. Preţ: 20.000 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 1 camer
ţa, Al. Ţible

ţ 11.000 € neg. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 3 camere semideco-
mandat, cu multiple îmbun ţiri, et. 1/4,
situat în Re ţa, Al. Trandafirului, mobilat sau
nemobilat. Preţ: 33.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere decomandat,
et. 1/4 situat în Lunca Pomostului, B-dul A.I.
Cuza. Preţ 43.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ:
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ: 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

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

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

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

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
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

ţiu comercial 25 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ă, et. 3/4. Pre

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

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

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ăliug, zona Poli

ă industrială - fabrică prelucrare
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

ărămidă, et. 2/4, situat
lângă Universitate. Pre

ătă

ătă

ă, bucătărie,
baie, balcon situat în Re

ătă

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie
modernă, termopane, centrală, podele
laminate, curte 800 mp, situată în Măureni la
str. Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi
utilat

şi

şi

şi şului.
Pre

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

şi

şi şoarei şi cartierul
Moniom. Pre

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

Închiriez spa
şi

şi

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ:
29.000 € neg.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 .
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� �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!
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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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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
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Ministerul Muncii pregăteşte un nou proiect simplificat al legii-cadru de salarizare a personalului bugetar Valoarea tichetelor de creşă, stabilită pentru al doilea
semestru al anului 2010, va fi 370 de lei, la fel ca şi în prima parte a anului Inculpaţii care îşi recunosc vina în instanţă ar urma să beneficieze de reducerea cu o treime a
pedepsei, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvern Guvernul a aprobat normele metodologice pentru ordonanţa de combatere a evaziunii fiscale Românii ar
putea divorţa mai uşor prin medierea între părţi, chiar şi în cazul în care familia respectivă are în întreţinere minori, potrivit unui proiect de lege aprobat de Guvern

� Ordinul Ministerului Educa

-
-

. .

-

-

-

. .

. .

-

-

.

ţiei, Cercet

ţului

Colegiul Medicilor Denti
(M.O. nr. 408/18.06.2010)

Ordinul Ministerului Mediului
ţ ţional de Vân

(M.O. nr. 408/18.06.2010)
Ministerul Mediului

ţare a Programului privind instalarea sistemelor de înc

(M.O. nr.
409/18.06.2010)

Ordinul Ministerului Agriculturii

(M.O. nr. 412/21.06.2010)
Ordinul Ministerului S ţii nr. 930/2010 privind modifi

carea anexei la Normele metodologice de aplicare a titlului VI
"Efectuarea prelev ţesuturi

ţii, aprobate prin
Ordinul ministrului s ţii publice nr. 1.290/2006 (M.O. nr.
412/21.06.2010)

Ordinul Ministerului Dezvolt

ţelor nr. 155/2008 privind
aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
microîntreprinderilor pentru domeniul major de intervenţie
"Sprijinirea dezvolt

ţional regional 2007-2013
(M.O. nr. 413/21.06.2010)

O.u.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri
pentru reducerea unor arierate din economie, precum

(M.O. nr. 413/21.06.2010)
H.G. nr. 543/2010 pentru modificarea anexei la H G nr.

1.627/2008 privind aprobarea activit ţilor pentru care se
acorda sprijin financiar produc

ţi, precum

ţilor pentru care
se acorda sprijin financiar produc

ţi (M.O. nr. 416/22.06.2010)
Ministerul Educaţiei, Cercet

ţiei, Cercet
ţional (M.O. nr. 417/22.06.2010)
Guvernul României - Regulamentul din 2010, de organiza

re

(M.O. nr. 419/23.06.2010)
O.u.G. nr. 54/2010 privind unele masuri pentru comba

terea evaziunii fiscale (M.O. nr. 421/23.06.2010)
Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale

nr. 448/2010 privind aprobarea modelelor de contracte
aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat

ţi mai mulţi, mai competenţi, mai
s ţilor t

ţa salariaţilor", necesar
implement ţional sectorial "Dezvoltarea
resurselor umane 2007-2013" (M.O. nr. 424/24.06.2010)

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr.
2104/2010 pt reglementarea unor aspecte legate de plata

ţilor
imobiliare din patrimoniul personal (M.O. nr. 425/24.06.2010)

ării, Tineretului

ădurilor nr. 862/2010
pentru aprobarea înfiin ării Consiliului Na ătoare

ădurilor - Ghidul din 2010, de finan
ălzire

care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire

ării Rurale nr.
146/2010 pentru modificarea Procedurilor specifice de
implementare

ării rurale nr. 126/2010
ănătă

ării

ănătă
ănătă

ării Regionale

ării, lucrărilor publice

ării microîntreprinderilor" în cadrul axei
prioritare "Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional

ă
ătorilor agricoli din sectorul

zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum
ărei activită

ă
ătorilor agricoli din sectorul

vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia
ărei activită

ării, Tineretului

ării, Tineretului
ă pentru Sport

ă

ănăto ăi: Bani pentru
completarea echipei; Bani pentru formare profesionala; Bani
pentru sănătatea

ării Programului opera

ă

şi
Sportului 4034/2010 privind structura anului scolar 2010-2011
(M.O. nr. 401/16.06.2010)

Ordinul Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate nr.
597/2010 privind modificarea si completarea Normelor
tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in
anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
264/407/2010 (M.O. nr. 405/17.06.2010)

Ordinul Ministerului Economiei, Comer şi Mediului de
Afaceri nr. 1132/2010 privind modificarea si completarea Ordi
nului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinde
rilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr.
2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind
implementarea programului "Prima casa" si a Conventiei de
garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare
pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la H G nr.
717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului "Prima casa" (M.O. nr. 407/18.06.2010)

şti din România - Codul deonto
logic din 2010, al medicului dentist

şi P

şi P

şi Dezvolt

şi control, precum şi a formularisticii necesare
privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata în
agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvolt

şi transplantului de organe, şi
celule de origine umana în scop terapeutic" din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul s

şi Turismului nr.
1726/2010 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
dezvolt şi locuin

şi
local" din cadrul Programului opera

şi alte
masuri financiare

şi a
sumei totale alocate fiec şi a anexei la

H G nr. 693/2009 privind aprobarea activit

şi a sumelor
totale alocate fiec

şi Sportului -
Procedura din 2010, de închiriere a bunurilor imobile din
domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului
Educa şi Sportului, prin Autoritatea
Na şi Tineret

şi desf şurare a concursului şi a examenului pentru
ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi
stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale
individuale la promovare prin examen a personalului
contractual din sistemul sanitar

şi Protec

şi ajutor de minimis "Angaja
şi - 3 propuneri în sprijinul angaja

şi siguran

şi
distribuirea impozitului pe venitul din transferul propriet
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�

�
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Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date reînnoieşte apelul
către tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, de la
ultimele alegeri până în prezent, pentru a solicita
serviciilor publice comunitare de evidenţă a
persoanelor .eliberarea cărţilor de alegător

Ministerul Justiţiei a lansat în dezbatere publică,
proiectul de Hotărâre privind modalitatea de colaborare
externă neremunerată utilizată de Ministerul Justiţiei
pentru elaborarea actelor normative şi a altor documente
de politică publică, în considerarea interesului public
general (pro bono publico).
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37 de instituţii de spectacole sau concerte
care au fost create prin hotărâri succesive ale
consiliului de miniştri sau prin decret regal nu vor
fi afectate de Ordonanţa de Urgenţă 63/ 2010.
Ordonanţa nu se aplică (nici) la

(39 de posturi).
Teatrul de Vest

Reşiţa
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Etapele de finalizare a proiectului de
lege simplificat privind salarizarea în
sectorul public pentru anul 2011

În vederea respectării dispoziţiilor Legii 330/2009, privind
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, au
fost stabilite etapele de finalizare a proiectului de lege simpli
ficat privind salarizarea în sectorul public pentru anul 2011.

Astfel, în cadrul întâlnirii Comisiei bipartite formată din
reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului
Administraţiei şi Internelor, ai Ministerului Justiţiei şi
Libertăţilor Cetăţeneşti, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai
Ministerului Apărării Naţionale, ai Ministerului Sănătăţii şi ai
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi câte un
reprezentant desemnat de către confederaţiile sindicale
reprezentative la nivel naţional, ce are rolul de a analiza şi
formula soluţii privind reforma sistemului public de salarizare,
au fost agreate următoarele etape în reforma sistemului de
salarizare şi ierarhizare a posturilor din sectorul bugetar:

Elaborarea unui nou proiect simplificat al legii-cadru de
salarizare a personalului bugetar. Acest proiect de lege va
descrie noul sistem de ierarhizare a posturilor şi noua grilă de
salarizare din sectorul bugetar şi va cuprinde şi propunerile
de simplificare propuse de Comisia bipartită.

Principalele etape în elaborarea proiectului simplificat
privind legea-cadru sunt:

Finalizarea în cadrul grupului de experţi evaluatori, la
nivel de detaliu, a ierarhizării celor 262 de posturi din
eşantionul de referinţă;

Finalizarea de către ministerul de resort, împreună cu
echipele de experţi evaluatori, a ierarhiei posturilor pe fiecare
domeniu de activitate;

Întâlnirea comisiei bipartite pentru analiza privind primele
rezultate ale activităţii de ierarhizare (prezentarea grilei de
salarizare, a ierarhiilor pe familii de posturi precum şi a
coeficienţilor limită minimă şi limită maximă);

Separat de procesul de elaborare al noului proiect de
lege de simplificare a sistemului de salarizare şi ierarhizare a
posturilor din sectorul bugetar, care va presupune un meca
nism de trecere etapizată, va fi elaborat un proiect distinct de
act normativ, care va reglementa salarizarea personalului
bugetar în anul 2011, ca o etapă în aplicarea legii-cadru.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale împreună
cu Ministerul Finanţelor Publice vor efectua analize de impact
ale aplicării legii pe baza grilelor de salarizare din legea-
cadru;

Definitivarea propunerilor privind valorile finale ale
salariilor de bază în 2011 pentru personalul bugetar.

