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Luni, 2 august, a debutat caravana internaţional ţie de strad

-
ţional de tineri va

acţiona în comunit ţi din Italia, România, Lituania, Polonia
Caravana a pornit a at

Grupul va ajunge ţa în dimineaţa zilei de 5 august, urmând s
ţa

comunit ţii. Voluntarii Centrului de voluntariat Re ţa, partener în cadrul
proiectului, vor împ ţa acumulat

ţii la caravan
ţiuni de baz

ţie, accentul fiind pus pe utilizarea acestora ca unelte de
implicare a tinerilor la nivelul comunit ţii. Atelierul se va realiza în dup

miaza zilei de 5 august în Parcul Tricolorului. Ca

ţiuni de baz ţie.
În dimineaţa zilei de 6 august va avea loc la Prim ţa între

primarul municipiului ca reprezentant al autorit ţilor locale ţii la
caravana o discuţie pe tema particip ţei acestora în
realizarea schimb

-
ţional de lunga durata ce î propune utilizarea animaţiei stradale pentru

implicarea tinerilor in viata comunit ţii si pt. abordarea diverselor probleme
cu care ace ţat de Comisia
European ţiune implic ţari ţii
neguvernamentale: Portugalia, Polonia, Lituania, Italia si România.

ă de anima ă
InterActive Train - Get in and gain. Este ultima ă fază a
proiectului Street Animation - A tool for local action, fază ce implică o călă
torie de trei săptămâni prin Europa în care un grup interna

ă
la întâlnirea

de pregătire.

ă
activeze la nivel local pentru a sprijini participarea tinerilor în via

ă
ărtă ă,

organizând pentru participan ă o serie de ateliere de
împletituri, modelaj din baloane, face-painting ă de
jonglerie

ă ă-
a ă-
a

ă de jonglerie
ăria Re

ă
ării tinerilor

ărilor sociale.
Proiectul Street Animation - a tool for local actions este un proiect inter

na
ă

ă prin programul tineret în Ac ă 5

şi cea mai important

şi Portugalia.
din Ostia, Italia unde grupul particip

şi la Reşi

şi
şi de asemenea din experien

şi no
şi acroba

şi continuare, în dup
miaza zilei de 6 august grupul se va afla la Complex Atlantic unde va

realiza pentru publicul larg ateliere de împletituri, modelaj din baloane,
face-painting şi no şi acroba

şi
şi participan

şi a importan

şi

ştia se confrunta. Parteneriatul european fina
şi 10 organiza

Amprenta ecologică
Evenimentul organizat de c tre Asociaţia Valea Cernei, Clubul sportiv

Alternative Timi oara i Asociaţia Speologic Prusik Timi oara i-a atins
scopul propus, “recolta” de de euri a fost de 400 de saci, umplându-se
dou camioane.

Voluntarii care s-au
mobilizat pentru acţiune
au fost în num r de 153
de persoane din diferite
cluburi i asociaţii, cât i
independenţi, igienizând
lacul atât pe luciul apei cu
diferite ambarcaţiuni,
marginile drumului, cât i
malurile lacului, inclusiv
cele abrupte în rapel. În
tab ra amenajat la coa-
da lacului Prisaca s-au
strâns un num r de 48 de
corturi, voluntarii fiind din
mai multe judeţe ale ţ rii,
cât i de peste hotare.

Voluntarii i-au pus amprenta asupra lacului Prisaca din staţiunea B ile
Herculane igienizându-l, din “comorile” recoltate se putea asambla o jum -
tate de ma in care putea fi alimentat cu combustibilul dintr-un butoi de
200 de litri g sit de c tre alpini ti pe unul dintre malurile abrupte ale lacului,
cu vesela strâns se putea organiza o nunt i un botez. Sper m ca pe viitor
semnalele de alarm care sunt trase prin aceste acţiuni s aibe un impact
din ce în ce mai mare asupra turi tilor care viziteaz aceast zon superb
a ţ rii noastre i s con tientizeze c natura trebuie respectat i îngrijit .

Parteneri ai evenimentului au fost: Vertical Adventure Timi oara,
X-Tours, Hidroelectrica S.A sucursala Caransebe , Liceul Hercules B ile
Herculane, Prim ria ora ului B ile Herculane, Direcţia Silvic Re iţa,
Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei,Agenţia pentru Protecţia Mediului
Cara -Severin, Garda de Mediu Cara -Severin.
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Lucrările pe Măsura ISPA de reabilitare şi modernizare a infrastructurii
de alimentare cu apă şi canalizare la Reşiţa sunt întârziate cu aproximativ
şase luni. De altfel, ele au şi demarat mai târziu decât se estima iniţial.
Există numeroase motive pentru care s-a ajuns aici dar implementatorii
proiectului european susţin că, totuşi, dincolo de tot deranjul provocat şi de
întârziere, acesta este unul dintre cele mai performante din ţară şi se
desfăşoară în buni parametric. Nu de aceeaşi părere este administraţia
locală i, mai nou, şi cea judeţeană, pentru că problemele de disconfort
urban au ajuns pe masa prefectului Octavian Ţunea. Reprezentantul
guvernului în teritoriu i-a convocat marţi pe reprezentanţii firmelor şi institu
ţiilor responsabile de derularea lucrărilor pe Programul ISPA în municipiu,
în urma numeroaselor nemulţumiri ale cetăţenilor legate de ritmul de lucru,
de oprirea frecventă a apei potabile şi de refacerea considerată defectuoa

să a trotuarelor şi a carosabilului. Au
participat primarul Mihai Stepanes
cu, însoţit de reprezentanţi ai servi
ciilor de Investiţii şi de Gospodărie
urbană din primăria reşiţeană,
reprezentanţi ai antreprenorului
principal, SC Hidroconstrucţia SA, în
frunte cu directorul general Ilie Ban,
directorul general al Aquacaraş,
Anatoli Liber, precum şi reprezen
tanţi ai consultantului şi proiectan
tului, firma Louis Berger. Firma

Strabag, care lucrează la Uzina deApă nu a onorat invitaţia. Primarul Mihai
Stepanescu a expus nemulţumirile cetăţenilor şi a cerut refacerea urgentă
a zonelor afectate, insistând asupra faptului ca antreprenorul principal,
Hidroconstrucţia, să colaboreze la refacerea trotuarelor şi carosabilului şi
cu alte firme, nu numai cu societatea Camand, care, a afirmat primarul,

pare că nu poate face faţă solicitărilor impuse de munca de refacere.
Stepanescu a arătat cu degetul spre Hidroconstrucţia, dar şi spre
Aquacaraş, cerând ca opririle de apă să aibă loc noaptea. “Nu fac eu
politica firmelor, a spus edilul-şef, dar trebuie găsite soluţii ca să producem
cât mai puţin disconfort cetăţenilor. Nu e posibil să mai continuăm aşa, cu
gropi neastupate de luni de zile, cu praf şi cu condiţii eterne de şantier”.
Prefectul Octavian Ţunea a spus că îl înjură lumea pentru ISPA, de care nu
e vinovat, şi a cerut deplină cooperare, pentru că amenzile nu rezolvă ni
mic, iar când a venit vorba de bani, a spus cu sinceritate: „Nimeni n-a venit
la mine să se plângă de bani în legătură cu ISPA, deşi sunt reprezentantul
guvernului în teritoriu. Puteam da o mână de ajutor la partea românească
de finanţare.” Prefectul a făcut uz de prerogativele sale de reprezentant al
guvernului în teritoriu, solicitând calitate la lucrările executate şi refacerea
la timp a zonelor afectate. Reprezentanţii Hidroconstrucţia au prezentat la
rândul lor situaţia grea generată de întârzierile la finanţare din partea
beneficiarului, de complexitatea proiectului şi de lipsa unor hărţi exacte ale
subsolului. Managerul de proiect, Adrian Faltinschi a spus că “Lucrăm pe
168 de străzi şi instalăm 100 de reţele noi de apă şi canalizare. E un proiect
foarte dificil şi complex, de 18 milioane de euro. Dacă apa trebuie oprită şi
20 de ore, e nevoie să o facem. Sunt suduri care nu se pot executa sub nici
o formă noaptea. Ştim că e neplăcut, ştim că deranjăm şi am luat toate
măsurile ca disconfortul să fie cât mai mic. Dar ne pleacă subantreprenorii,
iar Aquacaraş ne datorează două milioane de euro. În plus, proiectul e
inexact şi nu are nimeni o hartă corectă a reţelelor subterane. Nici măcar
proprietarii conductelor nu ştiu de ele. Din păcate, opriri de apă vor mai fi,
pentru că mai avem de montat 70-80 de cămine-vane.”

Reprezentanţii firmei Louis Bergier au anunţat în final că lucrările la
Uzina de Apă vor mai necesita o singură oprire. Ei au oferit explicaţii şi
asupra proiectului, care e criticat de toată lumea pentru că ar avea
deficienţe însemnate.
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(DanApostolescu)

Programul ISPA la Re}i]a se zbate între critici }i performan]@

Caravana interna]ional@ de anima]ie
de strad@ a pornit la drum
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Ast
. . Zidul de sprijin de pe str. F

C au fost înlocuite
i t

e str Zimbrului în intersecţie cu str
Castanilor (sub pasaj Stavila), au fost montate 16 corpuri de iluminat tip “antivandal”, cu factor de rezistenţă la impact IK = 10 (maxim) datorit

Lupac va fi organizată o dezbatere publică în cadrul căreia va fi audiat raportul de mediu la proiectul "Sistem Integrat de Management al
Deşeurilor în jud C-S, Depozit Central Lupac, Localitatea Lupac, jud C-S” în cel mai scurt timp să se
finalizeze lucrările privind amenajarea parcării din zonă irca 40 de bucăţi aparate de iluminat public din zona Parcul Tricolorului cu aparate de iluminat
cu ledur În prezent, Primăria Reşiţa, execută lucrări de reabilitare a drumului de centură şi a străzii 24 Ianuarie prin plombare cu asfa

ă furturilor de cablu
ăzi la

ăgăra

şi
actelor de vandalism

şului a fost finalizat, urmând ca

Prim ţa, a lansat o invitaţie municipalit ţii din Caen, Franţa, în vederea semn ţireăria Re ă ării unui acord preliminar de înfrăşi

Serviciul de Gospod
ţia Rutier ţia Comunitar

ţia pe drumurile publice, desf
ea

ărire Urbană
ă ă, va

organiza săptămânal, o
privind circula ă

ărfuri

şi Mediu, în
colaborare cu Poli şi Poli

şurarea
serviciului de transport în regim de taxi şi combater
transporturilor ilicite de m şi de persoane.

ac ă de controlţiune comun
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10 de elevi din Constantin Daicoviciu se află 1 August pentr
10 zile în Fran ă

. ăzdui
ătit un program de activită

ă cunoască obiceiurile, cultura ă ământ al gazdelor
urmând ca anul viitor să fie ei gazde pentru elevii francezi.

de la u
ţa într-un stagiu desf

Ace ţitorii lor sunt g ţi la mai
multe familii fiindu-le preg ţi ce le va permite
s ţ

şurat în cadrul proiectului
ştia şi înso

şi sistemul de înv

„Limb
şi civiliza

ă
ă”ţie francez

În săptămâna 26-30.07.2010 ăria
Re a lansat prima

care implică informarea membrilor
comunită

ă
ă precară.

, Prim
ţa

ii rome de pe strada Bistra, Cîlnic,
asupra normelor de igien

şi

şi conştientizarea
pericolelor ce se pot naşte dintr-o igien

campanie pe servicii
sociale
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Proiect de hot -
ţean de onoare al jud. C

Proiect de hot -
ţean de onoare al jud. C

Proiect de hot -
ţean de onoare al jud. C

Proiect de hot
ţean de onoare al judeţului C

Proiect de hot -
ţean de onoare al jud.C

Proiect de hot -
ţean de onoare al jud. CS

Proiect de hot
ţii ale Teatrului de Vest Re ţa, pentru

reîncadrarea personalului potrivit Legii 330/2009.
Proiect de hot

ţii ale

Proiect de hot
ţa ţiilor de

spectacole de repertoriu.

Proiect de hot
ţii ale aparatului de specialitate al CJ C

u

Proiect de hot
nr.12/25.02.2010 privind aprobarea bugetului de venituri

ţiilor
ţean sau finanţate de c

Proiect de hot C
ţarea ţiei lucr ţie

-
ţean de Etnografie

ţ

Proiect de hot
ţa, director

al C

Proiect de hot -
.

Informare cu privire la modul de soluţionare al petiţiilor
în semestrul I 2010.

Informare asupra activit ţii Centrului Judeţean pentru
Conservarea ţionale Cara

Informare Autorit ţii Teritoriale de Ordine Public
ţii

ţei civice a comunit ţii pe trimestrul II 2010.
Informare cu privire la participarea unei delegaţii a

Consiliului Judeţean CS

Informare cu privire la participarea d-lui Naidan Victor
Borislav la o reuniune de lucru ce a avut loc în Dorking,Anglia,
în perioada 16-20 iunie 2010.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean Cara ţio-
nal ”Banatul - trecut istoric

Întreb

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului de
„Cetă

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind aprobarea organigramei

ărâre privind aprobarea organigramei

ărâre privind reorganizarea Teatrului de
Vest Re

ărâre privind aprobarea organigramei

ării dispuse de O G nr.63/2010.

