
Kinocaravan 2010 la Reşiţa
În perioada 20-23 august 2010, la cinematograful Dacia vor rula o

serie de filme puse la dispoziţie de Asociaţia pentru Promovarea
Filmului Românesc care, în parteneriat cu prim ţa organizeaz

, intrarea fiind gratuit
ţiilor de filme este urm

ăria Re ă
evenimentul “Kinocaravan 2010” ă. Programul
proiec ătorul:

18:00 - Paris je t’aime
20:30 - Caravana Cinematografică

12:00 - Fetiţa şi Vulpea
14:00 - Panyo
16:30 - Grbavica
18:30 - World is Big
20:30 - Concertul

12:00 - Fetiţa şi Vulpea
14:00 - Paris je t’aime
16:30 - Caravana Cinematografică
18:30 - Narco
20:30 - Websitestory
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Nataţie

Susţinerea mediului
economic

Admiterea în înv mântul
superior, sesiunea
septembrie 2010

ă ăţ

Tineret în acţiune
We want to create

Reşiţa are nevoie
de o viziune tehnică

Ghi eu unic la Prim rieş ă

Ordinea de zi a edinţei
ordinare a C ţ din

data de 12.08.2010

ş
şL Re i a

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

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

ăi, bucătărie, balcon. Reşi

Persoan -

ţul pieţei în funcţie de îmbun -
ţiri. Tel. 0766-141797.

Vând teren pe la km 5, Calea
Caransebe

ţ

ţ
ţit, preţ 32.000 neg.

Tel. 0729-831005.
Vând apartament 2 camere,

confort 1, decomandat, renovat
recent modern. Preţ 28.000 €. Tel.
0770-454628.

Vând garsonier
ţ

ţit, central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Vând garsonier
ţiri, preţ negociabil. Tel.

0744-627916.
Persoan

-
-

ţ 11.500 €
neg. Tel. 0766-251024.

Ofer pentru chirie, apartament 2
camere mobilat recent, termopan,
u

-

ţiu 10.000 mp,
f ţi în Re ţa, preţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0740-300282.

Dau apartament 3 camere deco-
mandat la schimb cu apartament cu
2 plus diferenţ

-

ţionarilor, parter, preţ 9500 €
neg. Tel. 0722-515138.

ă fizică, cumpăr aparta
ment 3 camere în Govândari. Ofer
pre ă
tă

ădit, fântână,
pivni ă, 2.000mp, 20.000 €. Tel.
0740-348082.

Vând apartament 3 camere, pe
Republicii 18, et.5.Tel.0740-348082

Vând apartament 3 camere
confort 2 et. 1/4, micro 2, suprafa ă
50 mp, îmbunătă

ă 2 camere,
bucătărie, baie, balcon, pivni ă,
centrală, lângă ă 6,
etaj 2/3, 46 mp, 30.000 € negociabil.
Tel. 0723-299050.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătă ă,
termopane, 2 băi sau schimb cu
casă în Re

ă dublă, multiple
îmbunătă

ă fizică vând în zona
Muncitoresc la curte comună apar
tament cu o cameră, bucătărie, ba
ie, ă, podele laminate,
gaz, pusă la punct. Pre

ă metalică, centrală, baie cabină
du ă de spălat rufe, bucă
tărie cuptor electric, microunde,
frigider, congelator, ma ă spălat
vase. Tel. 0749-057731.

Vând grădină, spa
ără utilită

ă. Tel. 0724-074369.
Ofer spre închiriere apartament

1 cameră, conf. 3, Al. Tu
ă, termopane, u ă metalică, tv,

cablu, mobilat, stare impecabilă,
120 € neg. Persoană fizică. Tel.
0722-619119.

Vând garsonieră Luncă, Blocul
Func

şului, îngr

Şcoala General

şi

şpais, verand

ş
ş, maşin

şin

şi

şnad, cen
tral ş

Vând cas
-

ţa, zona Lunc
ţiri.

Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.
Vând apartament 2 camere

semidecomandat în Moroasa 1, preţ
25.000 €. Tel. 0722-006988.

Vând cas

-

ţ 28.000. Tel. 0726-
270775.

Vând garsonier
ţiri. Preţ negociabil. Tel.

0744-627954.
Vând urgent cl

ţ 5.000 €
negociabil. Tel. 0769-235390.

Vând apartament 2 camere
conf. 3, et. 2, zona Lunc

ţie, total îmbun ţit

ţ ţie sanitar

ţar, preţ 18.500 €. Tel.
0727-856750.

Vând urgent apartament 2
camere, conf. 2, semidecomandat,
et. 2 din 4, central -

ţ ţie
exterioar ţ 21.500. Tel. 0746-
665333, 0761-797381.

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.

..

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

ă în Boc ă cu
3 camere, cu baie, bucătărie, cen
trală termică, cu termopane, gaz,
satelit, grădină

Vând garsonieră în Luncă,
9.500 € neg. Tel. 0724-924834.

Vând apartament 2 camere în
Re ă, p/3, 74 mp, bloc
de cărămidă, multiple îmbunătă

ă Boc ă,
înainte de curba la Vasiova, cu 4
camere, 188 mp, încălzire prin tera
cote pe lemne. Curte ădină
mare 1800 mp cu pomi fructiferi

ă dublă, multiple
îmbunătă

ădire hală în
Anina, 110 mp, în zona industrială,
aproape de centru. Pre

ă, lângă
Poli ătă

ă, termopan, laminate,
gresie, faian ă, instala ă,
curent ă nouă, mobilă de
bucătărie, col

ă termică, termo
pane, gresie, faian ă, izola

ă. Pre

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

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

Tel. 0721-858714.

şa Montan

şi post auto. Tel.
0724-700792.

şi

şa Montan

şi gr
şi

vita de vie. Pre

şi renovat,
central

şi ap

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

şi
şoara

neg.

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

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

alea -

.

.

.

.

Vând casă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

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

, complet îmbunătă
ără

utilită

ă în Ezeri

Schimb apartament 3 camere,
conf. 1, semidecomandat, îmbună-
tă

ă + diferan

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

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 Sud. Tel.
0355-405079.

Vând apartament la casă, 3
camere, bucătărie, baie, anexe,
multiple îmbunătă ă, grădi-
nă, garaj, str. Castanilor nr. 66,
43.000 0723-277407.

ă
ă ă

ă ă
ă ă ă

ă ă ă

Vând garsonieră, et.1,

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

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

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

Intim ţit total,
mobilat

ţi, preţ neg. la vedere. Tel.
0725-877646.

parter,

Vând cas , cu anexe.
Tel. 0724-072826.

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

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

213320.

ţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.

Vând c
ţiri, parţial

mobilat, 11.500 €.Tel. 0741-166573.
Primesc în gazd

ţi, zona g

ţiri, teras

Vând cas în Re iţa, Str. M.
Kog lniceanu, nr. 17, compus din 4
camere, buc t rie mare cu toate
utilit ţile, baie, central termic ,
curte pavaj gresie, gr din tersat ,
vie etc. 73.000 €. Tel. 0049-69
38013439, 0049-152 098 091 43

urgent
preţ negociabil. Tel. 0723-725053.

Vând apartament în Lunc

Vând garsonier
ţ

neg. Tel. 0355-402293

şa, renovat recent, la cheie. Pre

Vând apartament 2 camere, et.
2/4,

şi utilat sau nemobilat şi f

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

ş

şi îmbun

€. Tel.
ş

.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare

Vând garsonier

bl. 12
Vând urgent apartament 2

camere, confort 1, centru. Tel. 0726-
411878, 0770-600010.

Închiriez apartament 2 camere,
zona Nera.Tel. 0726-411878, 0770-
600010.

Vând apartament 1 camer ,
Calea Caransebe ului. Tel. 0765-
983271.

Vând apartament 2 camere,
Lunc

€. Tel. 0727-768355.
Proprietar vând apartament 3

camere, conf. 1, 80 mp, izolat exte-
rior, Micro 2, lini

ţat, termopane,
u
€ neg sau schimb cu apartament în
Timi .Tel. 0769-337753.

Vând cas
ţi, 2 camere, 1000 mp

teren, anexe, teren
ţ

Vând cas ţa, 4
camere, parchet, rulouri Eslinger,
baie, buc

ţ

ţ
€ neg.Tel. 0355-805986.

Ofer spre închiriere apartament
1 camer

ţa, 6
camere + dependinţe, garaj, curte.
Tel. 0732-401887.

Vând garsonier

diferenţa. Tel. 0721-401887.
Vând cas

€. Tel. 0724-100736, 0255-213517.

ă Calea Craran-
sebe

ă

ă, conf. 1, decomandat, et. 3/4,
climă, mobilat

ădină, bloc 4
etaje, acoperit, faian

ă metalică, centrală cupru, 50000

ă în com. Livezile, jud.
Mehedin

ă). Tel.
0762-976403.

Schimb apartament 2 camere, 2
balcoane, confort 1, cu similar,
maxim et. 2. Tel. 0723-270540.

ă la 40 km de Re

ătărie, terasă închisă, apă
în casă, garaj, pivni ă, 4 camere în
curte, teren casă+grădină 2500 mp,
vi ă de vie 300 butuci, pomi fructiferi,
23.000

ă în Govândar. Tel. 0769-
463199.

Vând casă mare în Re

ă, Al. Tineretului,
renovată ă sau schimb cu
apartament 3 camere, conf.
1+

ă cu 4 camere

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

ş

şi utilat, recent reno-
vat, 40.000

ştit, gr

ş

şoara

şi la câmp, vie,
40.000 lei, (asfaltat în fa

şi

şi

şi utilat

şi teren
de 339 mp în Colonia Oltului, 85.000

Închiriez gratis cas şa
Montan

ă în Boc
ă, posibilitate de cumpărare.

Contact adelatelechi@yahoo.com
sau tel. 0034977721485, 0034
677379819, 0255-552020, 0748-
051170

-

.

Detalii pe www.tiff.ro



În data de 04.08.2010, primarul Mihai Stepanescu, reprezentând Consiliul Local al mun. Re ţa, a semnat un protocol privind preluarea din administrarea
Consiliului Local al mun. Re ţa în administrarea CJC ţean DJ 582, Re ţa ( km 6+500-pod Minda) Cuptoare ( km 12+570)
P t

În perioada 11-12 august a.c. în Re ţa s-au efectuat

�

�

�

�

�

şi
şi S, a tronsonului de drum jude şi

şi

-
reşedintele CJ C-S, Sorin Frunzăverde a primi duminică, 8 august 2010, vizita unei delegaţii din Tianjin, China condusă de secretarul adjunct al Comitetul

Municipal Tianjin, He Lifeng În luna iunie 2010, în Caraş-Severin, s-au înregistrat 227 născuţi-vii, cu 21 născuţi-vii mai mulţi decât în luna precedentă şi cu 28
mai puţini faţă de aceeaşi lună a anului trecut operaţiunile de dezinsecţie, mai exact, de combatere a
muştelor şi tânţarilor din oraş prin tratamente lansate cu mijloace aeriene

Sala Polivalent ţa va g tre -
ţ

ţa, Germania, Lituania, Polonia, Republica
Moldova, Rusia, România

.

ă din Re ăzdui în 20 22 august 2010
unde vor participa 104 sportivi din ări precum:

Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Fran

ători de Unifight cu vârsta între
14

şi

şi Ucraina. Organizat pentru al treilea an consecutiv în
România, Campionatul va atrage cei mai buni lupt

şi 17 ani, lotul României de juniori fiind compus în acest an din 34 de sportivi

Campionatul
European de Unifight de Juniori
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În iunie 2010, în C-S, mediu
nominal brut a fost de 1490 lei, cu 1,3% mai mic
faţă de luna precedentă. Câştiguri salariale medii
brute peste media judeţului au realizat salariaţii
din servicii iar sub medie, salariaţii din agricultură,
silvicultură şi piscicultură, industrie şi construcţii.

câştigul salarialJoi, 12 august 2010, Libr
t o ar

.
C

ţa Montan
Govândari au recitat poezie religioas

ăria Semn de
Carte a găzdui se ă de poezie religioasă
sub genericul

opiii din parohiile Câlnic, Cuptoare,
Târnova, Protopopiat, Re ă

ă.

„Semnul de foc al Mariei”

şi şi

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

1

5

16.

18.

21.

23.

1.

. Proiect de hot
ţia Comunitar ţ

Evidenţ
ţa.

. Proiect de hot
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Re ţa, ca urmare a reorganizarii dispuse de
Ordonanţa de Urgenţ nr. 63/2010.

Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de 25 mp teren situat în Re ţa, Bd. A.I.
Cuza nr. 1, în vederea concesin ţiei
existente c

Proiect de hot
1,6 mp teren, situat în Re ţa, str. Mociur, bloc

2A, scara A, ap. 4, pt extinderea construcţiei existente, c
ţia, VÂRLAN C

Raport de control intern privind analizarea comer
cializ

ŢA în perioada
decembrie 2008 - martie 2009 - pentru luarea la cuno ţ

Diverse.

Proiect de hot
ţa pe anul 2010.