Cele doua proiecte de lege, ce vizează sistemul de
salarizare şi ierarhizare a posturilor din sectorul bugetar,
urmează a fi finalizate după terminarea procedurilor de
dezbatere publică, astfel încât să poată fi înaintate spre
discuţie şi aprobare în Guvern, pentru a intra în dezbaterea
Parlamentului la începutul sesiunii parlamentare.

-

-

1.

2.
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Principalele etape în elaborarea proiectului care va regle
menta salarizarea personalului bugetar în anul 2011, sunt

-

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 27 Iulie 2010

:
�

�

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

M@suri pentru scurtarea duratei
proceselor civile }i penale }i
reducerea costurilor justi]iei
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind

unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor, act normativ care va conduce la
scurtarea duratelor proceselor civile şi penale şi
la reducerea costurilor justiţiei, potrivit primul-
ministrului Emil Boc.

Proiectul de lege a fost transmis Parlamen
tului, cu solicitarea de a fi dezbătut şi aprobat în
procedură de urgenţă.

Prin noile reglementări se preconizează
instituirea obligaţiei judecătorului de a fixa
termene procedurale scurte, chiar de la o zi la
alta. De asemenea, în scopul scurtării
proceselor, a fost instituită regula potrivit căreia
dacă unei persoane i s-a înmânat personal sau
prin reprezentant citaţia pentru un termen de
judecată, va fi prezumat ca are cunoştinţă şi de
termenele de judecată ulterioare aceluia pentru
care citaţia a fost înmânată.

O altă modificare constă în eliminare căii de
atac a recursului împotriva unei hotărâri prin
care judecătoria soluţionează plângerea
formulată împotriva procesului verbal de
constatare a contravenţiei şi de aplicare a unei
sancţiuni. Astfel, plângerile în materie
contravenţională, de competenţa judecătoriei,
urmează a fi soluţionate de către această
instanţă, în primă şi ultimă instanţă.

O modificare a fost adusă şi în ceea ce
priveşte executarea silită. Astfel, a fost instituită
interdicţia evacuării din imobilele cu destinaţie
de locuinţă, pe perioada iernii. Între 1 decembrie
şi 1 martie nu pot avea loc aceste evacuări, cu
excepţiile strict menţionate şi anume în situaţiile
în care cel care solicită evacuarea nu are el o
locuinţă”, a afirmat primul-ministru.

O instituţie nouă introdusă prin proiectul de
lege se referă la recunoaşterea vinovăţiei.
Concret, dacă un inculpat îşi recunoaşte
vinovăţia în faţa instanţei de judecată şi spune că
probele care au fost administrate în faza de
urmărire penală sunt corecte, procesul se
încheie şi se reduce pedeapsa cu o treime sau
se diminuează cu o pătrime amenda, dacă
sancţiunea constă în aplicarea unei amenzi.

De asemenea, actul normativ instituie
procedura împăcării părţilor, care înlătură
răspunderea penală, pentru un anumit gen de
infracţiuni de o gravitate mai redusă.

O altă reglementare se referă la extinderea
procedurii medierii, prin care se poate găsi o cale
comună de a soluţiona un conflict înainte sau în
faţa instanţei, în cauzele comerciale şi de divorţ.

-

Aspecte ale proiectului de lege

Guvernul Romaniei, 23.07.2010

Ajutorul de stat pentru plata
primelor de asigurare

În Şedinţa de Guvern din data de 21 iulie 2010 a fost adoptat Hotărârea
de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
acordare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare. Scopul
acestui act normativ este instituirea unei scheme de ajutor de stat în
agricultură, care se acordă producătorilor agricoli pentru primele de
asigurare aferente poliţelor de asigurare încheiate cu societăţile de
asigurare-reasigurare după cum urmează:

poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene
meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale,
precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta;

poliţele prevăd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele
prevăzute la litera a), precum şi

I. a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
şi/sau

II. pierderilor cauzate de boli ale animalelor sau ale plantelor sau de
infestări parazitare .

Beneficiarii ajutoarelor de stat sunt întreprinderile mici şi mijlocii care
desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite
conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi
conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al
Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare
compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat.

Condiţii de eligibilitate care trebuie îndeplinite de beneficiari
exploatează terenuri agricole în calitate de proprietari, arendaşi,

concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune,
locatari sau altele asemenea, pentru următoarele categorii folosinţă: culturi
în teren arabil, anuale şi perene, plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, de
hamei şi de vii cu excepţia soiurilor de struguri pentru vin care beneficiază
de sprijin în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 756/2008, care au
încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de asigurare - reasigurare;

deţin, cresc sau exploatează animale, păsări şi/sau familii de albine
înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor RNE şi/ sau în Registrul
agricol după caz, şi au încheiate poliţe de asigurare cu societăţi de
asigurare - reasigurare.

Cuantumul ajutorului de stat reprezintă o cotă procentuală din costul
primelor de asigurare plătite de către producători agricoli, după cum
urmează:

70% din costul primelor de asigurare aferente poliţelor care prevăd
acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

50% din costul primelor de asigurare aferente poliţelor care prevăd
acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevăzute la litera a),
precum şi

I. a altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile
şi/sau

II. pierderilor cauzate de boli ale animalelor sau ale plantelor sau de
infestări parazitare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare către beneficiari.
Instituţia publică responsabilă cu implementarea măsurii este

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin centrele judeţene ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului
Bucureşti. Ajutorul de stat se acordă pentru primele de asigurare aferente
poliţelor de asigurare încheiate după data publicării numărului de
înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Direcţiei Generale pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

1.

2.

a)

b)
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Prim-ministrul israelian şi Regele Iordaniei au discutat cu privire la modalităţile de a lansa negocieri directe între Israel şi palestinieni Duminică, 25 iulie, s-a deschis
cel de-al 15-lea Summit al Uniunii Africane (UA). 2010 a fost declarat de UA "Anul păcii şi securităţii în Africa" Rusia a planificat să vândă acţiuni ale unor firme de stat,
într-o nouă etapă a privatizării, planificată să aducă 29 de miliarde de dolari guvernului Uniunea Europeană şi Canada au adoptat sancţiuni dure asupra sectorul
energetic al Iranului, în încercarea de a bloca programul său nuclear Drepturile Copilului din China şi Europa au fost discutate pentru prima dată, la Masa Rotundă a
Societăţii Civile China-UE Miniştrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului Afaceri Generale (CAG), au adoptat oficial decizia
de creare, organizare şi funcţionare a Serviciului European deAcţiune Externă (SEAE)

Parlamentul ungar va permite micilor producători să-şi
distileze în propria gospodărie, începând cu data de 1
august. În conformitate cu noile reguli, cultivatorilor de fructe li se
permite să distileze rachiul fără să-l declare şi sunt exceptaţi de la
plata accizelor pentru cantităţi de până la 50 de litri, produse doar
pentru consumul propriu.

palinca
Comisia Europeană a adoptat propunerea de

directivă prin care se asigură o mai bună informare
a persoanelor arestate şi puse în faţa unei

, astfel încât acestora să le fie aduse la
cunoştinţă drepturile procedurale în scris, într-un
limbaj uzual.

acuzaţii
penale
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La aniversarea a 57 de ani de la armistiţiul care
a pus capăt războiului din Coreea (27 iulie, 1953),
SUA şi nave din au intensificat
exerciţiile militare care subliniază tensiunile în
creştere într-o regiune care încă nu şi-a găsit cu
adevărat pacea.

Coreea de Sud

Misiune de pionierat Cluster,
lansat

ţi ai misiunii Cluster -
Rumba, Samba, Salsa

ţiunii, în mare parte invizibil

-
ţii

în câmpul magnetic al P

ţilor

ţelege mai
bine procesele fizice din spatele vremii în spaţiu", spune Philippe
Escoubet, Managerul misiunii Cluster.

Observaţiile au relevat un t ţei invizibile. Misiunea a
investigat modul în care vântul solar penetreaz ţiul din
apropierea P ţe,

vârtejuri magnetice mai largi decât P

ţelegerea reconect ţie de cercetare
major ţiile solare, explozii
solare imense care pot fi de un miliard de ori mai puternice decât o
bomb

ă de ESA, sărbătore

ă,
între Soare ământ. Ei zboară în
jurul Pământului pentru a oferi o
imagine 3D a modului în care "vântul
solar" continuu de particule încărcate
sau plasmă de la Soare afectează
mediul din apropierea Pământului.

Ocazional, vântul solar devine tur
bulent

ământului
ă pot să

afecteze sistemele electrice la bordul sateli
ău caz, ele pot distruge componente electronice vitale.

"Cluster ne-a furnizat o multitudine de date pentru a în

ărâm al violen
ă spa

ământului ă, în anumite circumstan

ământul sfredelesc
magnetosfera noastră, injectând particule nocive.

Când aceste particule ale vânturilor solare ating atmosfera
Pământului, ele declan ă strălucirea aurorelor de nord

ă aurorele negre, fenomen electric ciudat
care generează regiunile întunecate, goale, în interiorul Aurorelor,
sunt un fel de "anti-auroră", fenomen ce constă în „sugerea”
electronilor din ionosferă.

Unul dintre principalele punctele culminante ale misiunii a fost
prima hartă 3D din inima unui proces numit reconectare magnetică.