ărâre pentru modificarea unor anexe la
HCJ

ătre
acesta, cu modificările ările ulterioare.

ărâre privind participarea CJ
ărilor de interven

ădire- Muzeul Jude
ă Caransebe

ărâre privind încetarea de drept a
raportului de muncă al doamnei Cărăba

ăminului pentru Persoane Vârstnice Sacu, ca urmare a
comunicării Deciziei de pensionare.

ărâre privind asigurarea conducerii inte
rimare a Căminului pt Persoane Vârstnice Sacu.

ă

ă ă
Cara ă

ă

ări. Interpelări

S” domnului Iosif Csaba Pál.

S” domnului Mircea Cavadia

S” domnului Marian Tincul.

-S” domnului Vasa
Lupulovici.

S” domnului Francisc Draxel

” domnului Ivan Liber.

şi
statului de func şi

şi
statului de func Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Ion
Românu”, pentru reîncadrarea personalului potrivit Legii
330/2009.

şi şi încadrarea acestuia în categoria institu

şi
statelor de func -S, ca
urmare a reorganiz

şi cheltuieli, pe anul 2010, a institu şi serviciilor publice de
sub autoritatea Consiliului Jude

şi complet

-S la co-
finan şi aprobarea documenta
şi a indicatorilor tehnico-economici la implementarea proiec
tului „Reabilitare Cl şi a
Regimentului de Grani ş.

ş Constan

şi Promovarea Culturii tradi ş-
Severin în perioada 01.01.2010-30.06.2010.

ş-Severin privind nivelul de asigurare a securit şi
siguran

la vizita de studiu care a avut loc în
Italia, în perioada 15-23 mai 2010, în cadrul proiectului
”Telemunca: Oportunitate de revalorizare a zonelor rurale”.

ş-Severin la Simpozionul Interna
şi cultural” ce a avut loc la Novi -

Sad, Serbia, în perioada 25-27 iunie 2010.
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Proiect de hot
ţii ale aparatului de specialitate al CJ C .

Proiect de hot
ţii ale Direcţiei Generale de Asistenţ

ţia Copilului C
. .

Proiect de hot
ţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului

Public ţului C -

Proiect de hot
ţii ale Direcţiei de Evidenţ

ţului C

Proiect de hot
ţii ale Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”, pt.

reîncadrarea personalului potrivit Legii 330/2009.

Proiect de hot
ţii ale Camerei Agricole a jud. C

Proiect de hot
ţii ale Centrul Judeţean pentru Conservarea

ţionale C

Proiect de hot
ţii ale Muzeului Judeţean de Etnografie

ţ

Proiect de hot
ţii ale Centrului de Urgenţ

Proiect de hot
ţii ale C

Proiect de hot
ţii ale C p

ţa, pentru reîncadrarea personalului potrivit Legii
330/2009.

Proiect de hot
ţii ale Direcţiei de Evidenţ

. C U

Proiect de hot
ţii ale Direcţiei de Administrare a Domeniului

Public ţului C
.u. .

Proiect de hot
ţii ale Camerei Agricole a judeţului C

u
Proiect de hot

ţii ale Teatrului de Vest Re ţa, ca urmare a
reorganiz u

Proiect de hot
ţii ale Muzeului Judeţean de Etnografie

ţ -
u

Proiect de hot
ţii ale Bibliotecii Jud. „Paul Iorgovici” Re ţa, ca

urmare a reorganiz u
Proiect de hot

ţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea
ţionale C -

u
Proiect de hot

ţii ale colii Populare deArte -
Ou

Proiect de hot
ţii ale Muzeului Banatului Montan Re ţa, ca

urmare a reorganiz U
Proiect de hot

ţean CS

Proiect de hot
nr.1/ 28.01.2010 privind constituirea

ţarea unor investiţii pe anul 2010, cu
modific

Proiect de hot
la Cap.67 ”Cul-

tura, recreere ţie (finanţare),
pe anul 2010.

Proiect de hot

ţa medical
ţii prin Unitatea de Mana-

gement a Proiectelor - Banca Mondial
Proiect de hot C -

ţarea -
ţilor militare în centre antreprenoriale” (Acronim: F.A.T.E.)

realizat cu contribuţia financiar
ţional de Cooperare

Transnaţional
Proiect de hot

ţie,
prev nr.88/2009.

Proiect de hot
ţean C ţia

Judeţean
ţean nr.167/24.11.2009.

Proiect de hot ţiei
lucr ţie .

-

ţia financiar -
P ţional Regional „2007-2013 Axa

prioritar ţirea infrastructurii sociale, domeniul
major de intervenţie 3.2 - Reabilitarea /modernizarea /dez-
voltarea

Proiect de hot
ţii în cazul adopţiei

copiilor.

Proiect de hot
ţie al Spitalului Judeţean de Urgenţ

ţa.

Proiect de hot -
ţean de onoare al jud. C Vasile Petrica.

Proiect de hot ţi din imo-
bilul “ ” cu teren intravilan, din dpmeniul
public al judeţului C-S în domeniul privat al jud. C-S.

Proiect de hot

ţean C-S
Proiect de hot .

54/31.07.1997 privind stabilirea normativului propriu pentru
dotarea cu autoturisme

ărâre privind aprobarea organigramei

ărâre privind aprobarea organigramei
ă Socială

si Protec
G 329/2010.

ărâre privind aprobarea organigramei
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ă a Persoanelor a

jude
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ărâre privind aprobarea organigramei

ărâre privind aprobarea organigramei

ă Caransebe

ărâre privind aprobarea organigramei
ă a Persoanelor Fără

Adăpost Caransebe

ărâre privind aprobarea organigramei
ăminul Pentru Persoane Vârstnice

Sacu, pentru reîncadrarea personalului potrivit Legii
330/2009.

ărâre privind aprobarea organigramei
ăminul entru Persoane Vârstnice

Re

ărâre privind aprobarea organigramei
ă a Persoanelor a

Jud ării dispuse de O G nr.
63/2010.

ărâre privind aprobarea organigramei

ării
dispuse de O G nr.63/2010.

ărâre privind aprobarea organigramei

ării dispuse de O G nr. 63/2010.
ărâre privind aprobarea organigramei

ării dispuse de O G nr. 63/2010.
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ării dispuse de O G nr. 63/2010.
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ărâre privind aprobarea organigramei

ării dispuse de G nr. 63/2010.

ărâre privind aprobarea organigramei

ării dispuse de O G nr.63/2010.
ărâre privind rectificarea bugetului

propriu al Consiliului Jude

ărâre de modificare CJ

ările ările ulterioare.
ărâre privind defalcarea sumei de

695.800 lei prevăzută în bugetul propriu al CJ

ărâre privind aprobarea proiectului
tehnic pentru proiectul Reforma Sectorului sanitar-faza a II-a
„Componenta 1.asisnten ă maternală ă”
implementat de Ministerul Sănătă

ă - APL2.
ărâre privind participarea CJ

ă
ă nerambursabilă din partea

Uniunii Europene prin Programul Opera
ă Sud - Estul Europei 2007-2013.

ărâre privind modificarea

ăzut în anexa nr.2 la HCJ

ărâre privind modificarea Acordului de
asociere încheiat între Consiliul Jude

ă pentru Sport C ărârea
Consiliului Jude

ărâre privind aprobarea documenta
ărilor de interven

ă, Zăgujeni”, realizat cu contribu ă nerambur
sabilă prin rogramul Opera

ă 3 - Îmbunătă

ărâre privind reglementarea unor măsuri
referitoare la exercitarea unor atribu

ărâre privind numirea membrilor în
Consiliul de Administra ă
Re

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind trecerea unei păr
ă Boc

ărâre privind exprimarea acordului de
principiu în vederea efectuării unui schimb de imobile din
domeniul privat, situate în ora

ărâre privind abrogarea hotărârii CJ nr

ările ările ulterioare.

şi a
statelor de func -S, pt
reîncadrarea personalului potrivit Legii 330/2009.

şi a
statelor de func

-S, pentru reîncadrarea personalului
potrivit Legii 330/2009 şi ale H

şi a
statelor de func

şi Privat a jude -S, pentru reîncadrarea persona
lului potrivit Legii 330/2009.

şi
a statelor de func

-S, pentru reîncadrarea personalului potrivit Legii
330/2009.

şi
statului de func

şi
a statelor de func -S pentru
reîncadrarea personalului potrivit Legii 330/2009.

şi
statului de func şi
Promovarea Culturii Tradi -S, pentru reîncadrarea
personalului potrivit Legii 330/2009.

şi
statului de func şi al
Regimentului de Grani ş, pentru reîncadrarea
personalului potrivit Legii 330/2009.

şi
statului de func

ş, pentru reîncadrarea personalului
potrivit Legii 330/2009.

şi
statului de func

şi
statului de func

şi

şi
statelor de func

-S, ca urmare a reorganiz

şi
statelor de func

şi Privat a Jude -S, ca urmare a reorganiz

şi
statului de func -S, ca
urmare a reorganiz

şi
statului de func şi

şi
statului de func şi al
Regimentului de Grani ş, ca urmare a reorgani
z

şi
statului de func şi

şi
statului de func
şi Promovarea Culturii Tradi -S, ca urmare a reorgani
z

şi
statelor de func Ş şi Meserii Ion Ro
mânu ca urmare a reorganiz

şi
statului de func şi

, pe anul 2010.

şi completare a H
şi utilizarea fondului de

rulment pentru finan
şi complet

şi religie”, pe domenii de interven

şi neonatal

S la cofi
nan şi implementarea proiectului „Transformarea uni
t

şi completarea
Statutului „CLUBULUI SPORTIV C-S”, cu rang de asocia

-S şi Direc
-S, aprobat prin Hot

şi a indicatorilor tehnico-economici pt
proiectul Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi echi parea
infrastructurii serviciilor sociale „Centrul de plasament Casa
Noastr

şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

şi

S” domnului

Şcoala Special şa

şul Bocşa, ce se va realiza între
Consiliul Jude şi Consiliul Local Bocşa.

şi a consumului lunar de carburant la
CJ, cu modific şi complet

Proiecte introduse în regim de urgenţă
1.

4.

(aprobat)

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 29.07.2010

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

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

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

Datorit ţ
ţa, Secu
ţiilor prioritare ce se

vor realiza pe fondul de coeziune, la iniţiativa primarului
Mihai Stepanescu, prim ţa, prin Serviciul de
Investiţii ţii Publice, Proiecte Europene ţii
Internaţionale, iniţiaz ţii privind
servicii de proiectare (studii de fezabilitate, proiecte
tehnice, detalii de execuţie, caiete de sarcini, alimen-
tare cu ap

ă faptului că până în momentul de fa ă cele
două cartiere ale municipiului Re

ăria Re

ă procedura de achizi

ă
ă accesarea creditului de

către autoritatea locală

şi şi Cuptoare,
nu au fost cuprinse în lista investi

şi
şiAchizi şi Rela

şi canalizare) în cartierele nominalizate.
Procedura se va realiza dup

şi din fonduri proprii.

Conform dispoziţiei primarului municipiului Re ţa,
Mihai Stepanescu, Serviciului Urbanism

ţadele
blocurilor. In urma verificarilor efectuate pe teren s-au
instiintat locatarii blocurilor care nu au realizat fatadele
integral dupa cum urmeaz -

- -
ţii lucr

Datorit
ţa ţia pentru Protecţia Animalelor Ca-ra

ţine un num ţi

ţine 260 câini. În ultimele dou
ţie un num

ţi de familii din alte localit ţi
ţi de familii din municipiu. Totodat -

ţa, dar care nu î ţinerea unuia,
aducându-le hran
În acest context invit ţenii municipiului Re ţa,
care nu deţin un animal de companie, s

şi
şi Amenajarea

Teritoriului a efectuat verific

şului bl.3, Al.
Herculane bl.6,Al. Buziaş bl. 1Aşi bl.4. De asemenea
s-a luat leg

şi şi Asocia ş-
Severin, v

şi cu carnete de s

şi numai 3 câini au
fost adopta

şi şi permit între

şiări ce vizează fa

ă: str. Făgăra

ătura cu executan ărilor pentru a
desfiinta inscrisurile cu nr. de telefon sau alte inscrisuri

cu caracter publicitar pentru a le desfiinta si aducerea
fatadelor la forma intregului bloc zugrăvit.

ă parteneriatului existent între Primăria
Re

ă informăm că la ora actuală, padocul de pe
Calea Lupacului de ăr de 115 câini vaccina

ănătate la zi, în timp ce padocul de la
Minda de ă luni s-au dat
spre adop ăr de 17 câini, 14 dintre ei fiind
adopta ă

ă padocu
rile sunt vizitate de persoane iubitoare de animale din
Re

ă sau plimbându-le prin împrejurimi.
ăm cetă

ă calce pragul
padocurilor în vederea adoptării sau care să urmeze
exemplul familiilor amintite anterior, programul de vizite
fiind în fiecare zi de la ora 11ºº la ora 15ºº.