ărâre privind reorganizarea Serviciului
Public - Direc ă de Eviden ă a Persoanelor în
Serviciul Public Comunitar de ă a Persoanelor al
Municipiului Re

ărâre privind aprobarea organigramei

ă a Guvernului

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ării pt extinderea construc
ătre domnul JENAR GHEORGHE.

ărâre privind concesionarea unui teren
în suprafata de

ătre
domnul VÂRLAN IONEL ĂLINA.

ării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră de
către S.C. C.E.T. ENERGOTERM S.A. RE

ă
ăsurile ce se impun de către Consiliul Local.

ărâre privind rectificarea bugetului local al
Muncipiului Re

şi

şi a
statului de

şi

şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi şi

şi

şi so

ŞI
ştin şi

m

şi

(aprobat)

(retras)

2.

3

4

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

19.

20.

22.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

Proiect de hot
de funcţii

ţii Serviciului Public Direcţia Poliţia Comunitar
Re ţa prin reducerea posturilor ocupate,

devenind Serviciul Public Poliţia Comunitar ţa.
. Proiect de hot

ţia pentru Administrarea Domeniului Public i
ţa si înfiinţarea Serviciului Public -

„Serviciul pentru Administrarea domeniului Public
ţa de sub autoritatea Consiliului Local.

. Proiect de hotarare privind înfiinţarea Serviciului Public
„Serviciul deAsistenţ

Serviciului Public „Direcţia de Asistenţ
Direcţia „Centru Cre

Proiect de hot
funcţii al Serviciului Public “Serviciul Voluntar

pentru Situaţii de Urgenţ - f

Proiect de hot
funcţii al Serviciului Public Centrul de Zi „Maria

Re ţa, cu personalitate juridic
Proiect de hot

ţia Impozite
personalitate juridic

ţa.
Proiect de hot

funcţii ale Serviciului Public - „Direcţia pentru
Întreţinerea Patrimoniului Consiliului Local , în
sensul reorganiz

Proiect de hot ţiei
Publice: „Clubul Sportiv Municipal- iţa cu persona
litate juridic Consiliului Local.

Proiect de hot
funcţii ale Bibliotecii Judeţene „ aul Iorgovici ,

pentru structura de personal finanţat
ţa, ca urmare a aplic

Proiect de hot
ţiei de Parteneriat încheiat

ţa Federaţia Caritas a Diecezei Timi
ţiilor modalit ţilor de finanţare

necesare furniz interes local,
aprobat

Proiect de hot
bunurilor rezultate în urma demol

Proiect de hot ţarea parc
autovehiculelor destinate transportului de m

total
industrial Valea Ţârovei

Proiect de hot
ţa, a

suprafeţei de 12,52 mp teren, situat în Re ţa, str. Progresului
nr.3, bloc 3, sc.2, ap.2, în vederea concesion

ţiei existente c MED LUCAFAM SRL

Proiect de hot
trecerea în domeniul privat al municipiului

Re ţa, a trei parcele de teren în suprafaţ
ţa, Aleea Zadei FN, în vederea concesion

ţie public garaj.

Proiect de hot
privind revocarea unui membru al Consiliului de

administraţie la S.C. CET ENERGOTERM RE ŢA S.A. si
completarea Consiliului de administraţie în mod corespun
z

Proiect de hot
anexei 2 a din Hot

rectificarea bugetului local al Municipiului
Re ţa pe anul 2010.

Informare privind stadiul implement
ţirea aliment

ţa , pentru luarea la cuno ţ

Proiect de hot modificarea

ţa.
Proiect de hot acordul de realizare

ţionale, propuse prin “Actualizare Plan
Urbanistic general” al Municipiului. Re ţa.

Proiect de hot aprobarea contract

Proiect de hot completarea art. 1 din H.C.L.
nr. 118 din 21.04.2010, privind darea în administrare a unui
teren în suprafaţ ţa, zona
Industrial Ţârovei pentru construirea
unei centrale termoelectice pe surse regen abile, din fonduri
nerambursabile - program POS CCE AXA 4, obiectiv de
utilitate public

ţa, cu un nou aliniat.
Proiect de hot aprobarea dezlipirii unui

teren în suprafaţ ţa, Al.
Narcisei F.N.

Proiect de hot aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţ ţa, Al.
Narcisei F.N.

Proiect de hot aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţ ţa, Al.
Narcisei F.N.

Proiect de hot aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţ ţa, Al.
Narcisei F.N.

Proiect de hot aprobarea demar
ţionare de la S.C. UCM Re ţa S.A. a conductei

în lungime de 1800 ml care alim nteaz
Ţârovei ţa S.A., cu

ap ţa S.A., respectiv a
sistemului de contorizare aferent.

Proiect de hot
funcţii al aparatului de specialitate al Primarului

municipiului Re ţa, ca urmare a reorganizarii dispuse de
Ordonanţa de Urgenţ nr. 63/2010.

ţii Publice (SEAP) pentru atribuirea
contractului de lucr ţia Modernizare Gr

ţa.

ărâre privind aprobarea noii structuri orga
nizatorice, statul

ă ă din
subordinea C L

ă Re
ărâre privind reorganizarea Serviciului

Public - „Direc

ă Socială Comunitară
ării ă

Socială"

ărâre privind modificarea organigramei

ă ără persona itate juridică, din
subordinea Consiliului Local.

ărâre privind modificarea organigramei si
a statului de

ă din subordinea C L.
ărâre privind reorganizarea Serviciului

Public Direc
ă din subordinea

Consiliului Local Re
ărâre privind modificarea organigramei

ării serviciului.
ărâre privind reorganizarea Institu

ă din subordinea
ărâre privind aprobarea organigramei

ă de Consiliul Local al
Mun Re ării prevederilor art. Ill alin. (6)

G nr. 63/30 iunie 2010.
ărâre privind aprobarea prelungirii

Conven ă între Consiliul Local al
municipiului Re

ă

ării de servicii sociale de
ă prin H.C.L. nr. 169/2010.

ărâre privind aprobarea strategiei de
valorificare a ării Uzinei de
Apă.

ărâre privind înfiin ării tempo
rare cu plată a ăr
furi ălători cu masă ă autorizată mai mare de 7,5 tone,
în parcarea din zona Parcului

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ării pt extinderea
construc ătre SC

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ă de 24 mp/parcela,
situate în Re ării
prin licita ă pt construirea a trei boxe

ărâre privind rectificarea art. 2 al HCL nr.
270/2010

ător.
ărâre privind modificarea anexei nr. 2 si

completarea ărârea Consiliului Local nr.
251/2010 privind

ării Măsura ISPA
nr. 2005/RO/16/P/PE/003 “Îmbunătă ării cu apă
potabilă canalizare

ă ăsuri.

ărâre privind
ărârea nr. 1/2010 privind stabilirea unor mă

suri necesare pt buna gospodărire a Mun Re
ărâre privind

ărâre privind ării unui
împrumut din veniturile din privatizare în conformitate cu
prevederile O. .G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor
măsuri pt reducerea unor arierate din economie, precum

ăsuri financiare în valoare de 5.759.196,91 lei
ărâre privind

ă de 19580 mp, situat în Re
ă Aglomerator, Valea

ă, sau alte fonduri către S.C. GROUP
ECOTERM SRLRe

ărâre privind
ă de 22 mp situat în Municipiul Re

ărâre privind
ă de 22 mp situat în Municipiul Re

ărâre privind
ă de 22 mp situat în Municipiul Re

ărâre privind
ă de 22 mp situat în Municipiul Re

ărâre privind ării produ
cerii de achizi

ă platforma industrială
Valea

ă industrială de la S.C. TMK Re

ărâre privind aprobarea organigramei

ă a Guvernului
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL

nr. 243 din 22 iunie 2010 în vederea publicării în Sistemul
Electronic de Achizi

ări pentru investi ădina
Zoologică Prof. Ion Cri

-
-
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şi organigrama privind reorganiza
rea activit

şi
şi

ş
Privat al municipiului Reşi

şi Privat al
mun Reşi

şi Centru Creşe" în
urma reorganiz

şi a Serviciului Public şe" de sub
autoritatea Consiliului Local.

şi
a statului de

şi

şi Taxe în Serviciul Public „Serviciul
Impozite şi Taxe cu

şi
şi

a statului de
şi Repararea

Şcolar Reş

şi
a statului de

şi şi
art. VI din O

şi şi şoara
privind stabilirea condi şi a

şi c

şi trecerea în domeniul privat al mun Reşi
şi

şi
şi

şi

ŞI

şi

şi epurare ape uzate în jud. Caraş-Severin
- Municipiul Reşi ştin şi m

şi completarea
Anexei I din Hot

şi
şi eta

pizare de dezvoltare drumuri colectoare la extindere intravilan
în lungul drumurilor na

şi

şi
alte m

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi

şi S.C. CET ENERGOTERM Reşi
şi

şi a
statului de

şi

şan din Mun. Reşi
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Proiecte introduse în regim de urgenţă

2.

5.

1.

2.

Ordinea de zi a ţei convocat
ţa în ţ
şedin

şi şedin
ă de îndată a

Consiliului Local Re ă extraordinară în data
de 12 august 2010

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 12 august 2010

Noua uzin@ pentru tratarea apei
potabile din Moldova Nou@
Locuitorii din partea veche a ora
ă sunt beneficiarii direc

ă de Gu
vernului Olandei ă în fapt în constru
irea unei noi uzine pentru tratarea apei potabile.
4 august a.c. Consiliului Jude

ăverde, Consiliul
Local Moldova Nouă, reprezentat prin viceprimarul
Ghi ă Sporea, SC AquaCara

ă
responsabilită ăr

ă tehnologie a apei potabile pentru
ora ă.

Potrivit acordului semnat, prezentat cu această
ocazie de pre

ă va livra tehnologia de filtrare

ării
echipamentului la re ă iar Primăria
Moldova Nouă se va ocupa de infrastructura
proiectului, rolul de supervizare revenind institu

ă instala ă potabilă
de o foarte bună calitate” a declarat cu această
ocazie domnul Frans de Vreede subliniind în
prealabil faptul că la Moldova Nouă au fost prele
vate probe din apă, rezultatele relevând prezen

ă ocazie a fost înain
tată invita
ă vină în Olanda pentru a lua parte la sesiuni de

pregătire ă beneficieze astfel de experien
ă în domeniu.

şului Moldova
Nou

şi care const

ş-Severin
prin preşedintele Sorin Frunz

ş SA, prin directorul
Anatoli Liber şi reprezentantul firmei olandeze V&T
Group BV, Frans de Vreede, ce va livra echipa
mentele, au semnat o în

şi utiliza o nou
şul Moldova Nou

şedintele Consiliului Jude
şi compo

nentele principale ale acestei tehnologii, societa
tea AquaCaraş are responsabilitatea conect

ş SA
s

şi s

ţi ai unei investiţii de
circa 1 milion de euro, investiţie susţinut

Pe
ţean Cara

ţ

ţelegere ce stipuleaz
ţile p ţilor pentru a facilita, construi

ţean, firma
olandez

ţeaua existent

ţiei
judeţene.

„Cu aceast ţie vom furniza ap

ţa
unor chimicale. Tot cu aceast

ţia ca reprezentanţi ai SC AquaCara

ţa
olandez

-
-

-

-
-

-

-

Relaţii Mass-media, CJCS

{edin]a Colegiului Prefectural
Cara}-Severin

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat
miercuri, 18 august a.c., şedinţa Colegiului Prefectural
Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

Raport cu privire la condiţiile igienico-sanitare din
unităţile de învăţământ din judeţ şi obţinerea Autorizaţiei
Sanitare de Funcţionare, în vederea începerii noului an
şcolar 2010-2011 în condiţii corespunzătoare. 2. Informare
privind lucrările de întreţinere a liniilor de căi ferate din judeţ,
pentru menţinerea în parametrii de calitate şi asigurarea
siguranţei circulaţiei trenurilor. Necesarul de lucrări pentru
anul 2010.

Informare privind modul de acordare a prestaţiilor
sociale în semestru I 2010 de către Agenţia Judeţeană
pentru Prestaţii Sociale Caraş-Severin.

Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei

Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare
Economică şi Conducerea Serv ic i i lor Publ ice
Deconcentrate, telefon 0255 21.68.50

1.

3.

4.

-

-
Biroul de Pres ţiei Prefectului-C-Să al Institu

Ghi}eu unic la Prim@rie
Prim e ţa a lansat în data de 16 august 2010 proiectul

“Îmbun ţirea calit ţii
Prim e ţa prin implementarea informatic

.

ăria R
ătă ă ătre

ăria R ă a ghi
ă

şi
şi a timpului de furnizare a serviciilor de c

şi şeului unic cu
registratura electronic şi gestiune documente”

Proiectul este finan

şi eficien

şi eficien

şterea eficien şi
eficacit

şi

ţat din Fondul Social European prin Programul
operaţional „Dezvoltarea capacit ţii administrative” (PO DCA) 2007 2013,
axa prioritar ţirea calit ţii ţei furniz

ţie 2.2. - Îmbun ţirea calit ţii ţei furniz
ţiunea: Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a

serviciilor publice.
Valoarea total

ţei
ţii administraţiei publice în beneficiul socio-economic al societ ţii

locale re ţene.
Grupul ţint ţionari ai prim

ţi ale proiectului sunt: schimbul de bune practici, optimizarea
structurilor care gestioneaz ţie echipamente
software, instruire, popularizare. Rezultatele vizeaz

ţii interne, reducerea timpului de r
ţenilor, realizarea unei baze de date în format electronic.