În ării magnetice este o direc
ă în fizică. Ea este responsabilă pentru erup

ă atomică. În laboratoarele Pământului, reconectarea
magnetică nedorită încetine

şte a 10-a
aniversare. În ultimul deceniu, cei
patru sateli

şi Tango - au
oferit perspective extraordinare a
interac

şi P

şi furtunos, producând oscila
şi

particule de mare energie. Aceste furtuni în magnetosfer
şi pe cele de la sol. În

cel mai r

şi a descoperit c

şeaz şi de sud.
Cluster a confirmat c

şte eforturile în producerea energie
electrice în reactoare de fuziune.

La 4 iunie 1996, primul cvartet Cluster a fost distrus într-un eşec
catastrofal al rachetei Ariane 501, la scurt timp după lansare. Dar
echipa Cluster a transformat acest dezastru într-un succes. Sateliţii
au fost reconstruiţi şi lansaţi patru ani mai târziu. A doua oară, sateliţii
Cluster au fost trimişi pe orbită câte doi odată, folosind lansatoare
ruseşti Soyuz. Prima pereche s-a ridicat de la cosmodromul Baikonur
din Kazahstan, la 16 iulie 2000, şi a doua pereche, o lună mai târziu.

Cu cei patru sateliţi încă în stare excelentă, misiunea a fost
extinsă până în 2012.

Cluster, la a zecea aniversare

Comisia Europeană a aprobat o propunere de regulament al
Consiliului privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor
de huilă generatoare de pierderi din UE până la 1 octombrie 2014.
Acordarea oricărui ajutor nou de operare sectorului va fi condi ă
de prezentarea unui plan de închidere a minelor generatoare de
pierderi. Statele membre vizate vor putea acorda asisten ă pentru
consilierea ă a lucrătorilor afecta

ă măsură, precum ă exploatările
miniere sunt cură

ă descrească în mod clar în timp, cu o reducere de cel pu
ă de 15 luni, iar, în cazul în care mina generatoare

de pierderi nu ar fi închisă până la 1 octombrie 2014, beneficiarul ar
trebui să ramburseze aceste subven ărui
ajutor pentru închidere ar trebui condi ă de prezentarea de
către statul membru a unui plan cu măsuri adecvate, de exemplu în
domeniul eficien

ării ării dioxidului de carbon, în vederea diminuării
impactului negativ asupra mediului al ajutorului pentru cărbune.

ătre acoperirea conse
cin

ă huila. Lignitul este o
altă formă de cărbune, care nu poate primi subven

ă este redusă în compara
ădere (147 de milioane de tone în 2008 sau 2,5% din pro

duc
ătate din cărbunele utilizat în centralele electrice pe bază de

cărbune.
Ajutorul total acordat sectorului huilei a fost redus la jumătate, de

la 6,4 miliarde € în 2003 la 2,9 miliarde € în 2008. În aceea
ă, ajutorul pentru produc ăzut cu 62%, ajungând la 1

288 de milioane, deoarece un procent mai ridicat
ătre acoperirea costurilor sociale

ă ofere statelor membre
un cadru juridic comun care să permită acoperirea costurilor de
consiliere ă a lucrătorilor din minele
generatoare de pierderi, a costurilor pensionării anticipate pentru cei
care nu vor mai face parte din popula ă, precum

ă,
geologia sau tehnologiile de mediu. Costurilor sociale li se adaugă,
de asemenea, costurile de mediu generate de cură

ărilor miniere, de evacuarea apelor uzate, de lucrările de

siguran ă în subteran

ă regulamentul în vigoare, ar avea consecin

ă în mine de cărbuni este încă importantă,
într-o perioadă în care ările sunt încă în recesiune sau tocmai ce ies
din recesiune. De asemenea, această măsură ar putea conduce la o
cre ălzirea climatică, deoarece
mai mult cărbune ar trebui transportat din afara UE pentru a
compensa scăderea în produc ă.

Sectorul oferă locuri de muncă pentru un număr de aproximativ
100 000 de oameni din Europa: 42 000 în sectorul cărbunelui

ă pe
subven

ă prin arderea cărbunelui, din care aproximativ jumătate
este huilă. De asemenea, propor ărbunelui în produc

ă. În Spania, propor
ă.

UE se orientează rapid către energii mai curate
ăruia ocupă o pozi

ării. Din raportul publicat recent de Centrul Comun de
Cercetare European rezultă că energia din surse regenerabile
(energia hidroelectrică, urmată de energia eoliană, energia ob ă
din biomasă ă) a reprezentat 62% din capacitatea de
generare de energie electrică nouă, instalată în UE în 2009, în
cre ă de 57% în 2008. În cazul în care ritmul actual se
men ă consumată în
UE ar proveni din surse regenerabile, cu mult peste obiectivul de
20% pe care UE

ărbunelui expiră la 31
decembrie 2010.

Polonia furnizează mai mult de jumătate din produc ă a
UE, în timp ce cealaltă jumătate este produsă în principal în
Germania, Regatul Unit, Republica Cehă

ătorii principali la nivel
mondial, China producând 2 761 Mt pe an (47% din produc

ă), Statele Unite 1 006 Mt (17%), iar Rusia 247 Mt (4%). UE
importă 180 Mt de huilă, în principal din Rusia (30%), Columbia
(17,8%),Africa de Sud (15,9%)

ţionat

ţ
ţi de

aceast
ţate în mod adecvat

ţiile de operare ar
trebui s ţin
33% pe o perioad

ţii statului. Acordarea oric
ţionat

ţei energetice, al energiei din surse regenerabile
sau al capt

ţii de
operare minelor necompetitive, a

ţiilor navale ţii de
stat ar trebui îndreptate din ce în ce mai mult c

ţelor sociale

ţii de operare.
În UE, producţia de huil ţie cu cererea

ţia la nivel mondial). UE depinde de importuri pentru mai mult de
jum

ţie a sc

ţionat c

ţia activ

ţarea
exploat

ţ

ţe
sociale

ţei de munc
ţ

ţia european

ţii de operare sunt situate mai ales, dar nu exclusiv, în
regiunea Ruhr din Germania, în nord-vestul Spaniei

ţia de electricitate a Germaniei
este obţinut

ţia c ţia de
electricitate în România este de aproximativ 40%, din care
majoritatea este huil ţia este de aproximativ 25%,
majoritatea fiind, de asemenea, huil

ţa c ţie de prim-plan
la nivel mondial, din motive legate atât de mediu, cât

ţinut

ţ
ţine, aproximativ 35-40% din electricitatea total

ţia de huil

ţia
mondial

şi reconversia profesional
şi pentru asigurarea faptului c

şi sunt sigure.
Conform propunerii de regulament, subven

şi stoc

Obiectivul propunerii este de a stopa acordarea de subven
şa cum s-a procedat şi în cazul

sectorului construc şi siderurgic.Astfel, orice subven

şi de mediu ale închiderii acestor mine generatoare
de pierderi. Propunerea de regulament vizeaz

şi
este în sc

şi
perioad

şi în creştere este
direc şi de mediu ale
închiderilor de mine.

Propunerea de regulament ar continua s

şi reconversie profesional

şi a
impactului asupra sectoarelor conexe, cum ar fi tehnologia minier

şi de alte costuri de reabilitare.
Interzicerea ajutorului de operare începând cu sfârşitul anului

2010, când expir
şi economice nefaste pentru o serie de regiuni în care

ocuparea for

ştere a emisiilor responsabile de înc

şi
peste 55 000 în sectoarele conexe. Minele care se bazeaz

şi în Valea Jiului
din România. Peste 40% din produc

şi din surse
regenerabile, obiectiv în privin

şi de securitatea
aprovizion

şi energia solar

ştere fa

şi l-a fixat. În prezent, procentele sunt de 15,4 % şi,
respectiv 20,6 % în Germania şi Spania.

Regulamentul (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002
privind ajutorul de stat pentru industria c

şi Spania. China, Statele
Unite, India, Australia şi Rusia sunt produc

şi Statele Unite (12,8%).

Regulamentul propus se adresează Consiliului de Miniştri al UE

Context

-

-

IP/10/984, Bruxelles, 20 iulie 2010

Comisia propune un regulament al Consiliului privind
ajutorul de stat pentru închiderea minelor de c@rbune

Comisia Europeană a adoptat recent o
serie de planuri ambi

ătate numărul de decese rutiere din
Europa în următorii zece ani. Ini

ări pentru politica
europeană de siguran ă rutieră 2011-2020
variază de la impunerea unor standarde de
siguran ă mai înalte pentru vehicule, la
îmbunătă ătirii participan

ărirea controlului aplicării norme
lor rutiere. Comisia va colabora îndeaproape

cu statele membre pentru implementarea
acestui program.

Programul de ac
ă 2011-2020:

Comisia a prezentat un set de ini
ătă

ăsuri de siguran ă sporită pentru
camioane

ăsprirea condi
ătă ătirii

conducătorilor auto
Ameliorarea controlului aplicării normelor
Vizarea rănirilor rezultate în urma

accidentelor rutiere
O nouă perspectivă asupra motocicli

ţioase pentru a reduce
la jum

ţiativele pro
puse în cadrul unor Orient

ţ

ţ
ţirea preg ţilor la

trafic

ţiune pentru siguranţa
rutier

ţiative
axate pe îmbun ţirea vehiculelor, a infra
structurii
ţilor la trafic.