Biroul de pres ţaă al primăriei municipiului Reşi

Stimularea cre@rii de noi locuri de munc@
}i diminuarea }omajului

Prefectul jude ş-Severin, Octavian şte angaja
torilor, c

şi diminuarea şomajului.
„Acest lucru a fost necesar, având în vedere persisten

şi riscul ca nivelul
ridicat al şomajului s şi s şomaj de lung

şi inactivitate. În plus, au fost luate în considerare recomand
şi ale altor foruri

interna şi europene de a aplica m
şomajului de lung

şomerilor şi pe care le men

şomerilor aflate în eviden

ţului Cara Ţunea, reaminte -
ţ ţ

ţa efectelor crizei
economico-financiare asupra pieţei muncii din România

ţin

ţiei Internaţionale a Muncii
ţionale ţei

de munc
Ţunea.

Astfel, angajatorii care în anul 2010, pe locurile de munc
ţiile legii, raporturi de munc

ţin pe o perioad ţin 12 luni,
beneficiaz

ţiilor de asigur
ţa agenţiilor

pentru ocuparea forţei de munc
ţii, angajatorii interesaţi pot

studia Ordinanţa de Urgenţ

ă Guvernul României a emis recent o Ordonan ă de Urgen ă privind
stimularea creării de noi locuri de muncă

ă se men ă ă se transforme în ă
durată ările
Uniunii Europene, Organiza

ăsuri de stimulare a ocupării for
ă, în special pentru evitarea ă durată”, a precizat

prefectul Octavian
ă nou create

stabilesc, în condi ă cu persoane venite din
rândul ă de cel pu

ă, pentru o jumătate de an de la data încadrării, de scutire de la
plata contribu ări sociale pentru aceste persoane. Este vorba
de persoanele provenite din rândul

ă, cu minimim 3 luni anterioare stabilirii
raporturilor de muncă. Pentru mai multe informa

ă Nr. 13 a Guvernului României, din data de 23
februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial Nr. 135 din 1 martie.

Biroul de Presă

Primăria Reşiţa vă informează



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 decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ:
29.000 € neg.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.

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

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

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ
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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!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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0
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Convocare AGA
Societatea Comercial IPPS SA,

înregistrat la ORC sub nr. J11/ 51/1991, CUI
1060728, cu sediul în Re iţa, str. Libert ţii,
nr. 37, în baza Legii 31 modificat art. 117,
convoac Adunarea General a Acţionarilor,
cu urm toarea ordine de zi:

Analiza situaţiei financiare pe anul 2009
Aprobarea raportului administratorilor

pentru anul fiscal 2009.
Aprobarea raportului cenzorilor pentru

anul fiscal 2009.
Aprobarea bilan ului financiar-contabil

pe anul 2009.
Diverse.

Informaţii se pot obtine la adresa din str.
Zimbrului, nr. 42, Re iţa. AGOA, se va întruni
pe str. Zimbrului, nr. 42, pe data de 20 august
2010, ora 10.00. În eventualitatea neîndepli-
nirii cvorumului stabilit de lege, va fi întrunit
pe data de 21 august ora 10.00.

ă
ă

ă
ă,

ă ă
ă

ă

ş

ş

1.
2.

3.

4. ţ

5.

Director, Valeriu M nescuă

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.

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

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă
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Executivul a aprobat
ţii minore ale statului la OMV Petrom, Romgaz, Transelectrica ţa de capital, a anunţat ministrul Economiei,

Comerţului

un set de Hotărâri de Guvern
privind vânzarea de participa şi Transgaz pe pia

şi Mediului deAfaceri

Banca Naţională a României a stabilit nivelul ratei dobânzii de referinţă pentru luna august la 6,25% pe an, la acelaşi nivel cu luna anterioară Guvernul a
amânat cu două luni, până la 1 octombrie, introducerea rovinietei electronice Pensiile speciale vor fi recalculate până la 1 septembrie 2010 Din 6 august,
instituţiile publice din România vor colecta selectiv deşeurile 16 august este termenul limită până la care autorităţile locale trebuie să adopte noile organigrame

Potrivit unei Hotărâri de Guvern, direcţiile judeţene de sport şi direcţiile judeţene de tineret vor fuziona

� O.u.G. nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice (M.O. nr. 425/24.06.2010)

H.G. nr. 510/2010 privind cerinţele minime de securitate

ţiile optice artificiale (M.O. nr.
427/25.06.2010)

O.u.G. nr. 53/2010 privind e ţii indemnizaţiilor
prev ţei faţ

ţiei române din
decembrie 1989, precum

ţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitore

(M.O. nr. 428 din 25.06.2010)
H.G. nr. 567/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru 11 obiective de investiţii - platforme de
depozitare

(M.O. nr. 429/25.06.2010)
Legea 115/2010 privind aprobarea O.u.G. nr. 12/2010

pentru completarea O.u.G nr. 194/2002 privind regimul
str (M.O. nr. 429/25.06.2010)

O.u.G. nr. 58/2010 pentru modificarea

(M.O. nr. 431/28.06.2010)
Legea 117/2010 pentru completarea alin. (2) al art. 1 din

O.u.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
cre (M.O. nr. 432/28.06.2010)

Ministerul Mediului
ţiile

acestora, modelul documentelor de constituire, organizare
ţionare, precum ţinutul Registrului naţional al

administratorilor de p (M.O. nr.
435 29.06.2010)

Ministerul Administraţiei ţia din 2010,

generala privind ap
ţi de alimentaţie publica ţi de

agrement (M.O. nr. 436/29.06.2010)
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1889/2010

pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a
certificatului de amânare de la plata în vama a taxei pe
valoarea ad ţiei pentru
importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 500/2007 (M.O. nr. 436/29.06.2010)

O.u.G. nr. 57/2010 pentru completarea unor acte norma-
tive din domeniul finanţelor publice (M.O. nr. 436/29.06.2010)

Ordinul Ministerului Agriculturii
ţelor de cereale (M.O.

nr. 439/30.06.2010)
Ministerul Finanţelor Publice - Norma metodologica din

2010 pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din O.u.G. nr.
51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea
unor arierate din economie, precum
(M.O. nr. 440/30.06.2010)

Ordinul Ministerului Agriculturii
ţelor de plante

oleaginoase (M.O. nr. 440/30.06.2010)
Legea nr. 118/2010 privind unele m -

(M.O.nr. 441/30.06.2010)
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor m

(M.O. nr. 441/30.06.2010)
O.u.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal (M.O. nr. 442/30.06.2010)
Ordinul Casei Naţionale aAsigur

ţii ţionale de Asigur
-

ţiile

acord
. (M.O. nr. 443/01.07.2010)

O.u.G. nr. 69/2010 privind reabilitarea termic
ţare prin credite bancare cu garanţie

guvernamental (M.O. nr. 443/01.07.2010)
Agenţia Naţional

ţiul cu
destinaţie de sediu social

ţ ţiului cu destinaţia
de sediu social (M.O. nr. 443/01.07.2010)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet
-

ţii de înv ţ
(M.O. 445/01.07.2010)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet
-

(M.O. nr. 445/01.07.2010)
O.u.G. nr. 61/2010 pentru modificarea O.u.G. nr. 113/2009

privind serviciile de plata (M.O. nr. 446/01.07.2010)
O.u.G. nr. 62/2010 pentru modificarea

ţate în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, -

ţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005
privind reforma în domeniile propriet ţii ţiei, precum

(M.O. nr. 446/01.07.2010)
Circulara B ţionale a României nr. 22/2010 privind

nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale a
României valabil în luna iulie 2010 (M.O. nr. 447/01.07.2010)

Ordinul Ministerului Agriculturii

ţelor de plante furajere (M.O. nr.
447/01.07.2010)
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şi
s

şalonarea pl
ştin şi

lupt
şi fata de persoanele care şi-au

jertfit via şti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

şi gospod şi a deşeurilor
menajere

şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte masuri financiar-
fiscale

şterii copilului
şi P

şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribu
şi

func şi con
şi al ocoalelor silvice

şi Internelor - Dispozi

şi unit

şi de eliberare a garan

şi Dezvolt

şi alte masuri financiare

şi Dezvolt

şi pentru fibre

şi completarea Ordinului ministrului
s şi al preşedintelui Casei Na

şi eliberare a certificatului pentru spa
şi de înregistrare a documentului

care atesta dreptul de folosin

şi
Sportului nr. 3853/2010 privind repartizarea cifrelor de şcolari
zare pe institu

şi
Sportului nr. 4151/2010 privind diploma de master şi supli
mentul la diploma

şi completarea
Legii nr. 221/2009 privind condamn şi
masurile administrative asimilate acestora, pronun

şi pentru suspen
darea aplic

şi justi şi
unele masuri adiacente

şi Dezvolt
şi

comercializarea semin

ănătate în munca referitoare la expunerea lucrătorilor la
riscurile generate de radia

ă
ăzute de Legea recuno ă de eroii-martiri

ătorii care au contribuit la victoria Revolu

ărire a gunoiului de grajd

ăinilor în România

ădurilor - Procedura din 2010,
privind constituirea

ăduri

ărarea împotriva incendiilor la structuri de
primire turistice, unită ă

ăugată

ării Rurale nr.
149/2010 privind comercializarea semin

ării Rurale nr.
150/2010 privind comercializarea semin

ăsuri necesare în ve
derea restabilirii echilibrului bugetar

ăsuri în
domeniul pensiilor

ărilor de Sănătate nr. 614/
2010 privind modificarea
ănătă ări de

Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor meto
dologice de aplicare a Contractului-cadru privind condi

ării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pt anul 2010

ă a clădirilor
de locuit cu finan

ă
ă deAdministrare Fiscală - Procedura din

2010, de solicitare

ă asupra spa

ării, Tineretului

ă ământ superior, în vederea admiterii
la studii în anul universitar 2010-2011

ării, Tineretului

ările cu caracter politic

ării unor dispozi
ă

ăncii Na
ă a Băncii Na

ării Rurale nr.
155/2010 privind producerea în vederea comercializării

/

Persoanele care vor să-şi
locuinţa prin împrumut garantat de stat cu
dobândă subvenţionată trebuie să nu fi fost
restante la plata utilităţilor mai mult de două luni
în ultimele trei luni anterior evaluării eligibilităţii
de către finanţator.

reabiliteze termicGuvernul intenţionează aplicarea
,

până la sfârşitul anului 2010, introducerea
cardului naţional de sănătate, până la
sfârşitul anului 2011, a fişei electronice a
pacientului şi a reţetei electronice.

sistemului informatic unitar integrat

4

România a plătit în primul semestru al acestui an despăgubiri impuse
statului prin hotărâri pronunţate de Curtea Europeană a

în sumă de peste 43,39 milioane lei (10,2 milioane euro), mai mult
decât în întreg anul 2009 şi decât suma totală achitată în intervalul 1998-2007.
Despăgubirile sunt impuse de CEDO pentru încălcarea de către autorităţile
române a drepturilor legale ale cetăţenilor.

Drepturilor Omului
(CEDO)

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

Guvernul a aprobat la începutul s
ţei de

urgenţ

ţinute de
persoane nerezidente, în domeniul TVA, impozite

ţi drept
activitate dependent

ţioneaz
ţi dependente, a activit ţilor

desf ţiile legii care genereaz

ţii individuale de asigur

ţii individuale de asigur

ţiile
individuale de asigur

ţinute
din activit ţi independente, astfel încât impozitul pe venit

ţiile sociale obligatorii nu vor fi recalculate
ţia persoanelor

care realizeaz
ţii de

ţia persoanelor care nu realizeaz
ţiilor

individuale este cuantumul total net al veniturilor de natur

ţii pentru
persoanele angajate cu carte de munc

ţiei acordate persoanei cu handicap grav în
situaţia în care nu se poate asigura un înlocuitor al asistentului
personal, conform legii.

De asemenea, au fost incluse în venituri impozabile din
salarii, contravaloarea tichetelor de mas

ţ ţilor compensatorii

ţinute de c

ţilor constituite în baza legislaţiei privind
economisirea

ţinute din transferul titlurilor de
valoare, altele decât p ţile sociale

ţilor închise la 16%, indiferent de perioada de
deţinere a titlurilor

ţii cu prevederile
din Codul fiscal referitoare la abrogarea titlului IV “Impozitul
pe veniturile microîntreprinderilor” prin O G nr.109/2009,
aprobat

ţi considerate
dependente din punct de vedere al impozitului pe venit.

În ceea ce prive

ţie
de num ţilor deţinute

ţei de impozit pe cl

ţin exemplific

ţia acordat
ţile deliberative, în cazul contribuabililor

care achit ţa de impozit pâna la data de 30
septembrie 2010.