ă
ă 2 - Îmbunătă ă ării serviciilor

publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, domeniul major
de interven ătă ă ării serviciilor,
opera

ă eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 272.824,00 lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cre

ă ă

ă este format din 30 de func ăriei. Principalele
activită

ă serviciile publice, achizi
ă reorganizarea

activită ăspuns cu 20-50% la problemele
cetă

-

Larisa Crîsta

Liberalii sunt nenul ă a guvernului
Horia Irimia, vicepre

ă de presă, că peste tot unde FMI a impus
politici bugetare n-au existat rezultate pozitive. Fostul secretar de
stat a amintit că prin ordonan

ăsate neterminate
de actualul guvern. „Vom vedea după 25 august dacă actuala
cre ărilor la buget, a spus
Horia Irimia. Deocamdată, consumul s-a redus în mod evident

ă abia în această lună salariile au venit diminuate.
Întreprinzătorii nu au nicio ă să- ă în această perioadă
un plan de afaceri pentru că mai degrabă, po ă
poluă în septembrie decât care va fi TVA în acea lună. Prioritatea
noastră nu e numai căderea guvernului Boc, ci

ă aceea.Aici ne deosebim de vederilor celor de la PSD.”
Noile concepte reduc ponderea cadrelor din învă ământ la

luarea deciziilor, a spus
ărind rolul admi

nistrativului în domeniu. „Legea educa
ă nu uităm că media de vârstă în învă ă

mântul românesc e de 54 de ani. Deci avem nevoie de dascăli, nu
să reducem numărul lor. De aceea, nu suntem de acord cu
desfiin

ă satul va dispărea ca entitate socială.”
Boris Vatzulic, membru al Comisiei Na

ă în 28 august, conducerea acestei comisii, în
frunte cu Andrei Marga, fost ministru al învă ământului, va fi
prezentă la Re

ţumiţi de politica financiar

ţia, într-o conferinţ

ţa 7 liberalii au declan

ţi c

ţi previziona dac

ţ

ţean al PNL, fost inspector general -
ţiei naţionale are o sumede-

nie de imperfecţiuni. S ţ -

ţarea ţarea

ţionale de Educaţie a
PNL, a mai spus c

ţ
ţa. (DanApostolescu)

şedintele PNL Caraş-Severin, a atras recent
aten

şat 1100 de
proiecte în mediul rural, mare parte din ele fiind l

ştere a TVA va determina majorarea încas
şi nu

uita
şans şi mai fac

şi ce se va întâmpla

dup

şi Boris Vatzulic, membru al Biroului
Jude şcolar, înt

şcolilor de arte şi meserii şi nici cu desfiin şcolilor
din mediul rural, pentru c

şi

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală



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.

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
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ă, et. 3/4. Pre

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

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

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ăliug, zona Poli

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

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

ă centrală. Pre

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

ătă

ătă

ă, bucătărie,
baie, balcon situat în Re

ătă

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

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

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi
utilat

şi

şi

şi şului.
Pre

şi

şi

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

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

3

Anunţ public privind depunerea solicitării
de emitere a acordului de mediu

S.C. BELVEDERE S.R.L. anunţ
-

Berzeasca ţul Cara

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73.

ă publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiec tul “Fermă pentru reproducerea,
predezvoltarea ăre, specii
valoroase autohtone ă cu folos rea sistemului
recirculat

şi creşterea ciprinidelor, sturionilor de Dun
şi altor specii de peşti, în hal

şi în bazine amenajate în exterior”
i

, propus a fi amplasat în Comuna
, jude ş-Severin, conform certificatului de urbanism nr.

19/12.07.2010.

ş-Severin, Reşi

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73

-

ş-Severin, din Reşi şi la sediul
social S.C. BELVEDERE S.R.L. din Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 44, jud.
Timiş, în zilele de luni - joi, între orele 8 16 , respectiv vineri între orele 8 -14 .00 0 00 003

9 aug. ‘ 123.4579
10 aug. ‘ 123.8099
11 aug. ‘ 125.1634
12 aug. ‘ 127,1724
13 aug. ‘ 128,7614
16 aug. ‘ 129,6924
17 aug. ‘ 129,5484
18 aug. ‘ 129,3136

10
10
10
10
10
10
10
10

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
0

3,38
3,36
3,34

3,4

3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

19 20 21 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 1822 23 26 27 2819 20 21 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 1822 23 26 27 28

19 - 18 August 2010iulie19 - 18 August 2010iulie
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Ultima ă ordinară a Consiliului local
re ă

ă, dar la care n-au fost prea mul
ă cetă ă vadă cine

ără
ă pe mai multe niveluri. Au fost doar câ
ă ăriei, consilierilor

locali, directorilor de direc
ăcut însă o astfel de loca

ă aibe loc în
cartierele sau localită ătoare Re

ările serviciilor

ă cu programul de asuteritate al guvernului, î
ăsi împlinirea. În esen ă, se dorea reducerea

numărului de directori
ă pozi

ăiat func
ărut

ă mi

ă e nevoie de o minte ă
pentru a prelua unele atribu ă o astfel
de abordare. De altfel, există în acest moment pe
rolul instan

ă reînfiin
ă că nu a renun ă la această idée. În

2008, atunci când consilierii au desfiin
ă la acel moment de

Gabriel Ionescu, Stepanescu nu a fost de acord.
Adică, ar fi dorit schimbarea lui Ionescu dar nu des
fiin

ă
ă spri

jinul consilierilor PSD
ă s-

a votat dar consilierii democrat-liberali, cu
ă opozi ă de city-

manager. Surpriza a venit abia la sfâr ă
epuizarea punctelor de pe ordinea de zi, consilierii
au convocat pe loc o ă extraordinară. Care

ă a avea pe ordinea de zi doar un punct de
aprobat: punctul care se referea la reorganizarea
aparatului propriu al primarului. După negocierile din
culisele Cinema Dacia viceprimarul Cristian Panfil

ăi de partid,
prin votul lor, de data aceasta favorabil, au deschis
drumul reapari

ă nu va mai avea
salariul pe care-l avea fostul city-manager. Primarul
a mai precizat că va renun

ăi, dar n-a vrut să-I
numească. Din informa

ărăsi, sau a ăria. Se ă
dna Gorcun, administrator al SC Semenic SA, a fost
implicată în scandalul declan ărie

ă societate pentru un teren la Colegiul Econo
mic al Banatului Montan din Re

şedin
şi şurat la Cinema Dacia, într-o

loca
şi

cum le hot şte destinele de locuitori ai unui oraş în
criz

şi presei. Consilierilor
municipali le-a pl şi chiar
au votat ca de acum încolo, şedin

şi

şi direc

şi
putea g

şi transformarea unor direc
şi votul consilierilor

locali, nu s-au prea t şi servicii, ci chiar au
mai ap şi unele noi.

Probabil cea mai interesant şcare a fost
aceea prin care primarul Mihai Stepanescu a propus
numirea unui nou city-manager al oraşului. El a
sus şi o viziune tehnic

şului, ocupat

şi ai PNL. Discu

şapte
voturi pentru ar fi pierdut la limit

şit. Dup

şedin
şedin

şi-a retras amendamentul, iar colegii s

şu
lui. Nu se ştie persoane care va ocupa func

şi facut-o deja, prim ştie c

şat între prim şi
aceast

şi

ţ
ţean s-a desf
ţie generoas ţi

“spectatori”, adic ţeni doritori s

ţiva
cet ţeni, în afara aparatului prim

ţii
ţie

ţele s
ţile aparţin ţei.

Majoritatea punctelor de pe ordinea de zi au vizat
reorganiz ţiilor, o intenţie mai
veche al primarului Mihai Stepanescu, care acum, o
dat

ţ
ţii

în servicii. Dar, dup ţia
ţii

ţinut c
ţii care necesit

ţei un proces prin care primarul
Stepanescu solicit ţarea acestei funcţii,
dovad ţat nicodat

ţat funcţia de
administrator al ora

-
ţarea funcţiei. Consilierii PD-Lnu au fost de acord,

viceprimarul Cristian Panfil venind cu un amenda-
ment prin care se cerea blocarea posibilit ţii apariţiei
unei asemenea funcţii. Stepanescu a avut îns -

ţiile la acest
capitol au deteminat apariţia unei pauze, pentru c

ţia faţ

ţ
ţ

ţiei funcţiei de administrator al ora -
ţia, dar

Mihai Stepanescu a precizat c

ţa, poate într-un fel în com-
pensaţie, la doi dintre consilierii s

ţiile noastre, Maria Gorcun
va p

-
ţa. (DanApostolescu)
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Secţiunea I:AUTORITATEACONTRACTANT

I.1)

I

Secţiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)
II.1.1)

II.1.2)

I

II.1.4)
II.1.5)

I

II.2)

Ă

I.1.7)

SC Valber SRL

.2)

I.1.3)

Adresa poştal şi
ş-Severin,

Cod poştal: 320027, România,
Punct(e) de contact:
Marius Stoica
Tel: 0255220680

şi
achizi şi de
servicii de instruire specializat

ŞI Ş-SEVE
RIN, ÎN VEDEREA CREŞTERII COMPETITIVIT

şi servicii de consultan

şi
ş-Severin

şi echipamente
Achizi

ă: Mun. Re

ă Juridică
Activitate (activită

Contract achizi
ă de servicii de publicitate proiect

ă), în cadrul proiectului
“MODERNIZAREA FABRICII DE MOBILĂ A SC
VALBER SRL, RE

Ă

Achizi ă în
management

: mun. Re

Contracte de achizi

ă în management

ă fără TVA: 339.342,38 lei
II.2. )

ţa ; Str. Laminoarelor nr.1;
Jud. Cara

Persoan
ţi)

- Achiziţie utilaje
- Servicii de consultanţă în management

Nu

ţie de bunuri tangibile/intangibile
ţie direct

ŢA, JUDEŢUL CARA -
ŢII

ECONOMICE

ţie utilaje ţ

ţa, judeţul
Cara

ţii

Achiziţie de utilaje
ţie de servicii de consultanţ

Nu

DA

Nu

II.2.1)
Valoarea estimat

2
Nu

8

16.09.2010

III.1.1)
-

III.1.2)

Secţiunea III: INFORMAŢII JURIDICE, ECONOMICE,
FINANCIARE I TEHNICE

III.1)

Ş

Denumirea, adresa

ţii contractante
ţile principale)

Autoritatea contractantă acţionează în numele altor
autorităţi contractante

Denumirea data contractului de autoritatea
contractant

Tipul contractului

ţul implic

Informaţii privind acordul-cadru
Descrierea succint ţiei/
achiziţiilor

ţa acordului privind
contractele de achiziţii publice

Cantitatea totala sau domeniul

ţiuni

şi punct(e) de contact:

Tipul autorit şi activitatea principal

şi locul de executare a lucr

Anun

ă ă
(activită

ă

ărilor, de
furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Locul principal de executare

ă

ă a contractului sau a achizi

Contractul intră sub inciden

Op

Descriere

Cantitatea sau domeniul contractului

Împ ţire în loturi

Vor fi acceptate variante

Depozite valorice şi garanţii solicitate

Principalele modalităţi de finanţare şi plată şi/sau

ăr

Durata contractului sau termenul pentru finalizare

Condiţii referitoare la contract

I

I 9

II.3)

I.1. )

I.1. )

ERAT ANUN DE INTEN IE
Z IAR PRISMA DIN 28 .01 .2010

Ă Ţ Ţ

Sc Valber SRL trimitere la dispoziţiile relevante

Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori
economici căruia i se atribuie contractul

Executarea contractului este supusă altor condiţii
speciale

,
inclusiv cerinţele referitoare la înscrierea în registrul
comerţului sau al profesiei:

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate
Cerinţe minime eliminatorii, pe care ofertantul trebuie
să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat:

Contracte rezervate

Condiţii specifice pentru contractele de servicii
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei
anumite profesii

Persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi
calificările profesionale ale membrilor personalului
responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Tipul procedurii

Criterii de atribuire

Se va organiza o licitaţie electronică

Informaţii administrative

Număr de referinţă atribuit dosarului de autoritatea
contractantă

Anunţuri publicate (anunţ publicat) anterior privind
acelaşi contract

Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a

Condiţii de participare

Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale
(înregistrare) a ofertantului

Capacitatea tehnică

Situaţia personală a operatorilor economici

Capacitatea economică şi financiară

- 70% Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri prin Direcţia pentru Gestionarea Fondurilor
Comunitare pentru IMM în calitate de Organism
Intermediar: 80% FEDR şi 14% Buget de stat
- 30% SC Valber SRL

III.1.3)

Asociere/subcontractare.
III.1.4)

Nu

III.2.1)

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate
- prezentare Formular 12A -

- prezentare Formular 12B -

se solicit :
- în copie

se solicit :

III.2.2)
Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea
respectării cerinţelor menţionate
-

III.2.3)

-

-
III.2.4)

Nu
III.3)
III.3.1)

Nu
III.3.2)

Nu

IV.1.1)
Cerere de ofertă

IV.2.1)
preţul cel mai scăzut

IV.2.2)
Nu

IV.3)

IV.3.1)

-
IV.3.2)

Ziarul Prisma din 28.01.2010
IV.3.3)

III.2)

Declaraţie privind
eligibilitatea;

Declaraţie privind
neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG nr.
34/2006.