S-au definit
ţ

ţiilor de acordare a
permiselor ţirea preg-

-

-
-

şi înt

şi a comportamentului participan

şapte obiective strategice:
M

şi autoturisme

Construirea unor drumuri mai sigure
Crearea unor vehicule inteligente
În

şi îmbun

ştilor
IP/10/970, Bruxelles, 20 iulie 2010�

�

�

�

�

�

�

PRISMA | Iu ie |29 l - 4 August 2010

Curtea Internaţională de Justiţie a emis
Avizul consultativ privind „Conformitatea cu
dreptul internaţional a declaraţiei unilaterale de
independenţă a instituţiilor provizorii de
autoguvernare din Kosovo”. "Curtea consideră
că dreptul internaţional general nu conţine nicio
interdicţie privind declaraţiile de independenţă",
a spus Hisashi Owada, preşedinte al Curţii
Internaţionale de Justiţie (CIJ). Zece voturi au
fost pentru, patru împotrivă.

CIJ a început studiul acestei speţe în
toamna anului 2008 urmând cererii Naţiunilor
Unite. Cei 14 judecători au considerat, în
unanimitate, că au jurisdicţie pentru a da un aviz
consultativ iar cu 9 contra 5 s-a decis
soluţionarea cererii.

Cererea a fost depusă de Adunarea
Generală a ONU în urma solicitării Serbiei.
După dezbateri aprinse, delegaţii au votat în
favoarea Belgradului: 77 au votat pentru
examinarea cazului de către Curtea
Internaţională de Justiţie, 6 au votat împotrivă,
iar 74 s-au abţinut. Între ţările care au ales să se
abţină au fost şi statele membre UE care, la
momen tu l respec t i v, au cons ide ra t
independenţa Kosovo ca pe o problemă decisă
dar au fost de acord că Serbia are dreptul de a-şi
prezenta poziţia în faţa Curţii. Ţările care au
votat împotrivă au fost SUA şi Albania, arhitecţi
cheie a independenţei Kosovo şi o serie de ţări
dinAsia-Pacific.

Curtea ar fi trebuit să anunţe hotărârea sa în
aprilie 2010, dar dezacorduri serioase apărute
între judecătorii Curţii au făcut ca procesul să
dureze mai mult decât se anticipase iniţial.
Hotărârea CIJ va fi examinată de Adunarea
Generală a ONU care are dreptul să ia decizia
finală.

Belgradul a propus un sistem ce ar asigura
un maximum de autonomie pentru Kosovo,
acceptând practic tot ce implică aceasta
(inclusiv calitatea de membru al FMI) dar nu un
stat independent cu propria reprezentare la
ONU. Partea albaneză a refuzat, declarând
independenţa în 17 februarie, 2008.

Comisia prezint@ m@suri de înjum@t@]ire a num@rului de decese rutiere pân@ în 2020

Vaticanul pune în circulaţie o parte din
moneda sa. Monedele emise de către Vatican
nu erau până acum comercializate decât de
către Vatican. Rezervate colecţionarilor, ele
constituiau o sursă apreciabilă de venituri pen
tru Statul Papal. Dar Comisia Europeană şi-a
exprimat dorinţa de a face ca Vaticanul să revină
la dreptul comun. O convenţie monetară sem
nată pe 17 decembrie 2009 la Bruxelles între
Vatican şi Uniunea Europeană prevede că ''cel
puţin 51 % din monedele bătute de Vatican tre
buie puse în circulaţie la valoarea lor nominală''.

Aceeaşi convenţie permite Vaticanului să
bată 2 3 milioane euro pe an, plus o cotă varia
bilă suplimentară. Anterior, valoarea a fost de
1 074 000 euro.

-

-

-

, -

. .



Vând în Re ţa Espero din 1996,
550 €. Tel. 0726-671324. (R.R)

Vând Opel Astra înmatriculat,
stare foarte bun

ţ
4.700€ negociabil.Tel.0745-412496

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

ţa, 350 €.
Tel. 0724-733404.

r.Tel. 0740-544229
Vând voucher sau schimb cu

ma in stare bun Tel. 0752-
030899.

ţ 1000 €. Tel. 0729-204684.
-

ţ neg. Tel. 0729-204684.
ţa,

impecabil, preţ 1000 €. Tel. 0729-
204684.

ţ nego
ciabil. Tel. 0729-204684.

ţ 10.000 € negociabil. Tel.
0729-204684.

ţie ţie nou ţ
negociabil. Tel. 0729-204684.

şi

şi

ş

şabil
şi direc

ă, din 1992, 1,7,
diesel, 1500 €; piese Opel. Tel.
0742-544119. (R.R)

Vând Ford Sierra cu toate taxele
la zi, 650 € neg. Tel. 0756-386658.

Vând Opel Vectra B an 2001,
euro 4, înscris, merită văzut, pre

Închiriez garaj str. G.A. Petcu-
lescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723-
160358.

Vând voucher în Re

Vând vouche

ă ă.

Vând Ford Escort an 1999 motor
1400 pre

Bmw 320 înmatriculat RO, impe
cabil, pre

Bmw 380 înmatriculat Fran

Bmw 520 Germania, pre

Vând Mercedes S-class, full
option, pre

Vând Dacia Logan an 2007,
motor 1,4, stare irepro ă,
distribu ă, pre

-

Vând în Măureni 2 porci, 110-
120 kg, 8 lei/kg.Tel.0746-039581 (rr)

Cumpăr vaci

ă,
500 lei neg. Tel. 0749-109667. (R.R)

Vând în Re
ă 2 persoane, 200 lei; dulap 2 u

ă
birou, 50 lei; canapea mică, 50 lei; 2
butoaie plastic de 60 l, 15 lei. Tel.
0355-802427. (R.R)

Vând în Brebu vi

ă cu
u

ă cu ciocănele de 1
tonă, 1400 lei. Tel. 0256-325828 (rr)

Vând în Brebu cal; motocositoa-
re, 1.400 lei neg. Tel. 0742-627849.

Vând în Re

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 cazan de ă, 50 l, 2000
lei. Tel. 0722-129295. (R.R)

Vând 2 capre în Dalbo

ătu

ă Rollan, 900
€ neg; sta

ă peste 80 ani, 500 €.
Tel. 0771-409338. (R.R)

ă
spălat automată, frigider, defecte,
pt. piese schimb. Tel. 0753-201447.

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

801140, 0255-253973.

ă, dimensiuni 190x90cm. Pre

ă, generator de acetilenă, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.

ă
900 lei ă

ăsu

Vând ma ă de spălat automa-
tă, umplere pe partea de sus, aproa-
pe nouă, pre

şi tauri pentru
abator. Asigur transport. Tel. 0769-
585880. (R.R)

Vând în Bocşa 2 fotolii, mas

şi
şi,

50 lei; 2 fotolii, 25 lei/buc; mas

ş teracot
şi, 500 lei. Tel. 0741-195502. (R.R)

Vând moar

şi

şin

şe

şi

şi

şi

şi Play
Station 3, pre

şin

şi mobil sufragerie + birou
calculator, 2 m

şin

ţa canapea extensi-
bil

ţel 3 luni, 1200
lei. Tel. 0355-402031. (R.R)

Vând în Caransebe

ţa motocositoare
Carpatina, 2500 lei; cositoare pe
tambur pt. tractor; pureci 2 luni, 200
lei/perechea.Tel. 0746-642653 (RR)

Vând c
ţ copii, 150 lei; tv color, 150 lei; 2

geamuri termopane de mansard

ţuic

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

Vând în Re ţa p ţ pentru
copii, 250 lei; motor cu baterie pt.
copii, 500 lei; laptop 200 € neg;
Pentium 4 complet. Tel. 0751-
439609. (R.R)

Vând în Re ţa scaun auto de
copii. Tel. 0355-809574. (R.R)

Vând viţea în Brebu, 5 luni, 1800
lei. Tel. 0742-096481. (R.R)

Vând în Re ţa org
ţie 300 €. Tel. 0745-

433261. (R.R)
Vând icoan

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

ţ 15 lei bucata. Tel.
0721-414951.

Vând 2 televizoare color, ma

ţi valo-
roase, în perfect

ţ 300
lei neg. Tel. 0770-479168.

Vând convector gaz cu tiraj
forţat, preţ 300 lei neg. Tel. 0770-
479168.

Vând transformatoare de sudu-
r

Vând colţar în stare foarte bun

ţe. Tel. 0765-
242683.

ţ 400 lei. Tel. 0729-
204684.

Vând pat neextensibil, o persoa-
n

Vând ţigl 0 8 i ,
stare bun

tineret
, canapea

extensibil

ţ
convenabil. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

Vând PIII, 300lei; otebook Acer
Aspire 1405, P4 2.4 GHz, 15.0" tft,
500 MB RAM, 20 GB, 500lei i Dell
Latitude D600, P4 1.4 GHz, 512 MB
RAM, 30 GB, 600 lei; Auvisio -

ox, 150 lei. Tel. 0733-285335, dup

ţuic

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

Cump

ţigl ţigl
ţite,

100 lei. Tel.. 0729-070819. (R.R)
Vând lamp

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

ţii/minut

ţi, 200 lei; frigider nou,
clasa A, 400 lei. 0355-426664,
0745-134137. (R.R)

Vând tv color Nicam, diag. 1,10
m, 250 lei; 2 calculatoare Pentium 4,
400 lei; monitor lcd de 19, 250 lei;
staţie amplificare 300 waţi. Tel.
0757-612642. (R.R)

Vând 2 capre în Dalbo ţ, 500
lei. Tel. 0748-217661. (R.R)

Vând viţea de 7 luni, 1500 lei.
Tel. 0744-764704. (R.R)

ţi, 450 lei/perechea; telemea de
oaie, 12 lei/kg. Tel. 0745-006411 (rr)

Vând în Ohabiţa 2 vaci, una de 5
ani, cealalt

ţa ma

ă tip Lugoj, le /buc
ă. Tel. 0723-270540.