Un element de noutate const
ţii autoritaţilor locale de a schimba informaţii cu

privire la identificarea contribuabililor care deţin propriet ţi pe
raze teritoriale, altele decât cele de domiciliu.

De asemenea, în ceea ce prive
ţii de definitivare a

impozitului pe profit datorat la sfâr
ţului de

piaţ ţiile dintre persoanele juridice român

ăptămânii, normele
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan

ă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea

ăsuri financiar-fiscale, respectiv norme metodologice
referitoare la: impozitul pe profit, impozitul pe dividende,
impozitul pe venit, impozitul pe veniturile ob

ări au în vedere reconsiderarea unei activită
ă în cazul în care raportul juridic în baza

căruia se desfă ă activitatea nu reflectă tipul de muncă al
acestuia.

De asemenea, se men ă excluderea de la
recalificarea ca activită ă

ă ă
venituri din profesii liberale, precum

ările
ările ulterioare.

Potrivit Hotărârii de Guvern, persoanele care realizează
exclusiv venituri de natură profesională cu caracter repetitiv,
de venit – lunar, trimestrial sau semestrial – sau ocazional,
datorează contribu ări sociale, de
asigurări pentru ări sociale pentru sănătate.
Persoanele care, pe lângă veniturile de natură salarială,
realizează ă profesională cu caracter
repetitiv – lunar, trimestrial sau semestrial – datorează
contribu ări sociale, de asigurări pentru

ări sociale pentru sănătate
ă profesională. Persoanele care, pe lângă

veniturile de natură salarială, realizează venituri de natură
profesională în mod ocazional, nu datorează contribu

ări sociale, de asigurări pentru
ănătate ă

profesională.
Conform normelor de aplicare a Codului Fiscal, veniturile

din drepturi de autor vor fi incluse în categoria celor ob
ă

ătre plătitor
ă lunar, trimestrial sau semestrial, cu caracter

repetitiv ă, se datorază contribu
ănătate în limita a 5 salarii medii brute pe

economie. În situa ă lunar
venituri de natură profesională, baza de calcul a contribu

ă
profesională realizate anual, din toate sursele de venit, dacă
acest cuantum nu depă

ă ă
venituri ocazionale din drepturi de autor.

Hotărârea de Guvern precizează caracterul neimpozabil

al indemniza

ă, de cre ă, cadou,
de vacan ă, precum ă

ă prevedere se referă la impozitarea veniturilor
ob ătre persoanele fizice rezidente sub forma
dobânzilor la depozitele la vedere/conturile curente,
depozitele clien

ă unificarea cotei
de impunere a veniturilor ob

ăr
ă

ătorii 7 ani fiscali consecutivi.
Normele metodologice introduc corela

ă prin Legea nr. 76/2010.

ări clarifică regimul TVA
aplicabil persoanelor care desfă ă activită

ărârea
adoptată de Guvern actualizează modul de calcul atât al
impozitului pe clădiri cât

ădiri majorat în func
ărul proprieta

ădiri

ări privind modul
de diminuare al impozitului pe clădiri

ă pentru anul
2010 de către autorita

ă integral diferen

ă în introducerea
obligativită

ă

ări ale modalită
ă,

a fost extinsă aplicarea principiilor de stabilire a pre
ă în tranzac ă

ă deducerea unor categorii de cheltuieli în aplicarea
principiului general de calcul al profitului impozabil.

şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte
m

şi taxe
locale.

Astfel, în ceea ce priveşte impozitul pe venit, noile
reglement

şoar

şurate independent în condi
şi a drepturilor de autor şi

drepturilor conexe, definite potrivit Legii nr. 8/1996 privind
drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modific şi
complet

şomaj şi de asigur

şi venituri de natur

şomaj şi de asigur şi pentru aceste
venituri de natur

şomaj şi
pentru s şi pentru aceste venituri de natur

şi
contribu şi datorate
solidar de c şi beneficiar. În situa

şi care au carte de munc
şomaj, pensii şi s

şeşte echivalentul a 5 salarii medii
brute pe economie. Nu se percep contribu

şi care realizeaz

ş
şi a pl şi ajutoarelor,

acordate potrivit legii speciale.
O alt

şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul
locativ precum şi la depozite la termen, şi/sau instrumente de
economisire, cu cota de 16%, indiferent de data constituirii
raportului juridic. De asemenea, se realizeaz

şi valorile mobiliare în
cazul societ

şi reportarea pierderii nete anuale în
urm

În domeniul TVA, noile reglement
şoar

şte impozitele şi taxele locale, Hot

şi al impozitului pe mijloacele de
transport, datorat începând cu 1 iulie 2010. Au fost date
exemple de calcul al impozitului pe cl

şi, de asemenea, s-a
exemplificat calculul diferen şi impozit
pe mijloacele de transport pentru perioada 1 iulie 2010 - 31
decembrie 2010. Normele con

şi al impozitului pe
mijloacele de transport cu bonifica

şte impozitului pe profit au
fost incluse exemplific

şitul anului fiscal. Totodat

şi a fost
explicitat

.u. .

Alte modificări în domeniul impozitului pe venit
Guvernul Romaniei – 02.08.2010

Completări în domeniul TVA, impozitului pe profit şi al
impozitelor şi taxelor locale

Guvernul a aprobat normele de aplicare a Codului Fiscal Noi reglement@ri cu privire la
proprietatea comun@ for]at@ }i perpetu@

În Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 507 din
data de 21 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 170/2010
pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a
publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art.
101 din Legea locuintei nr. 114/1996.

Actul normativ cuprinde noi reglementari cu privire la
conditiile in care poate avea loc incetarea destinatiei de
folosinta comuna pentru spatiile comune din cladirile cu
mai multe etaje sau apartamente, modificand si
completand unele prevederi ale Legii cadastrului si
publicitatii imobiliare nr. 7/1996, precum si ale Legii
locuintei nr. 114/1996.

Incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru
partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau
apartamente se poate hotari motivat, cu o majoritate de
doua treimi din numarul coproprietarilor.

In acest caz devin aplicabile dispozitiile privitoare la
coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea,
instrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o
majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

In situatiile de mai sus, coproprietarii care nu au votat
ori, dupa caz, s-au opus la instrainare sau ipotecare au
dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conven
tionala ori, in caz de neintelegere, pe cale judecatoreasca.

Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna
pentru aceste parti se face prin hotarare a adunarii
generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o
majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

Modificarea Legii locuintei vizeaza in realitate
corelarea cu modificarile prezentate mai sus privitoare la
noul regim al coproprietatii fortate si perpetue asupra
partilor de folsinta comuna ale imobilelor cu mai multe
apartamente. Astfel, se elimina din cuprinsul legii
mentiunea ca ”Dreptul de proprietate comuna, fortata si
perpetua asupra partilor comune ale unui imobil se
valorifica numai impreuna cu dreptul de proprietate
exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti
determinate din acesta.”

In plus, se precizeaza ca forma autentica necesara,
sub sanctiunea nulitatii absolute, pentru instrainarea
locuintelor si unitatilor individuale prin acte juridice intre
vii, tebuie sa fie notariala.

Ref. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
nr. 7/1996

Ref. Legea locuintei nr. 114/1996

-

29 iulie 2010 - Juridice.ro
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Oamenii de ştiinţă din
SUA utilizează un vehi-
culul subacvatic care
poate "planifica singur
experimentele" pe fundul
oceanu lu i . Robo tu l
"Gulper AUV" (Automatic

Underwater Vehicle) este programat pentru a căuta
informaţiile pe care oamenii de ştiinţă le doresc şi îşi stabileşte
singur parcursul, evitând curenţi periculoşi şi obstacole.

Vehiculul automatic subacvatic (AUV) foloseşte un
software numit "T Rex", care operează într-un mod similar cu
programul folosit pentru a controla vehiculele de explorare ale
NASA, ajutându-le să evite obstacolele de pe suprafaţa
Planetei Marte. Una din principalele diferenţe între cele două
programe este că, pentru roverele de pe Marte, software-ul
rulează în centrul de control de pe Pământ. În Gulper AUV el
rulează la bord.

"Noi îi spunem 'aceasta este seria de sarcini pe care dorim
să le efectuezi' şi el coboară şi evaluează ceea ce se întâmplă
în ocean, ia decizii cu privire la cât de mult din sarcini va
acoperi pentru a se întoarce cu datele pe care le dorim,"
explică un participant la proiect.

Cercetătorii de la Monterey Bay Aquarium Research
Institute (MBARI) din California, SUA, care au construit
robotul Gulper, l-au utilizat pentru a monitoriza dezvoltarea
algelor potenţial dăunătoare - un fenomen care constă în
înmulţirea excesivă a algelor într-o anumită regiune, având ca
efect acumularea în apă a unor toxine care, în anumite
condiţii, pot deveni periculoase pentru vietăţile marine şi
pentru oamenii care trăiesc în zonă.

Kim Fulton-Bennett de la MBARI a explicat: "Trimiteam o
navă pentru o întreagă zi la fiecare câteva săptămâni pentru a
face manual aceste măsurători. Acum scoatem AUV în afara
portului şi-l trimitem pe drum.Aproximativ 24 de ore mai târziu,
el se întoarce, este ridicat la bord şi datele sunt descărcate."

AUV este o torpilă-vehicul echipată şi cu patru sonare care
funcţionează simultan în timpul unei misiuni, capabilă să ofere
o hartă de înaltă rezoluţie a unei zone date.

Vehiculul oferă avantaje importante pentru cartografiere,
în special în oceanele adânci. Deoarece sunete de înaltă
frecvenţă sunt necesare pentru a obţine hărţi de mare
fidelitate ale fundului mării şi frecvenţele înalte sunt atenuate
de apă, este necesar să se ajungă aproape pentru a produce
hărţi de cea mai bună calitate. De obicei aceasta se face prin
tractarea sonarelor aproape de partea de jos. Cu toate
acestea, la adâncimi mari, în apropierea suprafeţelor brute la
baza apei, acest lucru poate fi periculos, lent iar datele
produse sunt contaminate de mişcarea navei. AUV oferă o
platformă mai rapidă, mai agilă, pentru a produce seturi cu
date de o foarte bună calitate.

Noile hărţi de înaltă rezoluţie sunt de aşteptat să ajute la
studierea mişcării şi depunerii sedimentelor la mare
adâncime, gestionarea resurselor (habitatul), ajutor în
planificarea şi instalarea de observatoare la mare adâncime
sau la baza oceanelor (cum ar fi MARS).

Recent, în temeiul unui acord cu Administraţia Naţională a
Oceanelor şi Atmosferei (NOAA), divizia MBARI de operaţiuni
marine, a trimis astfel de vehicule în apele uleioase din Golful
Mexic, cu scopul de a colecta informaţii despre pata de petrol
rezultată în urma accidentului platformei de foraj Horizon.
Deşi sateliţi şi avioane contribuie la ilustrarea gradului de

poluare la suprafaţă, vehiculele autonome subacvatice ajută
cercetătorii să înţeleagă natura şi amploarea oricărei pete de
petrol, care ar putea fi ascunsă sub suprafaţa oceanului.

Cu o adâncime de operare de până la 1,500 metri, acest
AUV este unic prin faptul că poate colecta până la zece probe
de 1,8 litri de apă în timp ce călătoreşte prin apă (sau prin
petrol în acest caz). Probele sunt apoi analizate pentru o
varietate de produse chimice asociate cu petrolul şi
dispersanţii folosiţi de echipele de salvare. El oferă şi
perspectiva subacvatică a deplasării reziduurilor.

"Coordonând datele complementare oferite de AUV cu
cele ale instituţiilor guvernamentale şi academice obţinem nu
doar informaţii fundamentale atât de necesare legate de
dispersia petei de petrol şi impactul acesteia, dar înţelegem şi
modului în care se va putea răspunde unor astfel de incidente
în viitor," consideră preşedintele MBARI.

�

� �

�

�

� �

Preşedintele polonez ales, Bronislaw Komorowski, va depune jurământul în faţa parlamentului şi îşi va prelua prerogativele de şef al statului în 6August
Oamenii de ştiinţă germani şi ruşi au stabilit că, înArctica, din 1990, temperatura medie anuală a crescut cu 1,5 grade O coaliţie a partidelor şiite a rupt

negocierile cu premierul irakian Nouri al-Maliki, slăbind şansele acestuia de a rămâne în funcţie Preşedinţii Egiptului şi Israelului, în timpul unei întâlniri
la Cairo, au chemat palestinienii să se angajeze în discuţii directe de pace cu israelienii, cât mai curând posibil Senatul Statelor Unite întârzie ratificare
noului tratat START Statele Unite vor încheia misiunile de luptă din Irak, la data programată, 31 august, a confirmat preşedintele Barack Obama

Cuba va concedia un milion de lucrătorilor excedentari din
sectorul public. După luni de investigaţii ce au avut loc în cadrul unui
program de reformă a modelului economic cubanez, Consiliul de
Miniştri a adoptat o serie de măsuri care vizează reducerea
numărului de locuri de muncă excedentare din sectorul de stat, a
spus Raul Castro în faţa parlamentului.