- Certificatul de înregistrare

- autorizaţia de funcţionare

Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)

Secţiunea IV: PROCEDURA

Pentru române

Pentru române

persoane juridice

persoane fizice

ă

ă

documentaţiei suplimentare (cu excepţia unui SAD)
sau a documentului descriptiv (în cazul unui dialog
competitiv)

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor
de participare

Data transmiterii invitaţiilor de prezentare de oferte sau
de participare candidaţilor selectaţi
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau
cererea de participare

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie
să îşi menţină oferta

Condiţii de deschidere a ofertelor

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Contractul este periodic

Contractul se înscrie într-un proiect/program finanţat
din fonduri comunitare

Trimitere (trimiteri) la proiect(e)

Alte informaţii
Căi de atac
Organism competent pentru căile de atac

Utilizarea c ilor de atac
Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a
c ilor de atac

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind
utilizarea căilor de atac

şi/sau program(e):

ă

ă

La sediul autorităţii contractante

Secţiunea VI: INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

SC Valber SRL

Documente de plată: NU
IV.3.4)

03.02.2010 ora 10:00
IV.3.5)

IV.3.6)

Română
IV.3.7)

25 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)

Data: 09.02.2010 ora 12:00
Locul: SC Valber SRL, str. Laminoarelor, nr. 1,
localitatea Reşiţa, jud. Caraş-Severin

da
reprezentanţi împuterniciţi ai ofertanţilor

VI.1)
Nu

VI.2)

Da

ţ ional Sector ia l Cre
ţii Economice

Axa - Un sistem inovativ ţie
D1.1. Investiţii productive

ţia pe piaţ

ţii tangibile

ţii pentru întreprinderile mici
VI.3)
VI.4)
VI.4.1)

Adresa po

.

Adresa po

.
VI.4.2)

5 zile de la comunicarea rezultatului procedurii
VI.4.3)

ţa; Str. Laminoarelor nr. 1;
Jud. Cara

Program Opera şterea
Competitivit

şi eco-eficient de produc
şi preg

şi modernizarea
sectorului productiv prin investi şi intangibile
A2 - Sprijin financiar de pân

şi mijlocii

ştal
şti, Cod poştal: 030084, România,

Tel. (+4) 021 310.46.41, Email: office@cnsc.ro,
Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):
www cnsc.ro

ştal
şti, Cod poştal: 030084, România,

Tel. (+4) 021 310.46.41, Email: office@cnsc.ro,
Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL):
www cnsc.ro

şi
ş-Severin,

Cod poştal: 320027, România,

Tel: 0255220680

ă

ătirea pentru
competi ă a întreprinderilor, în special a IMM
) Sprijin pentru consolidarea

ă la 1.075.000 lei acordat
pentru investi

ă: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3,
Localitatea: Bucure

ă: Str. Stavropoleus nr. 6, Sector 3,
Localitatea: Bucure

Mun. Re
Adresa poştal

Punct(e) de contact:
Marius Stoica

ă:

Organism competent pentru procedurile de mediere

P

Re ţa are nevoie de o viziune tehnicăşi Tineret în acţiune
We want to create

Joi, 12 august a debutat proiectul internaţional de tineret “We want to
create” la care sunt prezenţi din partea Centrului de Voluntariat Re iţa 5
participanţi i un trainer. Proiectul se desf oar în Puntas de Calnegre,
Spania i a adus împreuna 32 de tineri din 8 ţ ri din Europa pentru a
explora teme legate de fenomenul migraţiei i al dialogului intercultural.

S-au realizat activit ţi dinamice de cunoa

ţilor din aceasta regiune. L din
ţional a realizat câte un atelier pe tema migraţiei i a creativit ţii ca

metodologie de a o aborda. Fiecare grup naţional a avut oportunitatea de
a prezenta celorlalţi o buc ţica din tradiţiile, cultura i identitatea ţ rii din
care provin i de asemenea se va face o mic degustare de produse
gastronomice din fiecare comunitate participant .

Obiectivele proiectului finanţat de programul Tineret in Actiune al
Comisiei Europene includ: crearea unui spaţiu de autocunoa

ţ
ţ ţiei i a

importanţei acestuia în contextul socio-politic actual, experimentarea
unor metodologii alternative i creative de abordare a problemelor
sociale, precum i crearea unui spaţiu de expresie cultural i dialog
intercultural.

Proiectul de finalizeaz
î ţile lor

locale experienţa trait i competenţele dobândite. Echipa Centrului de
Voluntariat Re iţa format din Ramona Rica, Silviu Jivan, Sonya Simion,
Cristina Ghitiu, Gabriela Nagy i Sorina Nihta va face acest lucru printr-o
prezentare la Centrul de tineret Mansarda, prezentare deschis tuturor
celor interesaţi.

Pentru mai multe informaţii v rugam s ne scrieţi pe
voluntariat_resita@yahoo.com.

ş
ş ş

ş
ş

ştere, încredere,
comunicare şi team-building, dezbateri, prezent

şte comunitatea local şi problemele
imigran

ş

ş
ş

ştere
pentru tineri, de conştientizare cu privire la stereotipurile şi prejudec ile
pe care le au fa de alte culturi, explorarea fenomenului migra ş

ş
ş ş

ş
ş

ş
ş

ă ă
ă

ă
ări si jocuri de rol, tinerii

având ocazia de a cunoa ă
uni, 16 august, fiecare grup

na ă

ă ă
ă
ă

ă
ă

ă

ă joi, 19 august, fiecare gurp participant având
sarcina i responsabilitatea de a disemina mai apoi n comunită

ă
ă

ă

ă ă



� O.u.G. nr. 77/2010 privind unele masuri în domeniul
tineretului (M.O. nr. 446/01.07.2010)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale
nr. 453/2010 privind completarea Clasific ţiilor din
România (M.O. nr. 447/01.07.2010)

O.u.G. nr. 73/2010 pentru modificarea Legii înv ţ -
(M.O. nr. 448/01.07.2010)

O.u.G. nr. 74/2010 pt. modificarea unor acte normative din
domeniul educaţiei (M.O. nr. 448/01.07.2010)

O.u.G. nr. 67/2010 pentru modificarea

O.u.G. nr. 64/2010 privind modificarea
ţii imobiliare nr. 7/1996

Ministerul Justiţiei - Procedura din 2010 privind organi-
zarea

ţionarilor publici

Legea nr. 129/2010 pentru completarea art. 322 din
Ordonanţa de urgenţ a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societ ţilor comerciale

Legea nr. 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1)

ţilor în relaţia cu consumatorii
ţia europeana privind

protecţia consumatorilor

şi sportului
şi Protec

şi cercet

şi completarea
Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

şi completarea
Legii cadastrului şi a publicit

şi desf şurarea examenului prev

şi
(2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor
incorecte ale comercian şi
armonizarea reglement
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ării ocupa

ă ămân
tului nr. 84/1995

ării

ă

ă ăzut la art. 100 alin. (3)
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul func

ă
ă

ărilor cu legisla

(M.O.
nr. 449/02.07.2010)

(M.O. nr.
451/02.07.2010)

(M.O. nr. 452/02.07.2010)

(M.O. nr. 453/02.07.2010)

(M.O. nr. 453/02.07.2010)
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat sfârşitul pandemiei de gripă cu virus A/H1N1, aşa-numita "gripă porcină" Noul preşedinte al Columbiei şi cel al
Venezuelei au decis să restabilească relaţiile diplomatice între ţările lor Preţurile de consum vor creşte într-un ritm mai susţinut în următorii ani,
inflaţia putând ajunge la doi la sută în 2015, conform unui studiu al Băncii Centrale Europene În 12 august, Ziua Internaţională a Tineretului, ONU a demarat
"Anul Internaţional al Tineretului" sub deviza “Our Year Our Voice” Uniunea Europeană şi-a extins, cu un an, până la 14 septembrie 2011, misiunea de
monitorizare în Georgia, trimisă în această ţară după conflictul cu Rusia din august 2008 Hezbollah a predat instanţei ONU presupusa dovadă care ar
incrimina Israelul în asasinarea fostului premier libanez Rafik Hariri

în zona euro

Începând cu 1 ianuarie 2011, cetăţenii români vor
avea care vor conţine
informaţii biometrice, potrivit unui proiect al Ministerului
Administraţiei şi Internelor. Noul act de identitate va
permite, în acelaşi timp, şi identificarea pe baza
semnăturii electronice.

cărţi electronice de identitate

Pregătirile celui de al şaselea recensământ oficial în
, care începe în noiembrie, au intrat în linie dreaptă.

Ultimul recensământ, efectuat cu un deceniu în urmă, a
stabilit populaţia Chinei la 1.29 miliarde de oameni. Pentru
prima dată şi rezidenţii străini din Hong Kong, Macao şi
Taiwan vor fi intervievaţi.

China

Legea de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de
Integritate a fost adoptată de deputaţi în sesiunea
extraordinară de luni, 17 august, cu 204 voturi pentru, 2 voturi
împotrivă şi 2 abţineri. Proiectul va fi trimis Senatului, care este
Cameră decizională. Legea a fost adoptată în absenţa deputaţilor
PSD, care părăsiseră sala la momentul votului.

(ANI)

Summit-ul de laAstana, din perioada 1-2
decembrie 2010, va avea pe agendă Conflictele
îngheţate (sau prelungite), alături de combaterea
terorismului, problematica Afganistanului, coope
rarea în domeniul transporturilor şi promovarea
toleranţei.

OSCE

-

5

Ministerul Justiţiei va putea consulta
specialişti pe bază de voluntariat, fără
avantaje pecuniare - - ,
pentru realizarea proiectelor de acte
normative, a studiilor şi a altor documente,
potrivit unui act normativ recent.

pro bono publico

Următorul va avea loc în 20
noiembrie la Lisabona, în paralel cu reuniunea şefilor
de stat din ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice.
Summitul UE-SUA ar fi trebuit să se desfăşoare în luna
mai, în Spania, dar a fost anulat după ce Obama a
anunţat că nu va participa.

Summit UE-SUA

O întindere de gheaţă de aproximativ 251 de
kilometri pătraţi şi grosimea de până la 50 de metri
(jude ul Cara -Severin are o suprafa ă de 8514 km
pătraţi), s-a desprins din gheţarul Petermann, de-a
lungul coastei de nord-vest a Groenlandei. Crăpă-
turile din gheţarul Petermann au fost observate anul
trecut şi oamenii de ştiinţă se aşteptau la
desprinderea lui. Imaginile surprinse de sateliţii
NASA arată că Petermann s-a redus cu aproximativ
un sfert odată cu desprinderea blocului de gheaţă.

În prezent, aisbergul se află la 1.000 km de Polul
Nord, între Groenlanda şi Canada. Din 1962 nu au
mai existat în Arctica aisberguri plutitoare de
asemenea dimensiuni.

În luna februarie, altă bucată de gheaţă, cu
suprafaţa de 2,5 mii kilometri pătraţi, s-a desprins de
gheţarul Mertz dinAntarctica.

Calota glaciară a Groenlandei, cel mai mare
rezervor de apă dulce din emisfera nordică, s-a topit
într-un ritm alarmant în ultimii ani, sub efectul
încălzirii climatice, potrivit unui raport al Consiliului
arctic publicat la sfârşitul lui 2009.

� ș �

Lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi partenerii
acestora se vor bucura de o mai bună protecţie socială care include,
pentru prima dată, dreptul la concediu de maternitate conform unei noi
legislaţii a UE, recent intrată în vigoare. Directiva privind lucrătorii care
desfăşoară o activitate independentă şi soţiile/soţii care îi ajută (Directiva
2010/41/UE) abrogă şi înlocuieşte o lege anterioară şi îmbunătăţeşte
drepturile în materie de protecţie socială a milioane de femei aflate în
câmpul muncii, consolidând spiritul antreprenorial în rândul acestora. În
prezent, numai unul din trei antreprenori este femeie.

Parlamentul European a aprobat legislaţia la 18 mai, iar aceasta a fost
susţinută de statele membre ale UE la 7 iunie. Aceasta îmbunătăţeşte în
mod considerabil protecţia, în special în caz de maternitate, a femeilor
care desfăşoară o activitate independentă, precum şi a soţiilor sau a
partenerelor de viaţă care ajută lucrătorii independenţi.Acestea au dreptul
la o indemnizaţie de maternitate şi la un concediu de cel puţin 14
săptămâni, în cazul în care doresc să beneficieze de acestea. La nivelul
UE, este prima dată când se instituie o indemnizaţie de maternitate în
favoarea femeilor care desfăşoară o activitate independentă.