ă , saltea o
persoană, triciclete copii

ă, dulap haine, vitrină cu
dulăpior, comodă , cu
încorporat, covor persan . Tel. 0748-
205247.

ărucior bebelu

ă
5pm.

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

ăr în Boc

ătaia iezi, 6,5 lei/kg.
Tel. 0742-127772. (R.R)

Vând în Boc ă 2
persoane, 350 lei; canapea mai ve-
che, 50 lei; plasă sârmă, 3,5 lei/kg;

ă măruntă 3o bani/buc; ă ma-
re, 50 bani/buc; ax abrict cu cu

ă de plafon, 3 becuri,
10 lei; ma ă de găurit, 40 lei; case-
tofon de ma ă + 2 boxe, 50 lei;
aspirator, 50 lei; calculator complet
Pentium 4, 800 lei neg.; cafe expre-
sor, 60 lei; convector cu tiraj for

ă 12
viteze, 280 lei neg.; ceas Rolex
automat, 140 lei; ceas de mână cu
reglare pe satelit, 120 lei. Tel. 0730-
552734, 0770-970892. (R.R)

Vând motor electric trifazic 22
kW, 1000 rota

Vând în Fize

ă are 2 ani
ă. Tel. 0726-144291. (R.R)

Vând în Re ă de spălat
Albalux, 100 lei; aparat sudură, 700
lei. Tel. 0355-418311. (R.R)

,

tv tv dvd

n

lcd tv
b

Vând în Gherteni

Vând mobil

Vând c ş, pre

ş

ş porc 7 lei/kg.
Tel. 0745-027095. (R.R)

Vând în Bocşa cazan de f

şa porumb. Tel.
0740-770047. (R.R)

Vând în G

şa canapea nou

şin
şin

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

Vând biciclete copii, 80 lei;
biciclete adul

şe

ş 35 capre, 220 lei/
buc; 50 iezi, 6 lei/kg; 10 porci mis-
tre

şi este
gestant

şi şin Pensionar
ţ a

0728-166849.
Tân , cu situaţie bun

cuno ţ
.

Tel. 0725-246906.
ţ

ţuire. SMS la 0747-478849.

ţa. Tel. 0770-370227.
Satisfac doamne

ţe doam-
nelor domni

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

ăr 31 ani ă,
doresc ă cu o doamnă
până în 35 ani, poate avea un copil

Pensionară, 51 ani, cu locuin ă
caut domn pensionar, vârstă apro-
piată, fără tutun

ă discretă cu timp
liber diminea

ăr 38 ani 1,80, 70 kg, ofer
masaj cu finalizare la doamne

-

Caut, doamn

ştin

şi alcool, pt.
convie

şi domnişoare
la domiciliul lor sau al meu. Tel.
0727-824218.

Ofer dragoste, tandre
şoarelor care ştiu ce vor.

Tel. 0726-261409.
Tân

şi
domnişoare. Tel. 0727-824218.

Vând în Caransebe

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

ăr scaun spate pentru Vw
Sharan. Ofer 300 lei.

Vând 4 cauciucuri aproape noi
de 175/80/14. Tel. 0723-894929.

Vând Scuter Yamaha T-Max 500
cmc, an 2006, negru, viteză maximă
180 km, 40 CP, cu abs, alarmă,
semnalizări în oglinzi, 2 persoane,
cu documente, negociabil. Tel.
0731-316924, 0752-310009, 0771-
387541, 0769-654838.

ă
joasă pe o axă pt tractor; pompă de
injec

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

Vând în Re
ă ă

noi, 60 €; jante de aluminiu cu
cauciu uri de 14

ăr motoretă. Tel. 0745-
714573. (R.R)

ş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000,

benzin

ş,
1 350 lei. Tel. 0745-027095. (R.R)

Vând voucher 1400 lei neg. Tel.
0722-213788. (R.R)

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

şa piese de schimb
pt Raba, Saviem, IMS, un motor
complet pt tractor U445, remorc

şi injectoare noi pt tractor
U650; sem

şin ştiat îngr ş

şi
şti motociclet

şti cositoare Car
patina, 2600 lei. Tel. 0765-074080.

Vând în Anina voucher, 1500 lei.
Tel. 0769-604145. (R.R)

Cump

taxe la
zi, dot

,0722-996827

Tel. 0721-
786555.

ţionare. Preţ negociabil. Tel.
0355-808883.

.

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

Vând în Boc
.

.
.

ţie .

ţa Suzuki 1100 E,
134 CP, 1500 €; c

c ţoli pt. Opel, 160 €;
cauciucuri, 70 lei/buc; GPS Mio, 450
lei. Tel. 0355-426664, 0745-
134137. (R.R)

Vând în Târnova motocositoare
Carpatina, stare de funcţionare,
2800 lei neg. Tel. 0723-545322 (RR)

Vând în Deline -

Cump

Vând Dacia 1310 în stare buna
de func

Vând 2 vouchere, 800 €. Tel.
0733-732110. (R.R)

Vând voucher în Gherteni

Teiu

ţit
-

. -
ţit, central -

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929

ţ
-

ţ 28.000
€ negociabil Tel. 0726-270775.

ş, 6,5 hectare, 1 €/mp. Tel.
0728-184284. (R.R)

Vând apartament 1 camer

Vând apartament cu 2 camere în
Govândari, zona Intim cu 2 camere
etaj 4/4 bloc acoperit, cu termopane,
mobilat. Tel. 0724-700792.

Vând cas şa Montan

şa hal

şi

şa Montan

ă,
renovat, 18.000 €. Tel. 0756-657276

ă în Boc ă cu
3 camere îmbunătă ă modern, cu
baie, bucătărie, terasă, cu termo
pane, gaz, centrală termică, post
auto, grădină. Tel. 0724-700792.

Închiriez în Boc ă 600 mp.
Tel. 0742-481743. (R.R)

Vând apart 3 camere decoman
dat, îmbunătă ă, termopa
ne, 2 băi, sau schimb cu casă în
Re

Vând casă Boc ă cu 4
camere de 5/6 metri, suprafa ă
locuibilă 188 mp, curte 150 mp, gră
dină 1800 mp. Încălzire pe lemne,
apă din fântână proprie. Pre

Vând apartament 3 camere,
lâng

ţ -
ţie interior, preţ

28.500 neg. Tel. 0745-786586.
Dau fâneaţ

ă Comisariat, conf. 2, etaj 2/4,
gresie, faian ă, centrală, termopa
ne, u ă metal, izola

ă 700 mp gratuit. Tel.
0723-769051.

ş

(continuare )în pagina 7

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 pantofi damă DG mărimea
38 originali, 200 €. Tel. 0770-497414

Vând 2 seturi de fotolii pat în
stare bună. Tel. 0720-545776.

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

ă ergonomică mo-
del deosebit, se pot face mai multe
exerci

ă tip si-
renă, apărută pe coperta catalogului
"Casa rochiilor de mireasă 2008".
Pre

ăr borma ă Bosch seria
GBH 2-26 DFR profesional putere
1.100 W. Tel. 0769-421706.

Vând convector gaz cu tiraj
for

ărie din pvc Veka,
termopane cu geam termopan
low-e. Tel. 0728-500100 Bucure

ă.
Baterie li-polymer 1300 mAh,

ă în orice re

ă fără fir,
birou + scaun ergonomic, 1 0

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând biciclet

ţii pe el. Tel. 0723-894929.
Vând rochie de mireas

ţ 700 lei. Tel. 0729-946381.
Cump

ţat, preţ 300 lei negociabil. Tel.
0740-233153.

Vând tâmpl

ţine 8
zile. Funcţioneaz ţea.
Livrare în orice localitate în 24h. Preţ
349 lei neg. Tel. 0769-853436.

3 € neg.
Tel. 0745-583129.

şin

şti.
Nokia 6310i nou la cutie, made

în Germany, zero minute vorbite,
meniu telefon în limba român

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

Vând în Re

ă
Yamaha de viteză, 1500 € neg; 12
cauciucuri second-hand de motoci
cletă. Tel. 0355-418311. (R.R)

Vând în Berzovia Renault
Megane, 2001, 1,9 diesel, geamuri
electrice, 3.800 € neg. Tel. 0744-
770137. (R.R)

Vând Seat Ibiza în Re
ă stare de func

ă, nr. Germania, 500 €; piese
Ford, turbodiesel; faruri pt. diferite
ma

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

ăureni tractor Fergu
son cu cabină, 6500 lei; semănă
toare, 1000 lei; mig de împră

ă ăminte 350 lei. Tel. 0255-
526023. (R.R)

Cumpăr Opel Astra Break Cara
van, adus recent, cu acte în egulă,
1,4-1,6. Tel. 0724-074194. (R.R)

Vând voucher, 400 €. Tel. 0765-
041687. (R.R)

Vând în Re

şi

ş voucher,
1500 lei. Tel. 0741-195502. (R.R)

Vând în Reşi

şi tub de bas, 2300 € neg. Tel.
0769-585880. (R.R)

Vând în Reşi

şi

şi

şini, 100 lei/buc neg; cauciucuri
185/15, 20 lei/buc. Tel. 0255-
218141

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

Vând motociclet

ştiat
îngr ş

şi

şi

ţa voucher, 1500
lei. Tel. 0747-023108. (R.R)

Vând în Caransebe

ţa voucher 1500 lei
neg. Tel. 0729-144227. (R.R)

Vând în Lugoj VW Golf cabrio,cu
dvd

ţa motociclet

-

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

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

Vând în Re ţa Ford Escort, 1,8,
benzin

.