Cetăţenii vor avea drept de veto în
privinţa modificărilor impozitelor şi
taxelor locale potrivit unui proiect de
lege din intrat în
dezbatere publică, prevăzut să intre în
vigoare la 1 martie 2012

Marea Britanie

5

Olanda a devenit prima ţară NATO care şi-a încheiat
misiunea de luptă în Afganistan, după o prezenţă de patru
ani, prezenţă profund nepopulară acasă şi care a dus chiar
la căderea guvernului în primăvară. Plecare unei forţe mici,
de aproape 1900 trupe, nu va afecta situaţia de pe teren, dar
poate fi semnificativă politic.

Comisia Europeană a lansat o dezbatere publică la nivel
european privind modul în care UE poate asigura pensii
adecvate, viabile

ătrânirea popula

ă ă nu a făcut decât să crească această
presiune. Documentul consultativ, o carte verde, ridică o serie de
întrebări, invitând toate păr ă contribuie cu puncte
de vedere, opinii

ă Europa
ăzi -

ăsirea de solu

ă
ă, afaceri sociale

ăraci, contribu
ă mai

mult
ă bătrâne ă

cu sărăcia. Aceasta este o promisiune pe care trebuie să conti
nuăm să o respectăm ăm astăzi ar trebui
să ajute statele membre să ia deciziile corecte pentru a se
asigura că sistemele de pensii sunt adecvate scopului pentru
care sunt destinate”.

Cartea verde trece în revistă cadrul european de pensii într-o
manieră holistică ă, bazându-se pe sinergiile dintre
politica economică ă

ă de ce cuprinde atât de multe subiecte
diferite, cum ar fi: perioade mai îndelungate de activitate, pia

ă pentru pensii, mobilitatea pensiilor pe teritoriul UE, goluri
în legisla ă pentru fondurile de
pensii, riscul insolven ă de
decizii ă la nivelul UE.

În mod special, cartea verde are drept obiectiv abordarea
următoarelor aspecte:

asigurarea unor venituri adecvate la pensie ă
sistemele de pensie sunt viabile pe termen lung

atingerea echilibrului corect între muncă

ăturarea obstacolelor în calea persoanelor care muncesc
în diferite ări UE

ă poată lua decizii informate în legătură cu propriul
venit la pensie

Perioada de consultare va dura patru luni (se va încheia la 15
noiembrie 2010), timp în care oricine este interesat de subiect î

ăzut în acest scop: http://ec.europa.eu/yourvoice/
ipm/forms/dispatch?form=pensions. Comisia Europeană va
analiza apoi toate răspunsurile

ă ă o prioritate
pentru UE. Realizarea acestor obiective într-o Europă care
îmbătrâne ă o provocare majoră. Cele mai multe ări
din UE au încercat să se pregătească pentru aceasta prin
reformarea propriilor sisteme de pensii.

În 2008 raportul dintre persoanele de vârstă activă (15-64 de
ani) ă ă de 65 de ani

ă în 2060, acest raport va scădea la doi la unu. Criza
financiară ă recentă a agravat

ă, în bugetele publice, în stabilitatea financiară
ă au urgentat necesitatea de ajustare

a practicilor de pensionare
ă drepturile la pensie. Criza a revelat o necesitate sporită de

îmbunătă
ă 73 % dintre

cetă ă explicit presta
ă vor trebui să î ă economi

sească mai mul ătrâne
ă venitul lor la bătrâne

ă decentă, de această părere fiind cei mai mul
ări membre ale UE.

şi sigure şi în care poate sprijini cel mai bine
eforturile la nivel na

şi financiar

şi idei cu privire la abordarea problemei
pensiilor - una dintre cele mai grele cu care se confrunt
şi cea mai mare parte a lumii ast şi cu privire la modul în care
UE poate contribui la g

şi cu sprijinul
deplin al comisarilor Olli Rehn (afaceri economice şi monetare) şi
Michel Barnier (pia şi servicii), László Andor, comisar
UE pentru ocuparea for şi incluziune
a declarat: „Avem de ales între pensionari mai s

şi mai mult timp. Unul dintre marile succese ale modelului
social european este asigurarea c

şi dialogul pe care îl lans

şi integrat
şi cea social şi pe reglementarea pie

şi guvernan

şi asigurarea c

şi pensie şi
facilitarea unei vie

şi în calea pie

şi pe termen lung
asigurarea unei mai mari transparen

şi
poate exprima punctul de vedere prin intermediul unui site
internet prev

şi va lua în considerare cel mai
bun curs pentru ac

şi posibil de sus
şi pe viitor, reprezint

şte reprezint

şi cet şi peste era de patru la
unu. Pân

şi economic şi a amplificat impactul
acestor tendin ş
terea economic şi
în ocuparea for

şi modul în care persoanele acumu
leaz

şi siguran

şi amâne ieşirea la pensie sau s
şi timp, 54 %

sunt îngrijora

ţional. Îmb ţiei în toate statele
membre a pus la grea încercare sistemele de pensii, iar criza
economic

ţile interesate s

ţii.
În prezentarea documentului de consultare

ţa intern
ţei de munc

ţii
mai mari pentru pensie sau mai mulţi oameni care lucreaz

ţea nu este sinonim
-

ţei
financiare, ceea ce explic

ţa
intern

ţia UE, viitorul regim de solvenţ
ţei angajatorului, adoptarea informat

ţ

ţi active mai îndelungate

înl
ţ ţei interne pt. produse de pensie

în urma crizei economice recente, realizarea unor pensii mai
sigure atât în prezent, cât

ţe a pensiilor, pentru ca
persoanele s

ţiuni viitoare de abordare a acestor aspecte la
nivel UE.

Asigurarea unui venit la pensie adecvat ţinut
pentru cet ţenii UE acum

ţ

ţenii UE în vârst

ţe demografice. Regresele înregistrate în cre -

ţei de munc
-

ţire a eficienţei ţei sistemelor de pensii.
Un recent sondaj Eurobarometru a constatat c
ţenii UE fie anticipeaz ţii de pensie reduse fie

cred c -
ţi bani pentru b ţe. În acela

ţi c ţe va fi insuficient pentru a
duce o viaţ ţi dintre
respondenţii din 17 dintre cele 27 de ţ

�

�

�

�

�

Context

IP/10/905, Bruxelles, 7 iulie 2010

Deputaţii europeni au dat und ţiei UE care
solicit ţ

ţului de aprovizionare precum
ţiuni. Scopul regulamentului UE este de a reduce

desp
ţ

ţie interzice introducerea pe piaţa UE a
lemnului ţ

ţa UE. În prezent, se estimeaz ţin 20% din lemnul
ţa european

ţiuni
operatorilor care nu respect ţia prevede
linii directoare referitoare la impunerea sancţiunilor: efectul
nociv asupra mediului, valoarea lemnului

ţiuni penale
asupra operatorilor care încalc ţie. Pentru
asigurarea trasabilit ţii, fiecare operator din lanţul de
aprovizionare va trebui s

Efectele desp

ţii sunt doar unele
din consecinţe. Pr

ţile locale / populaţiile dependente de
p ţ

ţii, urmând a-

ă verde legisla
ă interzicerea în UE a lemnului de provenien ă ilegală,

trasabilitatea în cadrul lan

ădurirea ilegală
ă de cauză.

Noua legisla
ă ilegală

ă fie efectiv "spălat" după ce intră pe
pia ă că cel pu

ă provin din
surse ilegale.

ă aplice sanc
ă aceste reguli. Legisla

ă impună sanc
ă această interdic

ă
ă declare de la cine a cumpărat

ăduririi ilegale sunt devastatoare. La nivel

global, se estimează că despădurirea contribuie cu 20% la
emisiile de gaze cu efect de seră. Degradarea solului

ări de teren ă
ădarea acestor resurse naturale afectează

în mod negativ comunită
ăduri, dar ărilor în curs de dezvoltare.

Consiliul a aprobat în mod informal prevederile noii
legisla
ă poată intra în vigoare. Noile reguli urmează a fi aplicabile la

sfâr
ă se adapteze la noile prevederi.

şi
sanc

şi de a oferi consumatorilor posibilitatea
de a alege în cunoştin

şi a produselor de lemn de provenien şi va
evita ca astfel de lemn s

şi produsele de lemn care ajung pe pia

Statele Membre vor fi obligate s

şi pierderile la
veniturile din impozite pot fi luate în calcul în acest sens.
Statele membre pot de asemenea s

şi cui
va vinde lemnul sau produsele de lemn.

şi
alunec şi reducerea biodiversit

şi economiile

şi da acordul final pentru ca regulamentul
s

şitul anului 2012 pentru a permite operatorilor din industria
lemnului s

Interzicerea lemnului ilegal

Sanc

Ce va urma?

ţiuni

ţia climei

şi trasabilitate

Protec
REF. : 20100706IPR77920, 07-07-2010

UE lanseaz@ o dezbatere public@ privind
viitorul pensiilor

Rusia

SUA

Tratatul internaţio-
nal privind bombele cu fragmentaţie,

NASA

va prezida în luna august Consiliul de
Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

În proiectul de plan pe care şeful delegaţiei ruse la
ONU intenţionează să-l prezinte colegilor figurează
activitatea misiunilor de menţinere a păcii din Irak şi
Liban, situaţia din Kosovo şi Orientul Mijlociu. Este
planificat ca în august să se decidă soarta misiunii
OMU în estul Ciadului şi în RepublicaAfrica Centrală.

Consiliul de Securitate al ONU este format din 15
membri, între care cinci sunt permanenţi - Rusia, SUA,
China, Franţa şi Marea Britanie -, iar ceilalţi zece mem-
bri nepermanenţi ai Consiliului sunt aleşi de Adunarea
Generală a ONU pe termen de doi ani. În fiecare an are
loc înlocuirea a cinci membri dintre cei nepermanenţi.

În cazul în care administraţia Obama convin-
ge Congresul, furnizorii de internet vor fi mai uşor de
forţat să predea înregistrări către FBI, fără un ordin
judecătoresc, relatează The Washington Post.

Noile date dorite de către Departamentul de Justiţie
ar putea include istoria navigării, istoria căutărilor,
datele e-mailului , locaţia utilizatorului şi chiar cereri de
la prieteni Facebook.

La 1 august a intrat în vigoare
ce interzice

semnatarilor convenţiei, folosirea acestor muniţii, care,
atunci când explodează, eliberează bombe de dimen-
siuni mai reduse, care sunt dispersate pe suprafeţe
mari. 107 state au semnat tratatul şi 37 l-au ratificat,
inclusiv Regatul Unit, Germania, Franţa şi Japonia.
Marile producătoare ale acestei bombe, între care
Statele Unite, Rusia, China şi Israel, au refuzat să îl
semneze, afirmând că aceste arme au scopuri militare
legitime.

pregăteşte două ieşiri de urgenţă în spaţiu
pentru reparaţii la Staţia Spaţială Internaţională, după
ce jumătate din sistemul de răcire s-a închis în mod
neaşteptat, forţând astronauţii să deconecteze mai
multe sisteme. Prima ieşire a fost programată pentru
vineri, 6 august.
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Robotulul subacvatic care îşi planifică singur misiunile

Interzicerea în UE a lemnului de provenienţă ilegală



Vând Ford Escort cabrio, ieftin.
Tel. 0748-351548.

Vând ma ă de cusut Veronica
nouă, 250 lei; plapumă, 120 lei;
robinet por ă, 40 lei;

ă de trico
tat Veritas, în stare de func

ă

ă gestantă,
1 500 lei neg ; motocositoare
Carpatina, 2 500 lei. Tel. 0752-
641143. (R R)

Vând în Boc

ă combinată, ma ă
spălat, frigiderArctic, cuier hol, vană
baie 1,80 m. Tel. 0727-902208 (R.R)

Vând vacă + vi

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

ă, dimen
siuni 190x90 cm, pre

ă masaj profi nouă,
150 €, ma

ălincă de Zalău. Pre

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

801140, 0255-253973.

ă,
design modern. Tel. 0727-792621.

ărucior bebelu

ă mare, făcut;
mobilă sufragerie Topli

ărie, ma ă
găurit fixă. Tel. 0770-497364.

Vând ma ă de cusut nouă, 27
opera ă

ăr
orice produse electronice, biciclete,
bune

şin

şnur
macrameu. Tel. 0355-802030. (R.R)

Vând în Reşi şin

şa c

Vând cântar metalic, 500 kg,
1 000 lei. Tel. 0721-508932. (R.R)

Vând în Reşi

şa goblenuri, 1,5
€/cmp neg. Tel. 0752-444636. (R.R)

Vând în Orşova 25 oi, 250
lei/bucata; 2 vaci, 2500 lei/bucata.
Tel. 0720-725826. (R.R)

Vând mobil şin

şti.
Vând lemne de foc, patru metri

cubi, în localitatea Reşi

şi

şina Singer peste 100 ani,
450 €. Tel. 0727-145623, 0355-
411484.

Vând p

Vând c ş, pre

Vând banc tâmpl şin

şin

şi defecte. Tel. 0757-612642.