Noile norme contribuie şi la încurajarea spiritului antreprenorial, în
general, şi în rândul femeilor, în special. La ora actuală, există în acest
domeniu importante disparităţi între bărbaţi şi femei numai 30% din
antreprenorii europeni sunt femei.

În cele din urmă, dispoziţia privind protecţia socială în favoarea
soţiilor/soţilor sau a partenerilor de viaţă care ajută lucrătorii ce desfăşoară

o activitate independentă (recunoscuţi ca atare în dreptul intern)
reprezintă o îmbunătăţire considerabilă faţă de directiva din 1986. Aceştia
vor avea dreptul la asigurări sociale (precum pensiile), la fel ca şi lucrătorii
înregistraţi efectiv ca desfăşurând o activitate independentă, în cazul în
care statele membre oferă o astfel de protecţie acestor lucrători. Acest
lucru va contribui la oferirea unui sistem mai bun de protecţie socială şi la
prevenirea riscului de sărăcie în cazul femeilor.

Statele membre UE au la dispoziţie doi ani pentru a transpune directiva
în dreptul lor intern. Doar în cazul unor dificultăţi speciale, această
perioadă poate fi extinsă pentru alţi doi ani pentru a pune în aplicare
dispoziţiile referitoare la soţiile/soţii sau partenerii care ajută lucrătorii ce
desfăşoară o activitate independentă.

Activitatea desfăşurată cu titlu independent este o formă de muncă cu
o pondere semnificativă - deşi minoritară - în Europa, reprezentând
aproximativ 16% din populaţia activă.

Aproximativ 11% din lucrătorii care desfăşoară o activitate
independentă din Europa fac apel la ajutorul soţiilor/soţilor sau al
partenerilor de viaţă care lucrează în mod neoficial în mici întreprinderi
familiale, cum ar fi exploataţiile agricole sau cabinetele medicale locale.
Aceşti soţi/soţii sau parteneri sunt, în general, complet dependenţi de
partenerul care desfăşoară o activitate independentă. Din acest motiv,
aceştia se confruntă cu un risc ridicat de sărăcie în cazul divorţului, al
decesului sau al falimentului partenerului.
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Contribuabilii care nu au depus declaraţii timp de un semestru vor fi declaraţi inactivi În anul 2009, rata de ocupare a populaţiei în vârsta de muncă (15-64 ani)
a fost de 58,6% Datoria externă a României pe termen mediu şi lung a ajuns la 71,2 miliarde euro, până la 30 iunie 2010, conform datelor publicate de BNR
Numărul accidentelor rutiere şi a victimelor a scăzut în primele şapte luni ale acestui an, faţă de perioada similară din 2009 Inflaţia anuală a urcat în iulie la
7,14% Banca Naţională a României (BNR) menţine ţinta adoptării euro la 1 ianuarie 2015 România este singurul stat membru, care a aderat după 2004 la
Uniunea Europeană, şi care plăteşte mai mult decât încasează de la Bruxelles Aintrat în vigoare noua lege a Concurenţei

Titlurile executorii
Titlurile executorii se emit la 6

luni dacă restanţele la buget sunt
sub 100 lei pentru persoane fizice şi
sub 1500 lei pentru marii contribua-
bili, potrivit unui OrdinANAF.

Titlurile executorii se emit la 6
luni, dacă:

valoarea debitelor este mai mică
de 1500 lei, pt. marii contribuabili;

valoarea debitelor este mai mică
de 1000 lei, pentru contribuabilii
mijlocii;

valoarea debitelor este mai mică
de 500 lei, pentru contribuabilii
mici sau celelalte categorii ;

valoarea debitului este mai mică
de 100 lei, în cazul persoanei
fizice;
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Producţia mondială de grâu în
2010 va fi inferioară celei din ultimii
doi ani, estimează Departamentul
American de Agricultură, care şi-a
revizuit, în scădere, previziunile, din
cauza secetei din Europa de Est.
Departamentul estimează că
producţia mondială de grâu va fi de
645,73 milioane de tone în 2010. În
2009, producţia mondială de grâu s-
a situat la 680,3 milioane de tone, iar
în 2008 la 683,26 milioane de tone.
Consumul mondial estimat se ridică
la 665 milioane de tone.

Rata şomajului în rândul
tinerilor va ajunge anul acesta la
nivelul maxim înregistrat de la al
Doilea Război încoace, se arată în
raportul Organizaţiei Internaţionale
a Muncii. Potrivit raportului, la sfâr-
şitul acestui an, peste 13% din forţa
de muncă de pe glob (81 de milioa-
ne), tineri cu vârste cuprinse între 15
şi 24 de ani, vor ajunge în şomaj.

Lucrătorii independenţi vor beneficia de indemnizaţii de
maternitate şi drepturi de pensie

Preciz@ri referitoare la admiterea în înv@]@mântul
superior, sesiunea septembrie 2010

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,
prin deciziile legate de calendarul examenului de Bacalau
reat, permite tuturor absolvenţilor de liceu care promovează
examenul, atât în sesiunea iunie-iulie, cât şi în sesiunea
august-septembrie, să se înscrie pentru admiterea în
facultăţi

Perioadele celor două sesiuni de admitere, formele şi
probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi
se fac publice conform prevederilor legale în vigoare.
Termen limită pentru concursul de admitere, începerea
anului universitar, respectiv 1 octombrie 2010.

În concluzie, luând în considerare ordinea firească,
cronologică, a deciziilor cu privire la examenul de Bacalau
reat şi la admiterea la facultate, universităţilor le revine
responsabilitatea corelării calendarului propriilor sesiuni de
admitere cu desfăşurarea examenului de Bacalaureat,
prima şi a doua sesiune. Ministerul Educaţiei a creat toate
premisele necesare pentru ca absolvenţii de liceu care au
promovat Bacalaureatul să se poate înscrie la studii
superioare. În virtutea autonomiei universitare, senatele
universităţilor sunt singurele care pot decide asupra
calendarului înscrierii la propriile facultăţi.

-
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MECTS-10.08.2010

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

Guvernul va promova, începând cu septembrie, înc@ o serie
de acte normative pentru sus]inerea mediului economic
Începând cu luna septembrie vor fi preg

ţionate eliminarea impozitului minim, sprijinirea tinerilor
care î

ţii.
În ceea ce prive

ţei Sociale

ţei de munc
ţia fondurilor europene sunt alte dou

ţi ale Guvernului.

ătite mai multe acte normative în domeniile
economic

ă o firmă pentru a dezvolta afaceri, capitalizarea Fondului de
Garantare, astfel încât IMM-urile să aibă un acces mai u

ă la care firmele pot primi ajutoare de stat, în cazul în care
creează noi locuri de muncă ă investi

ă, primul-ministru a precizat că adoptarea
legii pensiilor, în luna septembrie, este un obiectiv major al Guvernului întrucât acesta
reprezintă un prim pas pentru diminuarea deficitului bugetului de pensii. Tot în luna
septembrie, Guvernul va promova în Parlament legea salarizării unitare pentru
personalul plătit din fonduri publice, precum ă modificarea
procedurii de acordare a venitului minim garantat, astfel încât acesta să fie „un
instrument social eficient ă fie acordat doar persoanelor care au nevoie”. De
asemenea, în octombrie, Guvernul are în vedere promovarea în Parlament a Codului
Asisten ă modificarea Codului Muncii,
legea sindicatelor, legea patronatelor ă pentru
flexibilizarea for ă în România.

Combaterea evaziunii fiscale ă
priorită

şi social, potrivit premierului Boc.
În acest sens, au fost men

şi întemeiaz
şor la credite, precum şi

diminuarea pragurilor pân
şi realizeaz

şte componenta social

şi legea care vizeaz

şi s

şi a unui pachet legislativ care vizeaz
şi legea contractelor colective de munc

şi absorb

Guvernul Romaniei - 11.08.2010

Ghe]arul Petermann se mic}oreaz@Ghe]arul Petermann se mic}oreaz@
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Vând în Boc
-

.
.

ţie .

-

abs

-

ţa din 2004,
48.500 km, stare bun

-

a

.

.

. rr
ţa, 6

locuri, toate utilit ţile, 900 € neg.
Tel.0770-369649. (R.R)

Vând voucher, 1200 lei neg. Tel.
0729-928027. (R.R)

Vând voucher în Mehadia, 350 €
neg. Tel. 0728-1277818. (R.R)

Vând voucher în Re ţa, 1500 lei
neg. Tel. 0765-041687. (R.R)

Vând voucher, 1500 lei neg. Tel.
0730-552734. (R.R)

şa piese de schimb
pentru Raba, Saviem, IMS, un mo
tor complet pt tractor U445, remorc

şi injectoare noi pt tractor
U650; sem

şin ştiat îngr ş

şi
diesel, 2.500-3.000 € neg.; 2
camionete VW; 2 old-timer Ford şi
Skoda, 500 1000 €. Tel. 0723-
704632, 0788-940190. (R.R)

Vând Dacia Solen

ş, înmatriculat

şu Mare tr ctor
U650 forestier, stare foarte bun

ş,
1350 lei. Tel. 0745-027095. (R.R)

Vând Logan în G

şi

şi

ă
joasă pe o axă pt tractor; pompă de
injec

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

Vând Opel Astra break caravan,
1.7 turbodiesel, 1997, servo total,
ABS, airbag, închidere centralizată,
în stare foarte bună, înmatriculat re
cent, acte la zi, 1800 €; piese Opel;
Ford Orion, consum mic, servo, ,
înmatriculat, închidere centralizată,
400 €. Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând Dacia Logan din 2005,
climă, airbag, 1,6, benzină. Tel.
0722-507779. (R.R)

Vând 2 Mercedes-uri, benzină

ă, 3500 €;
remorcă auto Padi ă,
300 €. Tel. 0744-195932. (R.R)

Vând Opel Astra Caravan die
sel, recent adus din Germania, 1200
€, din 1995. Tel. 0756-386658. (R.R)

Vând în Saco
ă,

cauciucuri noi, 5 000 €. Tel. 0732-
870076. (R.R)

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

Vând voucher în Gherteni

ătaia, 23.000
km, benzină, 1,4, 4 500 €. Tel. 0256-
410641. (R.R)

Vând în Eftimie Murgu tractor
U445, 3 600 €.Tel. 0765-856273.( )

Vând rulotă Safari în Re
ă

Vând motor electric trifazic 22
KW, 1000 rotaţii/minut şi unul de 30
KW. Tel. 0740-524888. (R.R)

Vând în Re ţa 2 canapele, una
de 1 persoan

Vând mobil

ţa. Tel. 0768-
616882. (R.R)

Vând în Gaiu Mic s

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

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

Vând în G
ţia amplificare

Akai, 250 lei; aparatur

ţel 1
lun

ţelan van

ţea 6 luni, 1200 lei.
Tel. 0771-164774. (R.R)

Vând în Re ţa ma

ţelan. Tel. 0740-064777, 0726-
155095. (R.R)

Vând în Jitin rochie mireas

ţa ma

ţelu Ro

şi

şa sufragerie lemn
nuc masiv, 1000 €; motor electric
trifazic, 1500 ture, 4,5 KW, 400 lei.
Tel. 0255-555954. (R.R)

Vând rochie de mireas

ş 2 porci 7
lei/kg. Tel. 0745-027095. (R.R)

Vând în Bocşa c

şin

şin

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

Vând în Brebu vac
şi vi

şi şin

şi şin

şu motor
electric 10 kw, 3000 ture, nou, 1000
lei, bormaşin

ă, 250 lei, alta de 2
persoane, 400 lei; aspirator auto,
150 lei; butelie voiaj, 2 kg, 100 lei.
Tel. 0355-881263. (R.R)

Vând în Anina vacă 7 ani, 2500
lei. Tel. 0740-145324. (R.R)

Vând cărucior copii, 150 lei. Tel.
0722-962351. (R.R)

ă tineret, 700 lei; 3
canapele noi, 1000 lei. Tel. 0767-
372844. (R.R)

Vând în Boc

ă mică.
Tel. 0763-757796. (R.R)

Vând 2 vaci Oravi

ăpătoare
mecanică, 2100 lei; iapă gestantă în
6 luni, 2700 lei neg. Tel. 0256-
398873, 0767-511184. (R.R)

Vând în Gherteni

ă

ătaia ma ă de scris
Erica, 250 lei; sta

ă foto mai
veche. Tel. 0256-410641. (R.R)

Vând în Doman vacă cu vi
ă, 3700 lei neg. Tel. 0733-

082077. (R.R)
Vând rochie mireasă scurtă din

SUA, nouă, 500 lei. Tel. 0355-
418571, 0770-538012. (R.R)

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

ă gestantă 2
luni, 2700 lei

ă de cusut
Singer, 250 €, cazan fontă, 150 lei,
plapumă lână 2 persoane, 150 lei,
bani argint 25 lei buc, bibelouri
por

ă 2
piese, bej, 300 lei, mărimea 44. tel.
0788-544345, 0747-215379. (R.R)

Vând în Re ă de cusut
Singer. Tel. 0770-456679. (R.R)

Vând în Mâtnic purcei 3 luni, 200
lei bucata. Tel. 0762-188929. (R.R)

Vând în O

ă tip picior cu avans
automat, 4 viteze, folosită. Tel.
0355-404159. (R.R)

Vând în Brebu cal 1200 lei neg,
motocositoare 1300 lei neg. Tel.
0742-627849. (R.R)

Vând vac

ţi valo-
roase, în perfect

Vând rochie de mireas -

ţ 700 lei. Tel. 0729-946381.
Vând vac ţei

sau vând viţeii separat, da 25 de litri
de lapte pe zi, Zorlenţul Mare nr.
540, Trut Marioara. Tel. 0727-
057607 sau 0751-132460.