.

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

Vând în M -
-

-
r

ţa voucher, 350 €
neg. Tel. 0722-274979. (R.R)

Vând în Re ţa 2 vouchere, 300
€/buc. Tel. 0745-433262. (R.R)

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Auto-Moto-Velo

Matrimoniale

Vând f. urgent
ă cf. 1 pe B-dul Republicii 24, et.

5, pre

şi ieftin garso-
nier

ţ 8.000 €. Tel. 0770-741177.
Vând în Boc

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

Vând în Jupa teren intravilan,
1300 mp, 13.000 € neg. Tel. 0255-
510593, 0728-844425. (R.R)

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

ă

ă, în spatele uni
versită

ăr casă în Re

ă închiriez garsonieră
sau apartament în Re

ă,
2200 mp, 5 €/mp. Tel. 0255-525869.

Vând casă în Iersig, 2 camere,
anexe, grădină, 19.000 € neg. Tel.
0726-206883. (R.R)

Vând teren intravilan în Zăvoi,
lângă

ă în Cărbunari, 3
camere, 11.500 € negociabil. Tel.
0769-427493. (R.R)

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

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

Vând în O ă, 4
camere, baie, bucătărie, anexe,
grădină, curte, 45.000 € neg. Tel.
0741-653435. (R.R)

Vând în Herculane teren 2 700
mp. Tel. 0734-471536, 0724-
478059. (R.R)

Vând casă în Caransebe
ă

şa 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

şi

ş loc de cas

şosea, 6 €/mp neg. Tel. 0746-
893683. (R.R)

Vând cas

şu cas

ş, 123
mp, utilit

ţi

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

ţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Cump ţa. Tel.

0757-612642. (R.R)
Doresc s

ţa. Tel. 0733-
732130. (R.R)

Vând în Gherteni

ţelu Ro

.

ţi, 45.000 € neg.; teren în

Imobiliare
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Vând apartament 2 camere,
Nera. Tel. 0726-411878.

Vând apartament 1 camer , str.
Alb strelelor. Tel. 0765-983271.

Vând cas

ă
ă

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

ă închiriez garsonieră sau
apartament în partea de sus a
ora

ăliug casă 3 camere,
curte, bucătărie de vară, grădină cu
50 pomi fructiferi, anexe, 105.000 €.
Tel. 0355-809078. (R.R)

Caut s

şului. Tel. 0744-129723.
Vând în V

Închiriez apartament 2 camere,
b-dul Muncii, bl. 14 A, 100 €. Tel.
0721-147604. (R.R)



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

ăi, bucătărie, balcon. Reşi

Vând cas
-

ţ 13.500 € negociabil.
Tel. 0726-270775.

Vând teren pe Valea Ţerovei,
lâng

ţ

Particular vinde garsonier
ţa pe Tineretului 5, etaj 9, ap.

134, renovat ţul
neg. 16.000 €. Tel. 0744-472419,
0355-801355 .

-

ţa. Tel. 0745-
904251.

Vând teren construibil la km 8,
spre Caransebe -

ţa este de
14.300 mp. Preţ bun. Tel. 0745-
904251.

Vând apartament 4 camere,
confort 1, decomandate, 2 b

ţ
negociabil. Tel. 0744-390722.

ă Bini

ă, geamuri termopane, u

ă este de 5/6 metri
cu laminate, tavan fals de rigips

ă
este de 3/4 metri cu gresie

ă abatorul Gospodarul, în
suprafa ă de aprox. 4.000 mp. Tel.
0745-904251.

ă în
Re

ă ă. Pre

ă în Gătaia, zonă cen
trală, 1600 mp. Posibil schimb cu
apartament în Re

ăi, 2
balcoane etaj 1

ş la 5 km de
Bocşa, nr. 255, este complet reno
vat şi noi,
laminate, gresie şi tavan rigips.
Casa are 2 camere + coridor = 93
mp. Prima camer

şi
geam termopan, a doua camer

şi
termopan. Pre

şi
şi disponibil

şi 0747-617306
Vând cas

şi

ş, în spatele centra
lei de curent. Suprafa

şi garaj. Pre

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :
ORAVIŢA:

Ţ

Ţ

Ş

Ş

Ş

: Agent securitate: 51; Barman: 5; Buc ţioner finisor produse explozi-
ve: 1; Controlor calitate: 3; Croitor-confecţioner îmbr

ţii: 2; Inginer montaj: 1; Instalator ap

ţ
ţiilor: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 25; Operator introducere, validare

ţioner de hotel: 1; Secretara: 2; Sef raion/adjunct sef raion de
m

ţioner de hotel: 2;
Confecţioner articole din piele ţioner tâmpl

ţ ţinere drumuri,
ţiilor: 5; Subinginer mecanic: 1; Sudor manual cu arc electric: 7;

Mecanic auto: 1;
Confecţioner îmbr ţionar în activit ţi comerciale, administrative

ţinere
ţii universale: 1; Manipulant m

ătar: 3; Camerista hotel: 3; Condi
ăcăminte după comandă: 20; Dulgher: 13; Electrician în

construc ă, canal: 4; Izolator termic: 5; Lăcătu ăcătu
ător comercial: 8; Macaragiu: 1; Maistru mecanic: 1; Manipulant mărfuri: 4; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 27; Muncitor necalificat în
industria confec

ătar: 4; Paznic: 1; Primitor-distribuitor benzină ă:
1; Proiectant inginer electromecanic: 4; Recep

ărfuri alimentare/nealimentare: 1; Sef serviciu: 1; ă de mare tonaj: 1;
ălătoreasă lenjerie: 2; Stivuitor: 1; Sudor manual cu flacără de

gaze: 1; Tâmplar universal: 1; Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 1; Zidar pietrar: 4; Zidar rosar tencuitor: 16;
Asistent medical fizioterapie: 1; Bucătar: 2; Camerista hotel: 1; Kinetoterapeut: 1;

Ospătar (chelner): 3; Recep
ărie din aluminiu

ăcătu ădirilor, zidărie,
mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat la între

ăcare volane în piele: 5; Func ă
ător comercial: 2; Lucrător gestionar: 1;

Muncitor necalificat în agricultură: 1; ă de mare tonaj: 1;
Agent securitate: 4; Director adjunct societate comercială: 1; Lăcătu

ărfuri: 2;
Vânzător: 1;

ş mecanic: 2; L ş montator:
1; Lucr şinist la maşini mobile pentru
transporturi interioare: 1; Maşinist pod rulant: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide şi semisolide: 1;
Muncitor necalificat la demolarea cl

şi prelucrare date: 1; Operator roboti industriali: 1; Osp şi motorin

Şofer autocamion/maşin Şofer de
autoturisme şi camionete: 2; Sortator produse: 1; Sp

şi înlocuitori: 5; Confec şi mase
plastice: 2; Dulgher: 6; Fierar betonist: 6; L ş mecanic: 7; Muncitor necalificat la demolarea cl

şosele, poduri: 6; Muncitor
necalificat în industria confec

şi
preturi: 1; Inginer de cercetare în agricultura: 1; Îngrijitor animale: 1; Lucr

Şofer autocamion/maşin
ş mecanic de între

şi repara

BĂILE HERCULANE:

Ă

O ELU RO U:

BOZOVICI:
TOTAL JUDE : 310

Vând cas

ţiri, accept rate Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

Persoană fizică, vând garsonie-
ră confort 1, 30 mp, et. 2, cu multiple
îmbunătă

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

.

Apartament 2 camere decoman-
dat et.3, 28.000 €. Tel. 0726-167650

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €. Tel. 0766-677491
sau schimb în G

ţa sau Timi-
, 2-3 camere, conf 1, etaj 1;

casa: 2 camere decomandate, bu-
c

Preţ
.

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

.
Caut chiria ţi sau

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

ţi, elevi, intelectuali.

alea -

.

.

.

.

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

şi
şoara

neg.

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şi c

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

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

Închiriez apartament numai
studen Tel.
0761-616947.

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

ă, boxă, zona Kaufland. Tel.
0748-639563.

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

Vând garsonieră Al. Tineretului,
utilată ă, sau schimb
cu apartament 3 camere în
Govândar, confort 1, et. 1 sau 2, +
diferen ă. Tel. 0721-039835

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

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

Vând garsonieră, et.1, Al. Tine
retului, Re ătă

ă, bloc
cărămidă, et. 1, 2 camere. Tel. 0727-
724996.

Vând casă 3 dormitoare, living,
bucătărie, baie, sifragerie, în Re

ărămidă
arsă, ă, garaj. Tel. 0355-
426552, 0770-751533.

ă, et. 1, nemobilat, Govân
dar. Tel. 0769-463199.

Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă. Pre

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

ătă
ă + diferen ă. Tel. 0355-

802548, 0749-486188.

ătă ă, u ă
intrare lemn masiv, centrală termică,
termopane, balcon închis, parchet
stejar, mobilat sau nemobilat, zona
Intim, 22.000

Închiriez în Timi

ă ă vând aparta
ment 3 camere, confort 2, zona Mo
roasa, lângă sala sportului, îmbună
tă ă, termopane, gresie,
faian ă, u ă metalică, pre

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

şi modernizat

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi

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

şi

Ofer spre închiriere apartament
1 camer

şi îmbun

ş

şoara aparta
ment 2 camere, decomandat, zona
Olimpia. Tel. 0255-211676.

ş

şa apartament 2
camere, 80 mp, bloc c

ţ
Vând sau schimb apartament 3

camere cu apartament 2 camere.