ţelan van

ţa ma -
ţionare,

350 lei. Tel. 0355-414132. (R.R)
Vând în Boc ţea brac

german, 3 luni, 100 € neg. Tel. 0752-
344323. (R.R)

.
ţa purcei 2 luni, 300

lei/perechea; scroaf
. .

.
.

ţel la Zorlenţu
Mare, 4000 lei neg. Tel. 0755-
232742. (R.R)

Vând tâmpl

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

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

Vând pat o persoan -
ţ 300 lei

negociabil. Tel. 0740-233153.
Vând mas

ţul
este de 20 lei/litru. Tel. 0745-391600

Vând convector tiraj forţat, preţ
300 neg. Tel. 0740-233153.

ţi valo-
roase, în perfect

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

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

Vând aparat sudur
ţa. Tel. 0770-

0497364.
Vând congelator Arctic nou. Tel.

0355-411682.

ţii; fier c lcat abur cu caldae.
Tel. 0763-772002.

Vând tv color diag 1,10 m, 250
lei; tv color diag 51, gri-metalizat,
Nei, 200 lei; tv Sava, diag 37, 100 lei;
calculator P4 complet, 400 lei,
calculator P3 complet, 250 lei;
acordeon copii, 150 lei. Cump

Vând set m ţe sticl
ţ 250 lei.

Tel. 0723-788000.
Vând combin

ţie
150 W + 2 boxe, telecomand ţ
220 lei sau schimb cu telefon. Tel.
0721-414951.

Vând afine en-gros, preţuri
negociabile. Tel. 0747-094477.

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

ţi, 450 lei/perechea; un
m

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

ţeasc

ţuic

ţesc, 50
lei; goblene diferite m

ţei,
2.500 lei/buc; pereche cai, 4.700 lei;
2 m .

ţa diferite piese pt.
central

.

Vând în Deze

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

ăsu ă din trei
corpuri ornamentale. Pre

ă muzicală Philips,
150 W, cd, dublu deck, radio, sta

ă, pre

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

Vând în Caransebe ă cu
u

ăgar. Tel. 0745-006411, 0757-
298165. (R.R)

Vând în Gherteni

ă dormitor completă,
1400 lei; dulap dormitor cu u

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

ă
nem ă nouă, 550 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

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

Vând în Caransebe
ă, 650 lei; saltea o persoană,

50 lei; damigeană de 55 l cu co

ă, nem
ărimi

ăgari, 170 oi; taur, 2 500 lei neg.
Tel. 0741-272105. (R.R)

Vând purcei de rasă marele alb,
400 lei/perechea. Tel. 0762-188929.

Vând în Re
ă Vaillant; 3 jaluzele; coco

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

ă 12 viteze, 280 lei neg. Tel.
0730-552734, 0770-970892. (R.R)

şi este
gestant

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

Vând în Gherteniş porc 7 lei/kg.
Tel. 0745-027095. (R.R)

Vând în Fizeş 35 capre, 220
lei/buc; 50 iezi, 6 lei/kg; 10 porci
mistre

ş porc 8 lei/kg.
Tel. 0730-582610. (R.R)

Vând mobil
şi

culisante, 800 lei; mobil

ş rochie de
mireas

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

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

Vând în Târnova 3 vaci cu vi

şi
ş,

40 lei; 2 canapele. Tel. 0355-
881263. (R.R)

Vând în Gherteniş purcei şi
porci. Tel 0755-499805, 0751-
876140. (R.R)

şti purcei. Tel.
0727-914035. (R.R)

Vând lamp
şin

şin

Doamn
ţ

ţuire, respect, ajutor
reciproc. Sms la 0747-478849.

Pensionar 1
ţ a

0728-166849.
B

C

ă 51 an i , doresc
cuno ă domn pensionar, vârstă
apropiată, fără alcool

ă 6 de ani, cu locuin
ă caut p rtener pentru căsătorie.
Tel.

ărbat, 36 ani, educat, curat,
discret, dotat, fac masaj de relaxare
cu sau fără finalizare. ontact la id
de mess: placere36, tel. 0742-
682681.

ştin
şi tutun,

pentru convie

-

Vând motor Piaggio, 150
0770-0497364.

Vând Dacia Berlin
ţie,

stare excepţional
0355-407858, 0727-

716924.
Vând Dacia pt. piese schimb sau

programul Rabla. Tel. 0770-497364.
Cump

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

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

Vând în Caransebe

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

Vând în Re ţa motociclet
.

-

ţa Ford Escort, 1,8,
benzin

ţa 2 vouchere, 350
€/buc. Tel. 0770-436630. (R.R)

Vând Fiat Punto alb în Caranse-
be

ţelu Ro

ţa voucher, 1000
lei. Tel. 0745-106132. (R.R)

Vând în Re ţa piese Oltcit, 400
lei neg. Tel. 0355-415445, 0763-
717189. (R.R)

Vând în Herculane Opel Vectra,
1,6, turbodiesel, din 1995, servo,
ABS, verificare 2011, stare foarte
bun

ţiAL. Tel. 0753-551927. (R.R)
Vând Ford Sierra cu toate taxele

la zi, 600 € neg. Tel. 0756-386658.
Vând Fiat Ducato în Re ţa, din

1995, 2000 €. Tel. 0255-215275,
0745-678920. (R.R)

Vând în M
. -

€
neg.Tel.

ă, 1400 cmc,
din 2003, euro 1, motor cu injec

ă, 35.000 km,
1.500 €.Tel.

ăr cauciucuri 145x15
pentru Dacia 1100. Tel. 0770-
751528.

ă stare de func

ă
Yamaha de viteză, 1 500 € neg; 12
cauciucuri second-hand de motoci
cletă. Tel. 0355-418311. (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
ă, nr. Germania, 500 €; piese

Ford, turbodiesel; faruri pt. diferite
ma

ă, înmatriculat, 1.750 €. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând în O

ă. 2800 €; Rover Cabriolet, 1,6,
din 1998, decabotabil, alarmă, ABS,
gen

ăureni semănătoare,
1 000 lei, ma ă de împră

ă ăminte, 400 lei; compresor aer
cu butelie, 200 lei; cric mecanic, 200
lei neg.. Tel. 0255-526023. (R.R)

Vând în Anina voucher, 300 €
neg. Tel. 0769-604145. (R.R)

şi

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

Vând voucher în Gherteniş,
1350 lei. Tel. 0745-027095. (R.R)

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

şi

şi

şini, 100 lei/buc neg; cauciucuri
185/15, 20 lei/buc. Tel. 0747-
972902. (R.R)

Vând în Reşi

ş, 2 uşi, alb, din 1994, 1.1,
benzin

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

Vând în Reşi

şi

şi

şin ştiat în
gr ş

re, 2 băi, 2 balcoane, decomandat,
în Re

ătă

ă dublă parter,
str. Căminelor, cu multiple îmbună
tă ă me
talică, izola ă, convector
gaz. Tel. 0744-627916.

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 ă
sători

ă bună, complet îmbunătă-

ără utilită

şi

ş

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 2 camere, et.
2/4, zon

şi utilat sau nemobilat şi
f

ţa, preţ 100 €. Tel. 0770-
375514.

Vând apartament 4 camere
modificat confort 3, etaj 1, Micro 2,
îmbun ţit, preţ negociabil 32.500
€. Tel. 0729-831005.

Vând garsonier
-

ţiri, termopane, laminate, u -
ţie interioar

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.

ţit, mobilat
ţi, preţ neg. la vedere. Tel.

0725-877646.

alea -

.

.

.

.

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

Vând camer

şin

ă fără fir,
birou + scaun ergonomic, 1 0

ă web, sauna belt,
dvd, cd, tv, radio player, radio
casetofon auto, aspirator cu vapori,
tensiometru din Germania, ma ă
tăi

2 €. Tel.
0745-583129.

ţei mare, toate noi. Tel. 0762-
831231.

Cumpăr scaun spate pentru Vw
Sharan. Ofer 300 lei.

Vând în Herculane voucher, 350
€ neg sau schimb + diferen ă cu
Dacia papuc, 5 locuri. Tel. 0728-
127781. (R.R)

Vând în Re

Vând Ford Mondeo combi, an
1994, motor 1800 pe motorină, 600
€ neg. Tel. 0741-052300.

Renault Megane de vânzare, an
97, înmatriculat, negru, fără climă,
3.500 €. Tel. 0768-363915.

Vând microbuz 8+1, an 2004
luna 11, în stare buna, pre

ă, comi
sion la în

ă Univega, cadru
aluminiu, cercuri duble, echipată
Shimano xt, cauciucuri noi, camere
noi, pre

ă. Tel. 0765-052924.
Vând sau schimb Fiat Ducato,

2.800 cmc, an fabrica

Tel. 0721-
786555.

. ţ

ţa voucher, 350 €.
Tel. 0727-339264. (R.R)

Vând voucher, 350 €. Tel. 0765-
041687. (R.R)

ţ
negociabil. Tel. 0761-367826.

Vând atv 188 cm cu 200 km la
bord nou, Clocotici, preţ negociabil.
Tel. 0760-177466.

Aduc ma -
ţelegere. Tel. 0748-351548

Vând Ford Escort an 1999,
motor 1,4 stare perfecta de
funcţionare, aspect irepro ţ
1.000 € fix. Tel. 0729-204684.

Vând Bmw 320 înmatriculat RO,
scaune recaro, jante Al, evacuare
sport, aspect irepro ţ 2.500
€ negociabil. Tel. 0729-204684.

Vând voucher, preţ 400 € neg.
Tel. 0766-649445.

Înscriu orice tip de autoturism la
cele mai mici preţuri în Bulgaria. Tel.
0747-094477.

Vând voucher. Pret avantajos.
Tel. 0771-628310.

Vând biciclet

ţ 430 lei negociabil. Tel.
0727-762641.

Înmatriculez ma

ţie 2000,
înmatriculat RO. Tel. 0730-060882.

şi

şini la comand

şabil, pre

şabil, pre

şini Bulgaria, ori
ce tip de maşin

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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Diverse
Auto-Moto-Velo

Matrimoniale

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

Vând în Luncă apartament 2
camere, et. , îmbunătă

Închiriez apartament 2 camere
pe G.A. Petculescu, et. 3, mobilat,
centrală, 130 €/lună. Tel. 0722-
587999. (R.R)

Vând urgent apartament 3
camere, confort 1, 2 balcoane,
neamenajat, etaj 3/4, pre

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

ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
utilită

ă ora 17.
Vând casă cu grădină ă

2.800 mp în comuna Dognecea,
jude

ătă ă,
termopane, 2 băi sau schimb cu
casă în Re

ănăstire cu suprafe

ă pentru 1 casă. Tel.
0722-583037.

Închiriez apartament cu 4 came

1/4 ţit, 33.000
€ neg. Tel. 0355-405166, 0721-
742148. (R.R)

ţ 7900 €.
Tel. 0728-813340.

Vând apartament 3 camere,
lâng

ţ -
ţie interior, preţ

28.000 neg. Tel. 0745-786586.
Vând apartament în BC. Tel.

0744-261111.
Vând apartament 3 camere, în

Re ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et.1/4, gresie,
faianţ

ţi complete 42.000 €. Tel.
0727-798285.

Vând apartament 4 camere
parter Piaţa Re ţa Sud. Tel. 0355-
410883 dup

ţ

ţ Cara

ţit, central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Vând 5 parcele teren pt. case în
ţe între

550-650 mp. Preţ negociabil. Tel.
0745-943635.

Schimb apartament 3 camere +
1 garsonier

-

ş

şi

şi

şi fânea

ş-Severin. Tel. 0721-
977424, 0721-850485.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun

şi

Şag m

Imobiliare

6

Vând apartament zona Intim cu
centrala ţiri, 3 camere,
semidecomandat, persoan

ţ 24.500 € negociabil. Tel. 0752-
513036.

Vând apartament 2 camere în
Re ţa, zona Lunc

ţiri.
Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.

Vând teren -
ţa pe Calea Caransebe-

ţa,
str. C ţiri, preţ
negociabil. Tel. 0744-627916.

Vând apartament la cas
-

ţ

ţ 32.000 € negociabil, zona lini -

V -

ţa. Tel. 0733-
732130. (R.R)

rr)
-
-

rr

ţit, parter, balcon,
27.000 € neg. Tel. 0744-696405. (rr)

şi îmbun

şi

şi gr
şi

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

Vând garsonier şi

ş
tit

şului, 1700 mp, 7 €/mp neg., cu
acte. Tel. 0745-809643. (R.R)

şi

şa Montan

şi
rea din Daicoviciu, pe partea stân
g

şosea,
are fântân

ătă
ă fizică,

pre

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

ădină în localita
tea Re

ă dublă Re
ăminelor, îmbunătă

ă, 2
camere, 1 baie, 1 bucătărie, man
sardă, terasă, pivni ă mare, gaz
metan, căldură pe gaz, apa pe gaz,
pre

ă, merită văzut. Tel. 0747-957520.
ând teren pe Calea Caranse

be

Vând în Anina apartament 3
camere, confort 1, 7.900 €. Tel.
0728-813340. (R.R)

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

Doresc să închiriez garsonieră
sau apartament în Re

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

Ofer gazdă la 2 fete. Tel. 0355-
802030. (R.R)

Vând casă în Boc ă,
43.000 € neg. Tel. 0752-344323. (

Vând teren arabil pe 70, la ie

ă, 8 €/mp. Tel. 0721-508932. (R.R)
Vând casă în Fârliug, la

ă, atelier, 12.000 € neg.
Tel. 0726-325283, 0355-801519 ( )

Vând apartament în Luncă, 2
camere, îmbunătă

Declar nul -
ţie de serviciu nr. 529, elibe-

rat

ă ă legi
tima

ă 18.09.2001 de către DGFP
Cara

şi pierdut

ş-Severin, pe numele
Badea Maria.
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V nd apartamen

-

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

ţi, elevi, intelectuali.