Vând mobila buc -

Vând convector cu gaz, cu plit

ţi,
450 lei/perechea; un m -

ţei,
2500 lei/buc; pereche cai, 4700 lei;
2 m

. rr

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

Vând în Boc ţ

ţ
ţi, 500 lei, rochie de

mireas

ţelegere, fripteuz
-

ţuic

-

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

ţionare +
piese schimb, 2600 lei neg. Tel.
0723-213286, 0724-898717. (R.R)

ă de 6 ani în sat
Deze

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

801140, 0255-253973.
ă tip sire

nă, apărută pe coperta catalogului
"Casa rochiilor de mireasă 2008".
Pre

ă cu lapte

ătărie încorpo
rat frigider, ma ă spălat vase,
aragaz electric ă. 2 canapele
plus un fotoliu living piele, dulap
mare 5 u

ă,
450 lei. Tel. 0770-426630, 0355-
409219. (R.R)

Vând în Fize

ăgar; cosi
toare pe tambur 250 €; cositoare pe
benzină 150 €. Tel. 0745-006411,
0757-298165. (R.R)

Vând în Târnova 3 vaci cu vi

ăgari, 170 oi; taur, 2500 lei neg.
Tel. 0741-272105, 0755-479592 ( )

Vând în Deze

ă + vi

ăsu ă,
250 lei; masă, 30 lei. Tel. 0749-
109667. (R.R)

ărănesc
pentru bărba

ă în stare foarte bună, 350 lei,
costum negru de ocazie, 800 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800 lei,
dună, plapumă, covoare, aparate
radio la în ă inox de
3,3 l, 170 lei în cutie; videocaseto
fon, 200 lei, aparat de diafilme. Tel.
0751-847843. (R.R)

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

Vând în Anina mobilă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor,
goblen Cina cea de Taină
ătorii, 400 €; candelabre, costum

popular damă, 200 €. Tel. 0729-
876548, 0255-240038. (R.R)

Vând 2 capre în Dalbo

Vând în Scăiu

şti, comuna Fârliug. Tel. 0726-
110517.

şi cu doi vi

şin
şi hot

şi. Tel. 0764-794932.
Vând iepuraşi de 2 luni. Tel.

0742-631476.

ş 30 capre, 220 lei/
buc; 50 iezi, 6 lei/kg; 4 porci mistre

şti purcei. Tel.
0727-914035. (R.R)

Vând în Orşova 25 oi, 250
lei/bucata; 2 vaci, 2500 lei/bucata.
Tel. 0720-725026. (R.R)

Vând vac

şa 2 fotolii+m

Vând frigider cu congelator,
model mic. Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând costum popular

şi Sece
r

şe

ş motocositoare
Carpatina, stare de func

Caut doamn

Pensionar 1
ţ a

0728-166849.
Domn 52 ani, 1,73, 71, singur,

fizic pl

ă maxim 45 ani să
locuim împreună în apartamentul
meu. Tel. 0723-495967.

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

ăcut, nefumător, nealcoolic,
nonconformist, doresc să cunosc o
doamnă compatibilă. Tel. 0754-
911857.

Bărbat 36 ani, educat, curat,
dotat, ofer clipe de vis doamnelor

-

şi
cuplurilor. id de mess: placere36.
Tel. 0742-682681.

(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

Cumpăr în Caransebe
ăr

ă, display 3.5 inch, 240x320
QVGA, include card SD de 2 Gb.
Pre

ă,
amândouă sunt cu prindere SDS. La
cea mare mai este valabilă garan

ă. Tel. 0769-421706.
Vând transformatoare de sudu

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

Vând fotolii pat 2 seturi. Tel.
0720-545776.

ă. Rog seriozitate. Tel. 0741-
133612.

Vând pat neextensibil o persoa
nă, dim.190x90 cm, pre

ăr natural cu
cheratină

ălincă de Zalău. re

ă de schim
bat cauciucuri, aparat de sudură cu
argon, utilaj împră ă
grosime, rulotă. Tel. 0763-730711.

Vând radio casetofon Satellite
stereo, pre

ă marca
Bramms stereo, pre

ă. Vând capre 1400 lei
pre

ărime 2,05x1,50 m, 2 ochiuri pre

ă freze pt. u

ă video, Intel dual core. Tel.
0747-130405.

Vând ieftin 2 difuzoare 15”, 400
W, Alda made în USA. Tel. 0722-
619119.

ă,
design modern. Tel. 0727-792621.

ă fără fir,
birou + scaun ergonomic, 1 0

ă tip Lugoj, le /buc
ă . Tel. 0723-

270540.

ş radio cu
pickup şi 500 c

Vând convector gaz 150 lei. Tel.
0744-957175.

Vând telefoane mobile: Nokia
6234 pre

şi Nokia
1208 pre

şini Stern aproape
noi, una mare şi una normal

şi luna asta, la un pre

şi microring, 2 lei suvi

şin

ştiat azot, frez

şi alta la 3500 lei negocia
bile amândou

şi lemn
stratificat de 68. Tel. 0722-515138.

Vând laptop Fujitsu-Siemens
procesor 2 GHz, hard 160 GB, ram 3
GB, plac

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

şi

ţi. Tel. 0721-
961245. (R.R)

ţ 250 lei, Nokia 6085 preţ
60 lei, Nokia 1600 preţ 50 lei

ţ 50 lei. Tel. 0721-410752.
Pocket PC cu navigaţie harta

Europei martie 2010 cu limba
român

ţ 400 lei. Tel. 0721-410752.
Vând 2 borma

ţia
ţ 450 lei. Tel.

0769-421706.
Vând 2 fotolii pat la 350 de lei

amândou
-

Vând convector gaz cu tiraj
forţat, preţ 300 lei negociabil Tel.
0740-233153.

Vând aragaz portativ picnic + 2
butelii mici pt. gaz, preţ 60 lei neg.
Tel. 0740-233153.

Vând gps Smailo 5 HD nou, ofer
garanţie, full Europa, meniu în limba
român

-
ţ 250 lei neg.

Tel. 0740-233153.
Vând extensii de p

ţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.

Vând fotoliu dublu piele eco nou
450 lei neg. Tel. 0746-254661.

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

Vând 2 motoare trifazice 7,5 kw
banţig nemţesc, ma -

ţ 60 lei neg. Tel. 0740-
233153.

Vând radio cu o box
ţ 60 lei neg. Tel.

0740-233153. Vând cositoare la
2800 lei, -

ţ negociabil. Tel. 0740-300282.
Vând termopan second hand

m ţ
avantajos. Tel. 0767-047145.

Vând fotoliu pat extensibil
pentru 2 persoane, în stare buna.
Preţ 400 lei negociabil. Tel. 0745-
072760, 0746-524320.

Vând dou

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

2 € neg
sau separat. Tel. 0745-583129.

Vând ţigl 0 8 i ,
stare bun în Re ţa

,

Deţin

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

Vând Renault 11 diesel, 1600
cmc, gri metalizat, 1987, taxe la zi,
900 €. Tel. 0722-440654, 0355-
405138. (R.R)

ătorul autoturismului Dacia
break, culoare ro

ă ia legătura cu
proprietarul la telefon 0762-435407.

şie, nr. IS-59-AND
este rugat s

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Matrimoniale

6

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, tel.

0255-571133, fax 0255-572815, organizează licitaţie publică
pentru închirierea Anexei nr. 2 situată în imobilul din Oraviţa, str.
Eftimie Murgu, nr. 37, înscris în C.F. nr. 943 ORAVIŢA, cu nr. top
389/b/1, conform H.C.L. nr. 42 din 15.05.2009. Documentele
pentru înscrierea la licitaţie se pot procura de la camera 7 -
Urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de
16.08.2010. Ofertele se pot depune până în data de 31.08.2010,
ora 16, la camera 5 - Registratură. Licitaţia va avea loc în data de
01.09.2010 la ora 10, cu repetare în fiecare miercuri până la
adjudecare, la sediul Consiliului Local Oraviţa.

PRIMAR, Inf. GOGA ION

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

ţ 15 lei bucata. Tel.
0721-414951.

Vând ma

ţuic

şi Play
Station 3, pre

şină de cusut Singer, o
casetă de fier cu chei. Tel. 0255-
257476, după ora 18.

Cumpăr baston de lemn. Tel.
0732-479209.

Vând circulat trifazic 1300 lei,
cazan ă, 50 kg, cupru, 1800 lei
neg, cort 8 persoane, cu verandă
mare, folosit o dată, 1000 lei neg.
Tel. 0355-805986.

Vând vacă Holstein, 2500 lei.
Tel. 0769-337753.

Auto-Moto-Velo

Vând OpelAstra 1900 € neg. Tel.
0770-359853. (R.R)

Vând Opel Corsa din 1996,
benzin

ţ

ţiAL. Tel. 0753-551927. (R.R)
Vând ATV 200 cmc, pornire

electronic

ă, verificare 2011, 1750 €;
bloc motor

ăr VW Golf 2 turbo diesel
pt. piese schimb. Tel. 0762-748427.

Vând 2 vouchere, 300 €/buc;
cumpăr piese Laguna fa ă. Tel.
0770-426630, 0355-409219. (R.R)

Vând în Herculane Opel Vectra,
1,6, turbodiesel, din 1995, servo,
ABS, verificare 2011, stare foarte
bună. 2800 €; Rover Cabriolet, 1,6,
din 1998, decabotabil, alarmă, ABS,
gen

ă, 1200 €. Tel. 0742-
353609. (R.R)

Vând în Pe

ă, 650 € neg, Ford Escort
Combi, 1.6, benzină,ABS, închidere
centralizată, din 1991, 450 € neg.
Tel. 0745-870027. (R.R)

Vând în Jamu Mare Opel Astra,
1.7, diesel, din 1993, acte la zi, 1400
€ neg. Tel. 0742-544119. (R.R)

Vând voucher în Bozovici, 1350
lei neg. Tel. 0763-899090. (R.R)

Vând tractor U650; voucher. Tel.
0769-356970. (R.R)

şi punte spate. Tel. 0720-
989727. (R.R)

Cump

ştere Ford Escort 16
valve, din 1995, ABS, închidere
centralizat

Vând în Re

Vând urgent voucher în Re

Înmatriculez orice marcă de ma
ă în Bulgaria, pre

Vând Logan Preferance 1,4 mpi
înmatriculată, 50.708 km, stare
foarte bună, garan ăcută la
reprezentan ă Timi pre

Cumpăr jante tablă pe 15 de
Logan, pre

Vând 2 casetofoane auto în sta
re de func

Vând voucher Remat valabil
noiembrie, dosar complet cu toate
actele legalizate pre

Vând voucher urgent, caută-mă.
Tel. 0733-013711.

Vând Dacia Logan 1,5 dci
culoarea albă. Tel. 0722-742502.

Dacie de vânzare, verificare
aprilie 2011, asigurare februarie
2011, în stare de func

şi

şi

şi

şin

şoara,

şi 20 lei bucata, în stare
de func

ţa Opel Astra din
1993, 1.6, înmatriculat. Tel. 0770-
359853. (R.R)

Vând în Re ţa Opel Astra din
1993, 1.6, înmatriculat, 1800 €. Tel.
0355-803634. (R.R)

ţa
cu toate actele legalizate. Preţ fix
1.200 lei. Tel. 0764-160138.

-
ţuri rezonabile.

Tel. 0747-094477, 0765-052924.

ţia f
ţ ţ 3.500

neg. Tel. 0721-410752.

ţ convenabil. Tel. 0721-
410752.

-
ţionare preţ 50 lei model

Ford 2004,
ţionare. Tel 0721-410752.

ţ 300 €. Tel.
0721-410752.

ţionare sau pt.
rabla, 400 € neg. Tel. 0722-848183.
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Anunţ public privind dezbaterea publică
S.C. BELVEDERE S.R.L. anunţ

, propus a fi amplasat
în Comuna Berzasca, Valea Toraniţa, top 1038/b/1.

Tipul deciziei posibile luate de Agenţia pentru Protecţia Mediului
Cara

Documentele menţionate sunt disponibile

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

ă publicul interesat asupra
depunerii raportului privind impactul asupra mediului, care
integrează concluziile studiului de evaluare adecvată pentru
proiectul

ătoarea
adresă de internet

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului
va avea loc la Primăria Comunei Berzasca, sat Berzasca, str.
Principală, nr. 282, în data de luni, 06.09.2010, începând cu orele 15.

ă la data de 06.09.2010.