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

ţa, multiple îmbun ţiri,
preţ neg. Tel. 0723-725053.

parter,

Vând apartament în Lunc

ţa;
apartament 4 camere, din c

pivniţ

ţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.

Vând c
ţiri, parţial

mobilat, 11.500 €, exclus agenţii.
Tel. 0741-166573.

Schimb apartament 3 camere,
confort 1, semidecomandat, îmbu
n ţit cu apartament 2 camere sau
garsonier ţ

Vând apartament 2 camere, et.
2/4, îmbun ţit, gresie, faianţ

€. Tel. 0729-566154.

Persoan fizic , -
-
-

ţit: central
ţ ţ 32.000

negociabil. Tel. 0748-904376.
Vând în Boc

-

-

-

-

Caut de lucru, am ma

d

. -

şin
şi

şi mas

şi b

ş

şi
exterioare, zidesc şi construiesc,
pun gresie şi faian

ă, oferte
serioase Re

ăveli, interior +
exterior, pun gresie, faian ă, rigips,
podele laminate, pre ă.
Tel. 0747-094477, 0765-052924.

ă cu han icap locomotor.
Ofer salar + carte de muncă

ă. Tel. 07
ă în agri

cultură în Italia. Tel. 0769-748896
ătrâni pentru

îngrijire. Tel. 0728-166849.
Caut meseria pt.repararea unei

centrale termice. Tel. 0745-583129.
ări interioare

ă rigips, podele
laminate, zugrăvesc, pre

ă. Tel. 0747-094477.

ţa. Tel. 0748-275449.

Execut zugr
ţ

ţuri de criz

Caut însoţitor permanent pentru
persoan

iu ,
cazare 23-495967.

Caut oameni pt munc

Caut copii

Execut amenaj

ţ
ţuri de

criz

Nou pe piaţa re ţean -
.

ţade,
podele, rezervoare. Garanţie
integral

şi
şini epoxidice pt

piscine, b şuri, fa

ă: execu
tăm acoperiri cu ră

ăi, acoperi

ă 5 ani. Tel. 0770-768499.

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 28.07.2010

Imobiliare Oferte-Cereri

de Serviciu

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă

21.07.2010: un b
ce p

e a fost lovit de
ţia

Oraviţa - Berzovia, în zona Haltei
C.F.R. Gr .

22.07.2010: pe raza loc. Soco-
lari, s-a produs un accident de circu-
laţie soldat cu v

e. a

ţime de trei metri încercând s

23.07.2010: un motociclist
belgian s-a accidentat pe un drum
forestier.

23.07.2010: biciclist acro
în B ţar.

2 : ce
circula ţia Cornereva -
Globur

ţii carosabile, a
p

23.07.2010: doi minori aflaţi pe
un moped au fost r ţi în urma unui
accident în Dognecea.

23.07.2010: un tân

.
2 : pe D.N. 6,

ţii Soceni, s-a produs un
accident de circulaţie soldat cu v -

24.07.2010: pe D.N. 6,
î -

un
bulgar

Î -

ţ

ţi trei pasageri aflaţi pe
bancheta din spate a autoturismului.

25.07.2010: accident pe trece-
rea de pietoni în Caransebe

25.06.2010: accident mortal în
faţa spitalului din Oţelu Ro

26.07.2010: 300 buc ţi pâine
transportate f

ţi .
2 : p ţ i

.
2 : u

ţa.

24.07.2010: precipitaţiile abun-
dente căzute în această seară au
cauzat o serie de probleme la nive-
lul C-S. Au fost afectate 150 de case
în localitatea Goleţ, 100 la Slatina
Timiş şi 40 în Bucoşniţa. De aseme-
nea a fost perturbată circulaţia
rutieră pe E70 (Sadova Veche), iar
DJ608C care face legătura între
Bucoşniţa şi Goleţ, cât şi DJ 582
Slatina Timişi - Brebu nou au fost
blocate. La Caransebeş au fost
inundate 13 străzi, iar la Oraviţa
Biserica Greco-catolică a fost lovita
de un fulger, ceea ce a dus la
izbucnirea unui incendiu. 22 de
localităţi au rămas nealimentate cu
energie electrică.

ătrân de 62 de
ani, ă ă de capre în
apropierea căii ferat
trenul personal ce circula pe rela

ădinari

ătămarea corporală
a două persoan Un ăbit
căzut cu ma

ăl ă
evite coliziunea cu un autoturism
din sens opus.

ău
ă

din direc
ău, pe un drum cu succesiuni

de curbe deosebite de periculoase,
a ie ăr

ătruns într-o zonă împădurită,
după care s-a răsturnat pe partea
carosabilă.

ăni

ăr de 18 ani,
ce nu poseda permis de conducere,
a murit după ce s-a răsturnat cu o
ma ă furată

4.07.2010 în afara
localită

ătă
marea corporală a patru persoane.

ntr-o curbă deo
sebit de periculoasă, semnalizată
cu indicatoare

ătruns pe contrasens unde a intrat

frontal în coliziune cu un autotractor
care tracta o remorcă, condus de

, ce circula regulamentar din
sens opus. n urma impactului a re
zultat decesul pe loc al pasagerului
de pe locul din dreapta fa ă al
autoturismului,

ătorului auto
ătămarea corporală gravă a

celorlal

ă
ără documente

ă au fost confiscate de
poli

ărbat ce
se sustrăgea executării pedepsei

7.07.2010 n ceh s-a răsturnat
cu un ATV pe un teren accidentat, în
apropierea satului Ohabi

ştea o turm

şofer gr
şina de pe un pod, de la

o în

şat de
un autoturism

3.07.2010 o basculant

şit în afara p

şin

şoferul
unui autoturism,

şi marcaje rutiere, nu
a adaptat viteza de deplasare, a
p

decesul, în drum
spre spital, al conduc şi
v

ş.

şu.

şi o
autoutilitar

ştii de investigare a fraudelor
7.07.2010 ol i ş t i i d in

Pojejena au identificat un b

�

S
ş-Severin

ş.a.

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

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

“ ”
“ ”

Anunţ public privind dezbaterea publică
S.C. YUL FORCE GROUP S.R.L. anunţ

-
ţul Cara

- -
Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului

Cara

Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73

-

Documentul menţionat este disponibil

Dezbaterea public

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii/opinii/
observaţii privind documentul menţionat, la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73,
pân

ă publicul interesat
asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru
proiectul “Microcarieră experimentală Armeni

ării acordului
de mediu.

ătoarea adresă de
internet: www.apmcs.ro.

ă a raportului privind impactul asupra mediului
va avea loc la sediul Primăriei Armeni

ă la data de 19.08.2010.

ş Nord exploatarea
lignitului, jude ş-Severin”, propus a fi amplasat în Comuna
Armeniş nr. topo 34-105-01 Perimetrul de explorareArmeniş Nord.

ş-Severin poate fi emiterea sau respingerea solicit

ş-Severin din Reşi şi la sediul
S.C. YUL FORCE GROUP S.R.L. din Comuna Armeniş, nr. 420, jud.
Caraş-Severin, în zilele de luni - joi, între orele 8 16 , vineri între
orele 8 -14 .

şi la urm

ş, în data de 19.08.2010,
începând cu ora 15 .

ş-Severin din Reşi

3

00

00 0

00

00

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.

Meseria
ţ

ţii sanitare la
preţuri de criz

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

ş
ş

ş execut amenaj

şi interior şi
exterior şi mici repara

şi

Firm -

-
-

ă confec
ăm por

ări
interioare, gresie, faian ă, rigips,
podele laminate, montez centrale
pe cupru, montez u

ă. Tel. 0748-505500.

Student

ţul de 30 lei.
A

Electrician, execut, modific
instalaţii electrice la apartamente,
case, vile, montez, schimb tablouri
electrice, prize, întrerup

ă la medicină efectuez
masaj terapeutic, de relaxare

ătoare,
corpuri de iluminat, etc. Tel. 0768-
451834.

şi
reflexoterapie la pre

ştept oferte serioase. Tel. 0763-
933878.
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Europa League: Dinamo - Hajduk Split

Joi ProTV ora 21:00
ATLETISM: Campionatele Europene de la Barcelona, Spania,

Vineri TVR 2 ora 19:30
RUGBY: Tri Nations: Australia - Noua Zeelanda

Sambata Sport.ro ora 13:00
FOTBAL AMICAL: Cupa T-Home: Bayern Munchen - FC Koln

Sambata Sport.ro ora 19:35
FORMULA 1: MP al Ungariei, Hungaroring, cursa

Duminca TVR 1 ora 14:55
TENIS: Turneul feminin ITF Ruxandra Dragomir, Finala, Bucuresti

Duminica TVR 2 ora 15:00
POLO: Cupa Mondiala FINA

Duminica TVR 1 ora 17:30
CICLISM: Turul Poloniei, ziua 1

Luni Eurosport ora 18:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
30 iul - 01 aug: FORMULA1 - MP al Ungariei, Hungaroring;
01 - 07 aug: CICLISM - Turul Poloniei;
02 - 08 aug: TENIS -ATPTour, Washington D.C.,SUA;
04 - 15 aug: NATATIE - Campionate Europene, Budapesta.

Ciclism - Turul Fran eiţ
Contador pentru a treia oara in galben la Paris

Clasamentul general final:

. Rutierul spaniol
Alberto Contador de la echipa Astana a castigat, duminica, pentru a
treia oara in cariera Turul ciclist al Frantei, impunandu-se pentru doar
39 de secunde in fata luxemburghezuluiAndy Schleck. Fara victorie de
etapa in aceasta a 97-a editie a Marii Bucle, Contador a reusit sa faca
diferenta in masivul Pirineilor, mai precis in etapa a 15-a, cu final la
Bagneres-de-Luchon. Atunci ibericul l-a atacat pe Schleck dupa ce
acesta din urma a avut o problema cu lantul bicicletei sale chiar pe
catarare. Schleck a pierdut tricoul galben pentru opt secunde in fata lui
Contador, care mai apoi si-a marit avantajul in proba contratimp din
Pauillac. In varsta de 27 ani, Alberto Contador a mai castigat Turul
Frantei in 2007 si 2009.