Vând cas

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.

Vând garsonier
ţ

neg. Tel. 0355-402293, 0762-
736666.

ăi, bucătărie, balcon. Re

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

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

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

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 pe Al. Albăstre-
lelor, bl. 7 A, sc. 1, et. 1, ap. 13, pre

şi

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.

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi

Vând cas
sau

schimb cu apartament 2 camere +
diferenţa 0730-079227.

ă 3 camere, fântână,
garaj, grădină, 60.000 € neg

. Tel.

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

RE IŢA

ŢA:

Ţ
Ţ: 245

Ş

ŞA:

Ş:

MOLDOVA NOU

ŞU:

: administrator cont: 1; administrator de credite: 1; agent de publicitate/marketing: 1; agent securitate:
51; barman: 4; buc ţioner îmbr

ţii: 2; grefier: 4; inginer mecanic: 6; instalator ap
ţii/cu clienţii b

ţiilor: 1; muncitori necalificaţi la demol
ţ ţi industriali: 1;

osp
ţioner de hotel: 1; sef agenţie bancar

ţi
la demol ţ

ţionar în activit ţi comerciale, administrative
ţi la demol ţa, gresie, parchet: 2; zidar co

funcţionar în activit ţi comerciale, administrative
ţi la demol

ţ

ătar: 1; camerista hotel: 1; contabil sef: 1; croitor-confec ăcăminte, după comandă:
20; dulgher (exclusiv restaurator): 4; electrician în construc ă,
canal: 4; izolator termic: 15; lucrător comercial: 6; manager rela ăncii/societate leasing: 1; manipulant
mărfuri: 3; muncitor necalificat în industria confec ări clădiri, zidărie, mozaic,
faian ă, gresie, parchet: 24; operator introducere, validare

ătar (chelner): 4; paznic: 2; primitor-distribuitor benzină ă: 1; primitor-distribuitor materiale
ă: 1; sef raion/adjunct sef raion

de mărfuri alimentare/nealimentare: 1;
ător: 1; vulcanizator piese din cauciuc la prese: 1; zidar rosar-tencuitor: 15;

ă de mare tonaj: 1;
ajutor ospătar: 3; barman: 2; bucătar: 2; femeie de serviciu: 1; îngrijitor clădiri: 1;

lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1; lucrător comercial: 4; lucrător pensiune turistică: 1; muncitori necalifica
ări clădiri, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 3; ospătar (chelner): 4; sef restaurant : 1;

ără de gaze: 1; inginer mecanic: 1; lăcătu

func ă
ări clădiri, zidărie, mozaic, faian ă: 1;

ă ător
comercial: 1; lucrător gestionar: 1; manipulant mărfuri: 1; muncitori necalifica ări clădiri, zidărie, mozaic,
faian ă, gresie, parchet: 3; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; vânzător: 1;

ă telegrame: 1;

şi prelucrare date: 1; operator robo
şi motorin şi scule:

1; proiectant inginer electromecanic: 4; recep
şofer de autoturisme şi camionete: 1; sortator produse: 1; stivuitorist: 1;

tâmplar universal: 1; vânz
şofer autocamion/maşin

sudor manual cu flac ş mecanic: 7; sudor manual cu
arc electric: 7;

şi preturi: 1; mecanic auto: 1; muncitori
necalifica şuri fabric

şi preturi: 1; îngrijitor animale: 1; lucr

oficiant poşt

BOC
BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

Ă:

ORAVI

O ELU RO
TOTAL JUDE

Vând cas

parter,

Vând cas . Tel. 0724-
072826.

Cump ţa, cu
sau f

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă în Ezeri

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

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

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

ş

şi

Vând apartament în Lunc

Vând apartament 3 camere, Al.

Vând garsonier

ţiri ţa, str. F
ţa

în Govândar. Tel. 0355-409456,
0770-496885, 0720-539198.

ţiu comercial, Al.
Tineretului, bl. 5, 31 mp, ideal pentru
birouri, cabinet medical, 200
0355-802219.

ţit, cu apartament 2 camere sau
garsonier ţa. Tel. 0355-
802548, 0749-486188.

ţiri, teras

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

ă Calea Craran-
sebe

ătă ăgăra

Închiriez spa

Schimb apartament 3 camere,
conf. 2, semidecomandat, îmbună-
tă

ă + diferan

Vând apartament la casă, 3
camere, bucătărie, baie, anexe,
multiple îmbunătă ă, grădi-
nă, garaj, str. Castanilor nr. 66,
46.000 0723-277407.

Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3, et. 1. Tel.
0770-799196.

şului, 30 mp, bloc de aparta-
mente, et. 3. Tel. 0758-487147.

Schimb sau vând apartament 4
camere, et.1, conf.1, cu multe îm-
bun în Reşi şului
cu apartament 2 camere + diferen

€. Tel.

€. Tel.

Vând casă mare în stare foarte
bună, cu grădină mare lângă casă,
în Socol, CS. Tel. 0721-215041.

Vând casă în Gătaia, str. Tran-
dafirilor, nr. 148, 2 camere, bucătă-
rie, hol, ă curentă, teren
1600 mp, 25.000 0746-
987781.

Vând casă Dogenecea, 2 came-
re, bucătărie, fântână betonată,
cablu tv, telefon. Tel. 0355-411682.

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

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

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

ă eleve, studen-
te, studen ării de Nord. Tel.
0355-405079.

Cumpăr casă în Re
ă în 15-20.000 .

0757-612642.

şpais, ap
€ neg. Tel.

şi îmbun

şi

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

ţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.

Vând c
ţiri, parţial

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

Primesc în gazd
ţi, zona g

ţa sau
teren pân €. Tel

.

Amenaj

şuri, ziduri de
piatr

ări interioare de la A la Z,
pre

ă, zidărie, glet, rigips, pre
ă. Tel. 0740-558761.

ă confec
ăm por

ţuri neg. Tel. 0765-052924.

Execut acoperi
ţuri de

criz
ţii metalice execu

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

Firm -

Decoraţiuni cu baloane pentru
nunţi, botezuri

ţuri.
Tel. 0747-094477.

Caut copii

şi evenimente, huse,
scaune, artificii, flori, film şi
sonoriz

şi b

ări
ări la cele mai mici pre

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.08.2010

Imobiliare

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

Inspectoratul Jude
Poli

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţean al
ţiei de Frontieră

02.08.2010: în urma denunţului
formulat de un poliţist de frontier

ţiei de
Frontier ţa, ofiţerii Direcţiei
Generale Anticorupţie - Serviciul
Anticorupţie pentru Jud. C-

ţean, care a încercat s

î â -
ţ

ă
din cadrul Sectorului Poli

ă Oravi

ă
Tribunalul C

ă ă ofere
suma de 300 euro, pentru a nu i se
ntocmi dosar penal pentru săv r i
rea infrac iunii de contrabandă.

S, sub
coordonarea procurorului desemnat
din cadrul Parchetului de pe lâng

-S au prins în flagrant
un cet

ş

27.07.2010: în scopul prevenirii
şi combaterii comerţului ilicit cu
ţigări netimbrate lucrătorii din cadrul
Biroului Ordine Publică şi Comparti-
mentului de Proximitate au desfă-
şurat o acţiune pe raza Mun. Reşiţa.

28.07.2010: un bătrân a

.
2 : şoferul unui -

2 :
ţiilor deţinute, poliţi

ţie
Cara

ţii domiciliare pe raza
localit ţilor Caransebe

2 : un bărbat a

l .
2 : un şofer este

c

.
2 : p

,

.
: 2 tineri sunt c -

după

ce
-

3 : a
.

3 : m
.

0 : la Caransebeş, un
şofer de 57 de ani n -

02.08.2010: o persoană a
provocat scandal în incinta unui
local din Caransebeş şi a distrus mai
multe bunuri.

0 :

-
.

:
ţ

au fost confiscate la
Grădinari.

traversat prin loc nepermis şi a fost
acroşat de un autoturism

8.07.2010 autoca
mion a lovit şi rupt bariera de la
pasajul de trecere la nivel cu calea
ferată din localitatea Iaz, barieră ce
se afla în poziţia închis pentru
trecerea trenului.

9.07.2010 în baza datelor

9.07.2010 pierdut
controlul tractorului şi s-a răsturnat
într-un pârâu Bogâltin

9.07.2010
ercetat pentru că a condus un

autovehicul fără drept de circulaţie
în România

9.07.2010 e raza localităţii
Bucoşniţa un cetăţean l-a lovit pe un
vecin cu un topor în cap în urma
unor discuţii referitoare la terenurile
inundate

30.07.2010 erce
taţi pentru furt şi pătrundere fără
drept în zona de siguranţă a
infrastructurii feroviare publice

au sustras de la două vagoane
aflate în conservare, relee şi contac
tori electrici în greutate de 100 kg.

0.07.2010 ccident fatal
pentru un conducător auto pe DN 6

1.07.2010 otociclist acroşat
de un autoturism

2.08.2010
u a acordat prio

ritate şi a provocat un accident rutier

3.08.2010 între staţiile CF
Căvăran şi Sacu un tren de marfă ce
se deplasa în direcţia Caransebeş -
Lugoj a lovit, la pasajul de trecere la
nivel cu calea ferată, un tractor care
s-a angajat în traversarea pasajului
de trecere la nivel cu calea ferată
fără a respecta semnalele luminoa
se şi acustice aflate în funcţiune

03.08.2010 2800 pachete de
igari a căror provenienţă nu a putut
fi dovedită

şi
informa şti de la
Serviciul de Investigare a Fraudelor,
din cadrul Inspectoratului de Poli

ş-Severin au efectuat mai
multe perchizi

ş, Orşova şi
Drobeta-Turnu-Severin pe linia
evaziunii fiscale.

ă

�

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,

“ ”
“ ”

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

Caut îngrijitor permanent pentru
persoan

23-495967.
Caut de lucru pe internet. Dispo-

nibil tot timpul. Tel. 0770-516199.

ş
ş

ă cu han icap locomotor.
Tel. 07

d

Execut gresie faianta rigips
podele laminate glet izolati i
polistiren montez spoturi dau gauri
pt. centrale tencuiala decorativa
toata gama la preturi accesibile. Tel.
0769-421706.

Anun] public privind emiterea acordului de mediu
Consiliul Judeţean Cara ţ

ţiunea Semenic, amplasat în Staţiunea Semenic, judeţul
Cara

ţiile relevante pentru
luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de
luni - joi, între orele 08.00-16.30

ş-Severin anun

şi Caban

ş-Severin.
Proiectul acordului de mediu şi informa

ş-Severin, Reşi
şi vineri, între orele 08.00-14.00,

precum şi la urm

ă publicul interesat
asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
Cabană Salvamont ă Centrul de Informare Turistică -
Sta

ătoarea adresă de internet: .www.apmcs.ro
Observa

ă la data de 08.08.2010.

ţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa, str.
Petru Maior, nr. 73, pân

ş-Severin, Reşi

ANUN PUBLICITARŢ
Prim

ţie public

.

-teren situat în Bocşa, int. str. Republicii cu str. 1 Mai, înscris în
CF nr. 5569 nr. top. 690/a/1/11..../a/1/a/2/a/1/b/1/2/a/2/1/a, în
suprafaţă de 50 mp,

- teren intravilan, situat în Bocşa, int. str. Victoriei cu str.
Republicii, înscris în CF nr. 30549 Bocşa, nr. cad. 30549, în
suprafaţă de 50 mp,

- teren intravilan, situat în Bocşa pe str. Eroilor, înscris în CF nr.
30609 Bocşa, nr. cad. 30609, în suprafaţă de 250 mp,

- teren intravilan, situat în Bocşa, pe str. Unirii, înscris în CF nr.
30534 Bocşa, nr. cad. 30534, în suprafaţă de 400 mp.

Licitaţia va avea loc în data de la sediul
Primăriei oraşului Bocşa în sala de şedinţe.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura
Primăriei oraşului Bocşa până în data de .

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului
Bocşa, tel. 0355-566605 int. 109.

PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel

ăria ora
ă licita ă deschisă pentru vânzarea

următoarelor bunuri imobile:
- teren-intravilan, situat în Bocşa, pe str. Funicularului, înscris

în CF nr. 31080 (rezultat în urma dezlipirii 102/40/3/a/5/2, nr cad.
2772, înscris în CF nr. 2883 BR), în suprafaţă de 100 mp,

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz

1.

2.

3.

4.

5.

27.08.2010 ora 10.00,

26.08.2010

Prisma angajeaz
V

ţi CV-ul dvs. prin
e-mail, la adresa:

redactia@prisma-online.ro

ă
. ă

rugăm să trimite

agent de
publicitate/markenting

Asigur transport cu autoturism în
ţar ţii.
Pot fi angajat ca

Domn 44 ani, cu experienţ

ţii salariale
exagerate. Tel. 0727-798285.

Execut zugr
ţ

ţuri de criz

ţii cu polistiren, hidroizolaţii.
Montez gresie, faianţ

ă la mănăstiri sau alte destina

ă în
domeniul logistic auto, gestiuni,
posesor permis cat. B, C, E, atestat
profesional transport marfa + ADR,
card tahografic, a

ătoare, doar de la firme
serioase. Nu emit preten

ăveli, pun gresie,
faian ă, rigips, podele, zidesc

ă.
Tel. 0747-094477.

Execut acoperi ări,
izola

ă, marmură.
Tel. 0743-907757.

Execut lucrări de amenajări
interioare

şofer particular
categ. B. Tel. 0723-788000.

ştept oferte
corespunz

şi
construiesc case, pre

şuri, mansard

şi exterioare. Tel. 0723-
894929.
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Tragere la sorti Liga Campionilor si Europa League

Vineri Eurosport ora 13:00 si 14:30
BASCHET FEM.: Meci amical: Romania - Germania

Vineri TVR 2 ora 17:30
RUGBY: Tri Nations: Noua Zeelanda - Australia

Sambata Sport.ro ora 10:35
RALIURI: IRC, Raliul Madeira

Sambata Eurosport ora 21:45
ATLETISM: Concurs European, Lucerna, Elvetia

Duminca Eurosport ora 18:00
TENIS: Turneul feminin WTA, San Diego, SUA, Finala

Duminica Eurosport ora 23:55
INOT: Campionatele Europene, Budapesta, Ungaria

Luni TVR 2 ora 18:00
BASCHET MASC.: Romania - Suedia

Miercuri TVR 1 ora 16:35

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
04 - 15 aug: NATATIE - Campionate Europene, Budapesta;
06 aug: ATLETISM - Diamond League, Stockholm, Suedia;
09 - 15 aug: TENIS - WTATour, Cincinnati,SUA;
11 aug: FOTBAL- Meci amical: Turcia - Romania.

Atletism - Campionatele Europene
Sportiva a obtinut, miercuri, medalia de argint în

proba de aruncare a discului, cu o performanta de 63.48 metri, la
Campionatele Europene de atletism de la Barcelona. La prima
încercare în finala de 12 aruncatoare, Nicoleta Grasu a lansat discul la
63.48 metri, performanta care a mentinut-o pe primul loc pâna la ultima
aruncare. A doua încercare a fost mai slaba, 61.02 metri, iar a treia
îmbunatatita, dar cu putin sub nivelul celei de la debut, 63.07 metri.
Multipla medaliata a României a ramas în „fotoliul” de lider si dupa
prima etapa din finala de opt sportive, prima încercare masurând 60.22
metri, a doua fiind ratata, iar ultima având 58.34 metri. Lovitura pentru
atleta româna a venit din partea croatei Sandra Perkovici, care a lansat
chiar înaintea Nicoletei Grasu, la 64.67 metri. Pe podium a mai urcat
poloneza Joanna Wisniewska (62.37 metri).

La cei 38 de ani, Nicoleta Grasu a sperat sa câstige prima medalie
de aur din cariera, având în panoplie doua medalii de bronz la
Campionatele Europene (1998 si 2006), respectiv una de argint (2001)
si trei de bronz (1999, 2007 si 2009) la Campionatele Mondiale.

Atletul a obtinut medalia de argint în proba de
triplusalt, cu o performanta de 17.51 metri.Din prima încercare, Oprea a
reusit sa sara 16.15 metri, dupa care si-a îmbunatatit saritura la 17.19
metri, care l-a urcat rapid pe locul secund, dupa britanicul Idowu
(17.47). A treia saritura a fost mai slaba, 16.61 metri, dar nu a afectat
calificarea sportivului român în finala de opt, de pe locul patru. Prima
încercare din runda a doua a finalei a fost de 16.75 metri, iar a doua cea
mai buna din finala pentru Marian Oprea, de 17.51 metri, cu care a urcat
din nou pe locul secund, bifând si cea mai buna performanta a sezonului
în plan personal. Ultima sa încercare a fost ratata, dar nu a mai contat,
Oprea bucurându-se de urcarea pe podium, dupa doi ani în care s-a
luptat cu accidentarile. Medalia de aur a revenit britanicului Philips
Idowu (17.81 metri), iar cea de bronz francezului Teddy Tamgho (17.45
metri), care este detinatorul recordului mondial al probei în sala (17.98).

Nicoleta Grasu

Marian Oprea

Po lo
Romania s-a calificat la Campionatul Mondial de polo din 2011.

Nationala de polo a României s-a calificat, duminica, la Campionatul
Mondial din 2011 (Shanghai), dupa ce a încheiat Cupa Mondiala de la
Oradea, pe locul cinci, în urma victoriei în fata reprezentativei
Australiei, scor 9-5 (1-1, 3-1, 2-2, 3-1). Marcatorii echipei României,
care este antrenata de Istvan Kovacs, au fost Iosep 3 goluri, Goanta 2,
Negrean 1, Diaconu 1, Busila 1, Georgescu 1.

Bilantul meciurilor României la Cupa Mondiala este urmatorul: cu
Iran, 26-1, cu Australia 11-9, cu Spania, 8-14 (toate în grupa A), 12-14
cu SUA în sferturile de finala, 26-4 cu Iran, în primul meci din turneul
pentru locurile 5-8 si 9-5, din nou cuAustralia, pentru clasarea finala pe
locurile 5-6 si, implicit, calificarea la CM din 2011.

În alta ordine de idei, rusulAndrey Shaydakov, unul din cei doi arbitri
care au condus meciul România-SUA, a fost suspendat, dupa ce s-a
constatat ca din cele 36 de decizii luate în timpul partidei decisive
pentru calificarea directa în semifinale si, implicit la CM din 2011, 29 au
fost împotriva tricolorilor.

Primele patru clasate la Cupa Mondiala, adica semifinalistele, au
obtinut deja calificarea directa la Campionatul Mondial de anul viitor
(Shanghai). Cum printre acestea se numara si Serbia, care este deja
calificata la CM din 2011 (în calitate de câstigatoare a Ligii Mondiale), la
competitia de anul viitor a obtinut "biletul" si echipa clasata pe locul
cinci, la Cupa Mondiala de la Oradea, adica România.

Formula 1
Mark Webber câştigă Marele

Premiu al Ungariei. Australianul
Mark Webber (Red Bull) s-a
impus, duminica, in Marele
Premiu al Ungariei, a 12-a etapă a
Campionatului Mondial de Formu
la 1, dupa ce a schimbat strategia
din mers in debutul cursei.
Echipierul de la Red Bull-Renault
l-a invins cu peste 17 secunde pe
spaniolul Fernando Alonso
(Ferrari), al treilea clasandu-se
germanul Sebastian Vettel (Red
Bull-Renault).

ă
torului de la Hungaroring.

-

-

-

Pe locul patru s-a
situat Felipe Massa (Brazilia/
Ferrari), pe cinci a trecut linia de
sosire Vitali Petrov (Rusia/Re
nault), iar pe şase s-a clasat Nico
Hulkenberg (Germania/Williams).
Au mai terminat în puncte Pedro
de la Rosa (Spania/Sauber) - locul
7, Jenson Button (Marea Britanie/
McLaren-Mercedes) - locul 8,
Kamui Kobayashi (Japonia/
Sauber) - locul 9 şi Rubens
Barrichello (Brazilia/Williams) -
locul 10. Lewis Hamilton (Anglia/
McLaren-Mercedes) a abandonat
în turul 24 şi a cedat prima poziţie
în clasamentul piloţilor înving

Baschet
Nationala de baschet masculin a României a fost învinsa, duminica,

în deplasare, de reprezentativa similara a Slovaciei, scor 75-65 (37-
24), în primul meci amical din cele doua programate în pregatirea celor
oficiale din preliminariile CE din 2011. Marcatorii echipei României au
fost Moldoveanu 17 puncte, Nicoara 13 si Dragusin 12, plus 11
recuperari. M. Paul 6, Mandache 5, Silvasan 5, Jucan 3, Capusan 2, D.
Andrei 2. Din tabara slovaca s-a remarcat Rancik, cu 22 de puncte.

La finalul saptamânii trecute, tricolorii au pierdut alte trei partide
amicale, la turneul de la Tbilisi, cu Georgia, scor 68-75, cu Ucraina, cu
63-80 si cu Belarus, cu 78-88. Nationala României a mai disputat doua
meciuri amicale în luna iulie, ambele pierdute, în deplasare, cu
Bulgaria.

Echipa reprezentativa va începe în 11 august o noua campanie de
calificare în primul esalon european, care ar putea fi ultima de acest fel,
având în vedere ca FIBAEurope a anuntat ca pentru CE din 2013 se va
schimba sistemul de calificare, fara doua divizii valorice, dupa ce
numarul echipelor participante a fost marit de la 16 la 24. În
preliminariile Campionatului European din 2011 (Divizia B), nationala
tricolora va evolua în grupa B, alaturi de echipele Suediei, Albaniei,
Azerbaidjan si Belarus. Programul meciurilor tur ale nationalei
României în grupa B: 11 august - România-Suedia; 14 august -
Albania-România; 17 august - România-Azerbaidjan; 21 august -
Belarus-România.

Rugby
Reprezentativa de rugby a Noii

Zeelande a învins, cu scorul de
49-28 (32-14), selectionata
Australiei, într-un meci disputat,
sâmbata, pe arena Docklands din
Melbourne, în cea de-a patra
etapa a Turneului celor Trei
Natiuni. Dupa primele patru eta-
pe, în clasament conduce Noua
Zeelanda, cu 15 puncte, fiind
urmata de Australia (4 puncte) si
Africa de Sud (0 puncte).

În urmatoarea etapa, pe 7
august, Noua Zeelanda va întâlni,
pe teren propriu, la Christchurch,
tot selectionataAustraliei.

Etapa 3/34 Vineri, 06.08.2010

Sambata, 07.08.2010
Duminica,

08.08.2010

Luni, 09.08.2010

: : U Cluj - FC Vaslui, GSP TV, 18.00; FC
Rapid - Otelul Galati, Digi Sport, 20.00; Victoria Branesti - U Craiova, GSP
TV, 21.45; : FCM Tg. Mures - Unirea Urziceni, Digi
Sport, 18.00; FC Brasov - Steaua, Digi Sport, 21.00;

: Astra - Gaz Metan Medias, GSP TV, 18.00; FC Timisoara -
CFR Cluj, Antena 1, 20.00; Pandurii Tg. Jiu - Dinamo, Digi Sport, 21.45;

: Sportul Stud. - Gloria Bistrita, GSPTV, 18.00.

L 1iga
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 2-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 2 2 0 0 7 4 6p
FC Brasov 2 2 0 0 4 1 6
Otelul Galati 2 2 0 0 3 0 6
Steaua Bucuresti 2 2 0 0 4 2 6
Rapid Bucuresti 2 1 1 0 2 0 4

. CFR Cluj 2 1 1 0 2 0 4
7. Gaz Metan Medias

FC Timisoara 2 0 2 0 4 4 2
9. Gloria Bistrita 2 0 2 0 3 3 2

. Unirea Urziceni 2 0 2 0 0 0 2
11. Astra Ploiesti 2 0 1 1 2 3 1

U. Craiova 2 0 1 1 1 2 1
13. FCM Targu Mures 2 0 1 1 1 2 1

FC Vaslui 2 0 1 1 1 3 1
5. Pandurii Tg. Jiu 2 0 1 1 0 2 1p

16. Sportul Studentesc 2 0 0 2 3 6 0p
17. U Cluj 2 0 0 2 2 5 0p
18. Victoria Branesti 2 0 0 2 2 5 0p

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

2 1 1 0 5 4 4p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Fotbal
Joi, 5 aug, se vor desfasura

meciurile retur din cadrul turului 3
preliminar al Europa League. De
la ora 20:30, FC Timisoara joaca
acasa su MyPa 47 (Finlanda).
Meciul va fi transmis de TVR 1. In
tur rezultatul a fost 2-1 pentru
banateni. De al ora 21:30 se va
desfasura si returul dintre Hajduk
Split si Dinamo, in Croatia. Meciul
va fi transmis de catre Digi Sport.
In tur scorul a fost 3-1 pentru
dinamovisti.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/5 /6 /7 /8 AugustAugust August August
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