„Deschiderea, pregătirea ă de
roci pentru construc

şi exploatarea la suprafaţ
ţii - Cariera Toraniţa 1”

ş-Severin poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

şi la urm

ş-Severin, Reşi

Raportul privind impactul asupra mediului
ţiei pentru Protecţia Mediului

Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - joi,
între orele 08 16 ,

ţul Timi 0

şi studiul de evaluare
adecvat

ş-Severin, Reşi
şi vineri, între orele 08 14 , şi la sediul S.C.

BELVEDERE S.R.L. din Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 44,
jude ş, în zilele de luni - vineri, între orele 9 -15 .

ă pot fi consultate la sediulAgen

00 0 00 00

00 00

- 3 -

www.apmcs.ro.

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

RE IŢA

MOLDOVA NOU
ŢA:

ŢELU RO
Ţ: 219

Ş

Ş:

O ŞU:

: Agent de turism transport turistic intern/ internaţional/ ticketing/ rezerv
ţ

ţioner îmbr

ţ
ţi industriali: 1; Osp
ţioner de hotel: 1; Secretar

ţ

ţelar: 2; Sudor manual cu arc electric: 7;

Funcţionar în activit ţi comerciale, administrative ţuri: 1; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor solide

ţionar administrativ: 1;

ări/ cazare/ publicitate/
marketing/ asisten ă turistică: 1; Agent securitate: 50; Agent vânzări: 5; Asistent manager: 1; Barman: 3; Bucătar:
1; Călcătoreasă lenjerie: 5; Cameristă hotel: 1; Croitor-confec ăcăminte după comandă: 20; Dulgher: 2;
Economist sef: 1; Gestionar depozit: 1; Inginer mecanic: 6; Izolator termic: 15; Lucrător comercial: 9; Lucrător
gestionar: 1; Manipulant mărfuri: 2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie,
parchet: 19; Operator robo ătar: 4; Primitor-distribuitor benzina ă: 1; Proiectant
inginer mecanic: 1; Recep ă: 1; Sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/
nealimentare: 1; Strungar universal: 1; Tăietor geam: 1; Tehnician în industria textilă: 1; Traducător: 1; Translator:
1; Vânzător: 2; Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 1; Zidar rosar tencuitor: 16;

Lucrător comercial: 1;
Ajutor ospătar: 3; Barman: 2; Bucătar: 1; Femeie de serviciu: 1; Lucrător bucătărie: 1;

Lucrător comercial: 3; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 2;
Ospătar (chelner): 5; Sef restaurant: 1;

ăcătu
Mecanic auto: 1;

ă

ă de mare tonaj: 1;

şi motorin

Inginer mecanic: 1; L ş mecanic: 7; O

şi pre
şi semisolide: 1;

Func Şofer autocamion/maşin

ANINA:
BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE
Ă:

ORAVI

TOTAL JUDE

Persoan
-

ţ 24.500
negociabil. Tel. 0752-513036.

Vând apartament confort 2
Micro 2, gresie, faianţ

-
ţ

Vând parcele de teren intravilan
în Boc

ţi

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

ţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând apartament 2 camere, bu-

c -

ţ
ţ între 25.000-30.000 €

neg. Tel. 0723-704632, 0788-
940190. (R.R)

Vând în Re ţa apartament 2
camere, zona Poliţie, 40 mp,
central

ţa cas -

ţ

. rr

ă fizică vând urgent
apartament 3 camere semideco
mandat, zona Intim, pre

ă, termopane,
încălzire, etaj 4/4 cu acoperi

ă renovată 3 camere,
bucătărie, baie, debara, terasă, gre
sie, faian ă, termopane, centrală
încălzire, podele laminate, curte,
grădină, Boc ă. Tel. 0771-
482592.

ă, în
parcul industrial de pe drumul
Bini

ă

ă, în spatele uni
versită

ătărie, baie, coridor, balcon, con
vector, contor gaz, et. 2, pe Calea
Caransebe

ă,
mobilate, pre

ă, 25.000 €. Tel. 0722-
440654, 0355-405138. (R.R)

Vând în Re ă, str. Rân
dunica, nr. 15, 3 camere, bucătărie,
grădină, pivni ă, 60.000 €. Tel. 0355-
881263. (R.R)

Vând în Pe ă cu teren
arabil, 2900 mp, acte în regulă,
20 000 € neg. Tel. 0763-757796. ( )

Vând garsonieră tip cămin în
Luncă, B-dul A.I. Cuza, bl. 30, a9.
19, 9.000 €. Tel. 0355-418571,
0770-538012. (R.R)

ş. Tel.
0724-700792.

Vând cas

şa Montan

şa, situate în zona turistic

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

Vând apartament 2 camere în
Reşi

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

Vând în Ilidia 2 case de vacan

şi

şi

ştere cas

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 18.08.2010

Imobiliare
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Inspectoratul Judeţean de
Poliţie

Inspectoratul Jude
Poli

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

�

�

�

�

ţean al
ţiei de Frontieră

ţii de
Urgenţă

12.08.2010: poliţiştii rutieri din
cadrul IPJ C-S au desfăşurat o
acţiune cu aparatele radar pe DN 6.

12-13.08.2010: acţiuni specifice
pentru prevenirea

ţ

ţiuni rutiere.
13.08.2010: un bărbat s-a înecat

în lacul de acumulare Secu.
14.08.2010: în spatele unui bloc

situat pe Bulevardul Muncii a fost

găsit un bărbat decedat
16.08.2010: la Naidăş, un

autoturism s-a răsturant pt. că
şoferul acestuia nu a adaptat viteza
la condiţiile drum.

16.08.2010: lucrători din cadrul
Poliţiei Oraşului Oraviţa au inter
venit pentru aplanarea unui conflict
spontan, pe fondul alcoolului,
izbucnit între două grupuri de
persoane pe str. Zona Gării din loc.

17.08.2010: în afara localităţii
Borlova, un autovehicul s-a
răsturnat într-o râpă.

18.08.2010: accident de circula
ţie soldat cu o victimă pe DN 68.

13.08.2010: în baza unor date
deţinute la nivelul I.J.P.F. C-S, polţi-
tii de frontier au reu it depistarea

a 3 persoane care aveau asupra lor
cantitatea de 11,74 gr de substanţe
care din primele cercet ri reiese c
ar fi ha i i marijuana. Evenimentul
s-a produs pe raza loc Berzasca.

09.08.2010: incendiu produs la o
langoşerie din centrul Reşiţei.

12.08.2010: ISU “Semenic“ a fost
solicitat să intervină pentru descar-
cerarea unei persoane de sex
feminin, victimă a unui accident
rutier produs pe E70, pe raza
comunei Domaşnea, cand un
autotren, din cauza vitezei excesive
s-a răsturnat într-o curbă.

12.08.2010: incendiu produs la un
autoturism Dacia 1300 parcat pe B-
dul Republicii

18.08.2010 incendiu produs la o
locuinţă pe str Zona Gării din ora ul
Oraviţa

şi combaterea co
miterii faptelor cu violen

şi privat, precum şi depistarea

ş ş

ş ş ş

-

-

-

ă, în mediul
stradal, a furturilor din patrimoniu
public
celor ce încalcă prevederile legale
sau comit infrac

ă

ă ă

.

�

�

�

�

,
.
:
.

.
ş

�

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,

“ ”
“ ”

A ţia Dogs Center Re ţa
cere ajutorul oric ţean cu
bun ţ

ţumesc antici-
pat.Tel.0747-094477, 0765-052924

Caut loc de munc ţ

ţ -
ţare co-

voare la 3 lei/mp, canapele, saltele
pat, fotolii, la preţuri accesibile. Ga-
rant .

ţii avantajoase de plat

ţa tir, cat.
B, CE, atestat

ţ

socia

Cur

Caut tâmplar termopane urgent,
condi

Caut tâmplar lucr

Caut

Execut amenaj

şi

şim s
şi maltratarea animalelor

f

şofer cu experien
şi card. Tel. 0741-

270598.

şi ieftin Tel.
0770-765772.

ărui cetă
ă credin ă să reu ă stârpim

barbaria
ără stăpân. Vă mul

ă, frizeri ă. Tel.
0769-463199.

ă ătorie ecologică la domi
ciliu oferă servicii de cură

ăm calitate. Tel. 0731-210482

ă. Tel.
0745-235800.

ător în pal. Tel.
0741-270598.

ări interioare,
gresie, faian ă, rigips, laminate, de
super calitate repede

Electrician, execut, înlocuiesc
instala

şi
exterioare de la A la Z, pre

şi exterioare. Tel. 0723-
894929. Caut femeie pentru îngrijit
copil de 4 ani, 8 ore pe zi. Tel. 0771-
677844.

şi b

ş
ş

şi sanitare
podele laminate montez usi glet
izolatii termice tencuiala decorativa
gauri pt centrala Tel. 0768-251825.

ţii electrice, montez sau
schimb tablouri electrice, prize,
întrerup

ţuri de
criz

Caut îngrijitor permanent pentru
persoan

70-516199.
-
-

ţ 50 lei/camer

Caut copii

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

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

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

Execut amenajări interioare

ă Tel. 0747-094477, 0765-
052924.

ări de amenajări
interioare

ă cu han icap locomotor.
Tel. 07

ăile Her
culane. Pre ă/noapte.
Tel. 0723-277475.

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

ă confec
ăm por

Execut lucr

d

Închiriez în regim hotelier apar
tament cu 2 camere în B

Firm -

Execut gresie faianta forme de
rigips instalatii electrice

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

Auto-Moto-Velo
Vând ma ă de schimbat cau

ciucuri ă. Tel. 0763-730711.
Pasat 1,9 TDI an 2000, barcă de

5 persoane înmatriculată, fnc pt.
fermă mică, cu ăini.
Tel. 0763-730711.

Motor Renault 1,6 diesel com
plet, 2 planetare, radiator, servo cu
pompă. Tel. 0741-191933.

Vând în Caransebe

Vând voucher acte legalizate,
Re

Vând Opel Zafira 2006, full
option, 1,9 diesel, navi, recent
adusă din Germania, trecută de rar.
Pre

Vând Dacia 1310 an 94, 5
viteze, între ă, sistem audio
complet, senzori parcare, acte la zi,
500 €. Tel. 0745-628294.

Vând în Caransebe

ări complete, ă, 00 €
neg.Tel. 0255-517830

ă de tractor cu tablă
zincată, 300 €. Tel. 0769-337753.

Vând Dacia Super Nova, 2001,
1400 cmc, 24.000 km, janteAl, stare
foarte bună, 1550 € neg. Tel. 0721-
228308.

Vând buldo-excavator JCB,
13.000 lei neg. stare perfectă de
func

ă, nou, pt. Dacia
Nova, pre

Vând Ford Escort an 1999 motor
1,4 pre

Vând Ford Escort an 1997 motor
1,6i, stare perfectă de func

şin
şi rulot

şti pt. iepuri şi g

ş perii elec
trice pt demaror şi alternator
tractor U-650. Pre

şi

ş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000,

benzin

şabil, pre şor
negociabil. Tel. 0729-204684.

-

-

-
. de

ţ 30 lei/set, 30 se-
turi.Tel.0722-856769, 0355-800815

ţa, preţ 1200 lei neg. Tel. 0720-
956438.

ţ 10.000 €. Tel. 0722-006988.

ţinut

taxe la
zi, dot 3.8

.
Vând voucher. Tel. 0770-

546967, 0721-297405.
Vând remorc

ţionare. Tel. 0762-976403.
Vând parbriz faţ

ţ rezonabil. Tel. 0255-
215428.

ţ 900 €. Tel. 0729-204684.

ţionare,
aspect irepro ţ 1300 € u

(continuare )în pagina 1

Vând apartament 2 camere, zo
na Gării din Oravi

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

Vând în Gătaia casă, 35.000 €
neg; casă în
ă, 12.000 €. Tel. 0256-410641 (RR)

Vând în Verme ă 5 camere,
anexe, 21.000 €. Tel. 0745-714573.

Vând apartament 2 camere în
Moroasa, complet renovat. 27.000
€. Tel. 0766-108211. (R.R)

Vând casă în Gârbovâ

ă în Mehadia, 5500
mp, 10.000 € neg. Tel. 0768-
777894. (R.R)

Vând în Re ă, 73.000 €.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 ( )

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

Vând casă în Gârli

ă, gresie
faian ă, izolat interior, 35.000 € neg
sau schimb cu apartament 2 camere
+ diferen

ă cu grădină
ă cu nr., grădină în

extravilan

ătă

ătă

ătă

Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lângă Comisariat, etaj 2/4,
gresie, faian ă, centrală, termopa
ne, u ă metal, izola

ătra

-
ţa, 15.000 € neg.

Tel. 0741532093, 0747-953693. (rr)
Vând apartament în Bucure

rr

-

ţ, 10.000
€. Tel. 0764-794942. (R.R)

Vând livad

ţa cas
rr

ţ

ţa. Tel. 0355-809377,
0724-975351. (R.R)

Vând sau schimb cu apartament
3 camere, cas

ţa apartament 2
camere, neîmbun ţit, Pe b-dul
Republicii, bl. 23, 20.000 € neg. Tel.
0728-770207. (R.R)

Vând în Re ţa apartament 2
camere, conf. 1, parţial îmbun ţit,
garaj, 25.000 € neg. Tel. 0355-
883511, 0744-954693. (R.R)

Vând teren intravilan 1000 mp
pe drumul Lupacului, 15 €/mp neg.
Tel. 0724-075109. (R.R)

Vând apartament 3 camere,
Moroasa 2, îmbun ţit, 27.000 €
neg. Tel. 0748-904376. (R.R)

Vând în Comlo

.