Ultima etapa a cursei a programat 102.5 kilometri intre Longjumeau
si Paris Champs-Elysees. Victoria pe marele bulevard din capitala
Frantei i-a revenit la sprint britanicului Mark Cavendish. Rutierul de la
Columbia a trecut linia de sosire dupa 2 ore, 42 minute si 21 secunde,
bifand astfel a cincea victorie de etapa in aceasta editie a turului. Sosit
al doilea, italianul Alessandro Petacchi si-a asigurat primul tricou verde
din cariera, dupa ce a castigat clasamentul pe puncte, cu un avans de
11 puncte in fata lui Cavensih.

Cel mai bun catarator al cursei din acest an a fost francezulAnthony
Charteau de la Bouygues, acesta devansandu-l pe veteranul
Christophe Moreau, rutier aflat la ultimul tur din cariera.

In posesia tricoului alb de cel mai bun tanar a ramas Andy Schleck,
luxemburghezul devansandu-i pe olandezul Robert Gesink si pe cehul
Roman Kreuziger.

Cea mai buna echipa a competitiei a fost gruparea americana
RadioShack, care a intrecut formatia spaniola Caisse d'Epargne si
gruparea olandeza Rabobank.

Aflat dupa spusesele sale la ultimul Tur al Frantei din cariera,
americanul Lance Armstrong a incheiat intrecerea pe locul 23, la 39
minute si 20 de secunde in urma lui Contador.

1.Alberto Contador (Spania/Astana) 91h58:48
2.Andy Schleck (Luxemburg/Saxo Bank) la 0:39
3. Denis Menchov (Rusia/Rabobank) la 2:01
4. Samuel Sanchez (Spania/Euskaltel) la 3:40
5. Jurgen van den Broeck (Belgia/Lotto) la 6:54

At le t i sm
Silviu Casandra, locul 15 în finala la 20 kilometri marş. Atletul

Silviu Casandra a încheiat pe locul 15 finala la 20 kilometri marş, prima
prob

şi 51 de secunde. Finala probei a fost
câştigat

şi 10 secunde. La start s-au aflat 27 de atle
şit s

ă a Campionatului European de la Barcelona, care a debutat
mar

ăzut
tempo-ul (locul 10, după 9 tururi din 20), terminând finala pe locul 15, cu
timpul de o oră, 24 de minute

ă de rusul Stanislav Emelianov, cu timpul de o oră, 20 de
minute

ă încheie cursa.

ţi.Silviu Casandra a început bine cursa, fiind printre primii
concurenţi (locul 2-3 în primii patru kilometri), dar treptat a sc

ţi, din care 23 au
reu

Formula 1
La sfarsitul acestei saptamani

va avea loc a 12-a etapa din For
mula 1 pe circuitul de la Hungaro
ring, in Ungaria. Clasamente
generale inainte de Ungaria:

1. Lewis Hamilton 157
2. Jenson Button 143
3. Mark Webber 136
4. Sebastian Vettel 136
5. FernandoAlonso 123
6. Nico Rosberg 94
7. Robert Kubica 89
8. Felipe Massa 85
9. Michael Schumacher 38

10.Adrian Sutil 35
11.Rubens Barrichello 29
12. Kamui Kobayashi 15
13. Vitantonio Liuzzi 12
14. Sebastien Buemi 7
15. Vitaly Petrov 7
16. JaimeAlguersuari 3
17. Nico Hulkenberg 2

1. McLaren Mercedes 300
2. Red Bull Racing 272
3. Scuderia Ferrari 208
4. Mercedes Grand Prix 132
5. Renault F1 Team 96
6. Force India F1 47
7. Williams F1 Team 31
8. BMW Sauber F1 Team 15
9. Scuderia Toro Rosso 10

10. Virgin Racing 0
11. Hispania Racing 0
12. Lotus F1 Racing 0

-
-

Clasament eneral iloti:

Clasament eneral chipe:

g p

g e

Handba l
Formatia de handbal masculin va da piept in turul al

treilea al Cupei Cupelor cu polonezii de la Wisla Plock. Formatia
resiteana va disputa partida tur pe teren propriu pe 20 sau 21
noiembrie, in timp ce returul va avea loc o saptamana mai tarziu, in
Polonia. Polonezii au ocupat pozitia secunda in clasamentul ligii
poloneze in sezonul trecut, cu 15 victorii, 1 egal si 6 infrangeri, la 13
puncte in spatele castigatoarei, Vive Kielce.

Formatiile si-au aflat
adversarele din Turul III al Cupei Challenge. Astfel, ambele echipe
romanesti vor disputa returul pe teren propriu, dupa ce au fost extrase
dupa formatiile cu care vor da piept in turul III al Cupei Challenge.
Formatia ros-albastra va da piept cu portughezii de la Benfica Lisa
bona, in timp ce bacauanii vor intalni formatia belgiana Initia Hassel.

Formatia Tomis Constanta va da piept in turul al treilea al Cupei
Cupelor cu castigatoarea partidei dintre Madeira Andebol
si SPE Stovolos . Gratie coeficientului de tara bun, formatia
Tomis Constan

UCM Resita

CSA Steaua Bucuresti si Stiinta Bacau

Adversar facil pentru Tomis Constanta in Cupa Cupelor.

-

(Portugalia)
(Cipru)

ţa va debuta direct in turul trei al Cupei Cupelor. Cele
doua dueluri vor avea loc pe 13/14 noiembrie 2010 (turul), respectiv
20/21 noiembrie 2010 (returul. ce va avea loc la Constanta).

Gimnastică
În urma tragerii la sorţi pentru

ediţia a 42-a a Campionatelor
mondiale de gimnastic

ţiunea având loc
la Hilton Hotel, din ora

ţii celor dou

ţi nu a
fost prea favorabil

-

ă de la
Rotterdam (16-24 octombrie),
România va evolua alături de
Polonia, Brazilia

ă de pre ă
comitete tehnice, Nelli Kim, la fete,

ă echipelor
noastre, nu atât prin valoarea
competitoarelor, cât datorită
faptului că a determinat o intrare în
concurs la începutul întrecerilor.
Astfel, la feminin România este în
subdiviziunea 3 (din 12 subdivi
ziuni, cu 44 de echipe

ările masculine
sunt 10 subdiviziuni, România
fiind în cea de-a doua. La
masculin, sunt 53 de echipe

şi Israel, la
feminin, şi de Columbia, Japonia,
Spania, Finlanda şi Danemarca la
masculin, opera

şul olandez.
Condus şedin

şi Adrian Stoica, pentru concursul
masculin, tragerea la sor

şi 4 grupe
mixte). În calific

şi 7
grupe mixte.

Etapa 2/34 Vineri, 30 iulie

Sambata, 31 iulie

Duminica, 01 august

Luni,
02 august

: : FC Otelul Galati - Pandurii Tg. Jiu
18.00, GSP TV; FC Vaslui - FCM Tg. Mures 20.30, Digi Sport;

: Gloria Bistrita - Astr Ploiesti, 18.00, GSP TV,
Steaua Bucuresti - U Craiova 20.00, DIGI Sport; Unirea Urziceni -
Rapid Bucuresti 22.00, Antena 1; : Gaz Metan
Medias - FC Timisoara 17.00, GSP TV; FC Brasov - U Cluj 19.00, Digi
Sport; Dinamo Bucuresti - Sportul Studentesc 21.00, Digi Sport;

: CFR 1907 Cluj - Victoria Branesti 20.30, GSPTV.

a

L 1i ga
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 1-a:
M V E I G GP PM

.

1. Rapid Bucuresti 1 1 0 0 2 0 3p
Gaz Metan Medias 1 1 0 0 3 2 3
Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 2 1 3
Steaua Bucuresti 1 1 0 0 2 1 3
FC Brasov 1 1 0 0 1 0 3

. Otelul Galati 1 1 0 0 1 0 3
7. Gloria Bistrita

FC Timisoara 1 0 1 0 2 2 1
9. CFR Cluj 1 0 1 0 0 0 1

. Pandurii Tg. Jiu 1 0 1 0 0 0 1
11. U. Craiova 1 0 1 0 0 0 1

Unirea Urziceni 1 0 1 0 0 0 1
13. Victoria Branesti 1 0 0 1 2 3 0

U Cluj 1 0 0 1 1 2 0
5. Astra Ploiesti 1 0 0 1 1 2 0p

16. Sportul Studentesc 1 0 0 1 0 1 0p
17. FCM Targu Mures 1 0 0 1 0 1 0p
18. FC Vaslui 1 0 0 1 0 2 0p

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

1 0 1 0 2 2 1p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Fo tba l
Joi, 29 iulie 2010 se vor desfasura meciurile tur din cadrul Europa

League, turul III preliminar. In aceasta faza participa doua echipe
romanesti. Dinamo Bucuresti va intalni echipa croata Hajduk Split la
Bucuresti, de la ora 21:00, meciul fiind transmis in direct la ProTV. A
doua echipa este FC Timisoara ca va juca in deplasare cu echipa
finlandeza Myllykosken Pallo-47 de la ora 19:00.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/29 Iulie /30 /31 /1 AugustIulie Iulie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 2 August Mar 3 August 4 August 5 August 6 August 7 August 8 August
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