ţ -
ţie interior, preţ

28.000 neg. Tel. 0745-786586.
Închiriez spaţiu comercial în

Re ţa str. Gutâi, Micro 4, 60 m
p ţi, 250 €. Tel. 0745-598441.

şti, 2
camere, et. 1, 73.000 €. Tel. 0770-
769378. (R.R)

Vând cas şa Montan

Şemlacu Mare, renova
t

ş cas

şi

şte, 15.000 €
neg.Tel.0734-546113,0771-790407

Vând apartament 3 camere,
Intim, termopane, central

şi curte,
loc de cas

şi intravilan în Ezeriş. Tel.
0770-495814. (R.R)

Vând în Reşi

şi

şu Mare (Timiş) 5
ha teren, 2000 €/ha. Tel. 0729-
428309 (R.R)

Vând în cimitirul nr. 7, 2 locuri de
veci, 500 €. Tel. 0355-881263. (R.R)

ş

şi
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DE VĂZUT LA TV:
BASCHET FEM.: Preliminarii CE: Romania - Israel

Vineri TVR 2 ora 17:30
KAIAC-CANOE: Campionatele Mondiale de la Poznan, Polonia

Sambata Eurosport ora 11:00 si 14:00
SPORTURI: Jocurile Olimpice ale Tineretului, Singapore 2010

Sambata TVR 2 ora 17:00
RUGBY: Tri Nations: Africa de Sud - Noua Zeelanda

Sambata Sport.ro ora 18:00
HANDBAL MASC.: Cupa Energia: Tg. Jiu - UCM Resita

Duminica Digi Sport ora 13:00
TENIS: Turneul masculin ATP, Cincinnati, SUA, Finala

Duminica Sport.ro ora 19:00
FOTBAL: Supercupa Italiei: Internationale - AS Roma

Duminca Digi Sport Plus ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor, Play-off, retur

Marti si Miercuri TVR 1 ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
16 - 22 aug: TENIS -ATPTour, Cincinnati,SUA;
17 - 24 aug: CICLSIM - Turul Beneluxului;
19 - 22 aug: KAIAC-CANOE - Campionate Mondiale, Poznan;
19 - 22 aug: VITEZAIN COASTA- Et. 10, 11 - Straja, Jud. Gorj.

Handba l
UCM Reşiţa va susţine alte meciuri de pregătire.

Federatia Romana de Handbal

Un turneu de
calibru, Cupa Energia de la Tg. Jiu, se va derula între 20-22 august, cu
participarea gazdelor de la Pandurii Energia, UCM Re

ă dispute două meciuri de
verificare în Ungaria, cu Pick Szeged, în 24 Pregătirea
pentru noul sezon competi

Liga Na ă va debuta în data de 4
septembrie, in care echipa resiteana se va deplasa la HC Odorhei.

a anuntat programul complet al
echipei nationale masculine, care pregateste în aceasta toamna nu
doar meciurile oficiale din preliminariile CE din 2012, ci si participarea
la CM de anul viitor. Echipa antrenata de Vasile Stânga are programata
reunirea în 13 septembrie, la Izvorani, iar între 17 si 20 septembrie se
va afla la Minsk, pentru a sustine doua meciuri de verificare cu
nationala Belarus. Urmatoarea actiune a tricolorilor se va derula la
Oradea, la Trofeul Carpati, între 21 si 23 octombrie, la turneu fiind
invitate echipele nationale ale Tunisiei, Macedoniei si Belarus.

Primul meci oficial din preliminariile CE din 2012 va avea loc în 27
sau 28 octombrie, în deplasare, cu Croatia, iar în 31 octombrie este
programata disputa cu Spania, la Oradea, ambele contând pentru
grupa a 2-a.

şi
şti şi CSM Bucureşti, pentru

ca apoi, în 24 şi 25 august, vicecampioana s
şi 25 August.

şi
şoara, în 28 şi 29 august, la

care vor mai fi prezente forma şi
Kecskemet (Ungaria).

ţa, Minaur Baia
Mare, U Transilvania Cluj, Dinamo Bucure

ţional se va încheia pentru UCM Re ţa cu
participarea la Cupa Politehnica", de la Timi

ţiile Dinamo Pancevo (Serbia)
ţional

C.E. de nataţie
Dragos Agache a obtinut medalia de argint in proba de 50 de metri

bras, din cadrul Campionatelor Europene de natatie de la Budapesta.
Calificat cu al optulea timp in finala, Dragos Agache a facut o cursa
foarte buna, terminand de parcus cei 50 de metri in 27 de secunde si 47
de sutimi. Romanul a sosit la noua sutimi de castigator, italianul Fabio
Scozzoli. In proba de 1500 de metri stilul liber, Camelia Potec a incheiat
pe locul al patrulea, desi a inceput bine cursa, fiind in medalii in primii
400 de metri. Ea a terminat cei 1500 de metri la 18.54 secunde de Lote
Friis, castigatoarea medaliei de aur. In proba de 400 de metri liber,
Camelia Potec a terminat pe pozitia a patra. Sportiva din Braila a
incheiat cursa cu timpul de 4:07.81, in timp ce castigatoare a fost
britanica Rebecca Adlington (4:04.55). Camelia Potec a mai obtinut la
Campionatele Europene din acest an locul 5 la 800 de metri liber.

Formula 1
Nick Heidfeld şi-a reziliat

contractul de pilot de rezerv

şi de rezerv

şit s şi asigure
un loc pe grila de start în urma
retragerii celor de la BMW din
Formula 1. Lipsit de şansa de a
testa monopostul Mercedes GP
din cauza interzicerii testelor în
timpul sezonului, pilotul german a
profitat de oportunitatea oferit

şi-a
r e z i l i a t d e c o m u n a c o r d
în

şi Nick Fry c

şansa apare

şi
miercuri pe circuitul de la Mugello
(Italia) la volanul unui monopost
Toyota TF109 din sezonul 2009.

ă al
echipei Mercedes GP pentru a
deveni pilotul oficial de teste al
producătorului de pneuri Pirelli.
Nick Heidfeld a devenit pilotul de
teste ă al echipei
Mercedes GP în acest sezon,
după ce nu a reu ă-

ă de
Pirelli, care l-a angajat ca pilot de
teste pentru noile pneuri cu care
va aborda sezonul 2011.

Pentru a evita orice fel de
specula

ă le mul

ă mi-au permis
să profit de oportunitatea de a de
veni pilotul oficial de teste al celor
de la Pirelli. Echipa a spus întot
deauna că nu va sta în calea mea
dacă o astfel de

Heidfeld va testa pentru prima
oară noile pneuri Pirelli mar

ţii pe tema feedback-ului
pe care Heidfeld l-ar putea oferi
echipei sale despre structura
pneurilor Pirelli, germanul

ţelegerea cu Mercedes GP.
“În primul rând vreau s -

ţumesc lui Ross Brawn, Norbert
Haug

-

-

.”

ţi

Po lo
Na

şi în 2001), scor 8-10, şi cu Muntenegru (campioan

ştigat
şi Ungaria (9-8). Pân

ştii români vor mai participa la un ultim test de verificare
în Slovacia (20-22 august, al şi Marea. La
Europenele din Croa

şi Turcia. În grupa B au fost
repartizate Serbia, Ungaria, Germania, Grecia, Rusia şi Macedonia.

Plecarea delega

şase locuri la Zagreb, tricolorii nu vor mai juca ulterior
meciuri de calificare la urm

ţionala de polo a României a încheiat pe locul trei puternicul
turneul amical de la Portugalete (Spania). Dup

ţara gazd

ţia a fost câ

ţia, România va evolua în grupa A, împotriva echi-
pelor Muntenegru, Croaţia, Italia, Spania

ţiei României spre Zagreb este programat
ţinut

ţionala ţ

ţie a Campionatul European din
2012. Meciul de debut al României este programat pentru data de 29
august, de la ora 11.00, în compania Turciei, fiind chiar partida de
deschidere a Campionatului European.

ă ce au învins în prima zi
campioana olimpică en-titre Ungaria, scor 11-9, elevii lui Istvan Kovacs
au pierdut apoi confruntările cu ă (fostă campioană mondială
în 1998 ă
europeană en-titre), scor 6-9.

Competi ă de reprezentativa Muntenegrului,
echipă care mai învins Spania (11-4) ă la turneul
final al CE, poloi

ături de gazde, Grecia

ă pentru
data de 27 august. Datorită calificării la CM din 2011, ob ă recent la
Liga Mondială (locul 5), na ării noastre nu mai are presiunea
unui obiectiv impus la CE, ci o clasare cât mai bună. Dacă se vor clasa
în primele

ătoarea edi

Etapa 5/34 20 - 23 aug. 2010 Vineri, 20 aug

Sambata, 21 aug

Duminica, 22 aug

Luni, 23 aug

: : : Sportul Studentesc -
CFR Cluj, ora 18:00 - Digi Sport; Rapid - Gloria Bistrita, ora 20:30 -
Antena 1; : FCM Targu Mures - Dinamo, ora 18:00 -
Digi Sportl; Astra Ploiesti - Universitatea Craiova, ora 20:00 - GSP TV;
Pandurii - Gaz Metan Medias, ora 22:00 - GSP TV; :
Universitatea Cluj - Otelul, ora 18:00 - GSP TV; FC Vaslui - Steaua, ora
20:00 - Digi Sport; FC Timisoara - Victoria Branesti, ora 22:00 - GSP
TV; : FC Brasov - Unirea Urziceni, ora 20:00 - Digi Sport.

L 1i ga
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 4-a:
M V E I G GP PM

.

1. Gaz Metan Medias 4 3 1 0 10 4 10p
Dinamo Bucuresti 4 3 1 0 12 8 10
Otelul Galati 4 3 1 0 4 0 10
Steaua Bucuresti 4 3 1 0 7 4 10
FC Brasov 4 2 1 1 6 4 7

. FC Timisoara 4 1 3 0 8 7 6
7. Gloria Bistrita

CFR Cluj 4 1 2 1 6 5 5
9. Rapid Bucuresti 4 1 2 1 4 3 5

. FC Vaslui 4 1 2 1 4 5 5
11. FCM Targu Mures 4 1 1 2 2 3 4

U Cluj 4 1 1 2 4 6 4
13. Victoria Branesti 4 1 0 3 4 7 3

Sportul Studentesc 4 1 0 3 7 11 3
5. U. Craiova 4 0 2 2 2 4 2p

16. Unirea Urziceni 4 0 2 2 0 2 2p
17. Astra Ploiesti 4 0 2 2 4 7 2p
18. Pandurii Tg. Jiu 4 0 2 2 2 7 2p

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

4 1 2 1 8 7 5p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Fotbal
Joi, 19 aug, se vor desfasura
meciurile tur din cadrul play-off al
Europa League. Toate cele patru
formatii romanesti angrenate in
Europa League pot fi urmarite pe
micul ecran in cursul serii de joi.
Astfel, balul va fi deschis de FC
Vaslui, care va da piept la Piatra
Neamt cu Lille de la ora 20:00.
Partida va fi transmisa in direct de
postul Digi Sport. Pro TV a
castigat dreptul de a transmite
disputa Steaua - Grasshoppers,
ce va incepe la ora 20:45. Unirea
Urziceni este a doua echipa din
Romania ce se deplaseaza in mai
putin de o luna la Split, pentru a se
duela cu formatia locala Hajduk.
Aceasta partida va fi transmisa in
direct de postul Digi Sport Plus de
la ora 21:30. In fine, Manchester
City vine la Timisoara cu gandul
unei victorii categorice, iar
aceasta partida va fi difuzata tot
de Digi Sport, cu incepere de la
ora 22:00.

Jocurile Olimpice de Tineret
Ioan Prundeanu a obţinut prima medalie pentru România la Jocurile

Olimpice de Tineret de la Singapore, terminând pe locul al treilea proba
de simplu vâsle, 1000 de metri la canotaj. Prundeanu a parcurs
distanţa în 03:19.11, fiind devansat de fiind devansat de lituanianul
Rolandas Mascinkas (03:13.82)

ţinerea unei medalii reprezint

ţi. Diana Bulimar a s-a în finala de la finalele de la paralele

şi de germanul Felix Bach (03:16.23).
“Sunt obosit, dar ob

şi M
şapte în proba individual

şase),
la b şi sol.
Finala la individual compus este programat

ă cel mai
important lucru", a mărturisit Ioan entuziasmat la finalul cursei. În finala
de la dublu rame feminin, Ana Gigică ădălina Buzdugan au ocupat
locul cinci. Amalia Tătăran s-a clasat pe ă de
spadă. La gimnastică, Diana Bulimar s-a calificat în finala de la
individual compus de pe locul 4, la fel ca Andrei Munteanu (locul

ăie
ă joi 19August.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/19 /20 /21 /22 AugustAugust August August

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 23 August Mar 24 August 25 August 26 August 27 August 28 August 29 August
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