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Imobiliare
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Vând apartament 2 camere,
parter, complet mobilat şi utilat,
zona Intim. Tel. 0770-706065.
Ofer chirie, foarte convenabil,
unei femei fără obligaţii în Reşiţa.
Tel. 0731-171423.
Familie serioasă din Reşiţa
dorim să închiriem casă sau îngrijim
casă în Reşita. Tel. 0730-482340.
Vând în Ilidia 2 case de vacanţă,
mobilate, preţ între 25-30.000 € neg.
Tel. 0723-704632, 0788-940190 (rr)
Vând în Reşiţa casă, str. Rândunica, nr. 15, 3 camere, bucătărie,
grădină, pivniţă, 60.000 €. Tel. 0355881263. (R.R)
Vând casă în Gârlişte, 15.000 €
neg.Tel.0734-546113,0771-790407
Ofer gazdă la 2 fete. Tel. 0355802030. (R.R)
Vând apartament 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, balcon,
convector, contor gaz, et. 2, pe
Calea Caransebeşului, 19.000 €.
Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând teren intravilan 1000 mp
pe drumul Lupacului, 15 €/mp neg.
Tel. 0724-075109. (R.R)
Vând în Oraviţa casă, str.
Principală, nr. 50, cu etaj, 90.000 €
neg. Tel. 0255-571910. (R.R)
Vând teren 2 hectare, 10.000 €
sau schimb cu garsonieră în Reşiţa.
Tel. 0722-129295. (R.R)
Primesc în gazdă 2 eleve,
Reşiţa. Tel. 0355-804513. (R.R)
Vând garsonieră, C. Caransebeşului, 6.000 €. Tel. 0757-612642.
Vând apartament 1 cameră, zona lacului din Timişoara, îmbunătă ţit. Tel. 0745-375967, 0356437022 (între orele 17-19.30). (R.R)
Vând casă în Gârbovâţ, 10.000
€. Tel. 0764-794942. (R.R)
Vând apartament 3 camere,
Moroasa 2, îmbunătăţit, 26.000 €
neg. Tel. 0748-904376. (R.R)
Vând apartament 2 camere în
Moroasa, complet renovat. 26.000
€. Tel. 0766-108211. (R.R)
Vând parcele de teren intravilan
în Bocşa, situate în zona turistică, în
parcul industrial de pe drumul Binişului şi în Divici, în zona vilelor, au
facilităţi şi drum asfaltat. Tel. 0740524888. (R.R)
Vând în Doma şnea cas ă,
grădină, anexe, 40.000 € neg. Tel.
0766-243496. (R.R)

Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, decomandat, conf. 1,63 mp,
termopane, centrală, în spatele
universităţii. Tel. 0740-524888. (RR)
Vând în Luncă garsonieră,
9.000 € neg. Tel. 0770-538012,
0355-410571. (R.R)
Vând în Bocşa teren cu baltă,
4,3 ha, 2,5 €/mp neg; teren în Bocşa
Vasiova, intravilan 4 €/mp; teren
Bocşa Română, 2.900 mp, 2 €/mp.
Tel. 0748-852983, 0732-850839 (rr)
Vând apartament 2 camere în
Luncă, renovat, semidecomandat,
33.000 € neg. Tel. 0355-405166,
0721-742148. (R.R)
Vând casă în comuna Eftimie
Murgu, foarte mare, preţ 70.000 €,
negociabil. Tel. 0255-443390. (R.R)
Vând casă la Ciclova Montană,
cu 4 camere, bucătărie, baie, magazie pt. lemne şi pt. păsări, iar în apropiere se află un bazin cu apă termală, preţ 40.000 €. Tel. 0764-574525.
Vând garsonieră, confort 1, et. 1,
pe Calea Caransebeşului, preţ
16.000 €. Tel. 0767-702550. (R.R)
Primesc în gazdă 2 eleve. Tel.
0355-804513. (R.R)
Vând apartament 2 camere,
lângă Poliţie, preţ 28.000 €. Tel.
0722-440654. (R.R)
Vând teren intravilan, în Valea
Bistrei lângă şosea, preţ 6 €/mp. Tel.
0746-893683. (R.R)
Ofer spre închiriere garsonieră,
cu centrala, preţ 100 €/lună. Tel.
0740-352006. (R.R)
Vând casă în Timişoara, cu 3
camere, zona Prinţul Turcesc, preţ
100.000 €, neg. Tel. 0256-224045.
Vând apartament la casă, o cameră, bucătărie, baie, renovat, preţ
18.000 €, negociabil. Tel. 0756557276, 0730-664687. (R.R)
Vând casă cu etaj la Oraviţa, 13
camere, zonă centrală, strada Limanului, nr. 50, dotată cu toate facilităţile, grădină, curte, preţ 100.000 €,
negociabil. Tel. 0255-571910. (R.R)
Vând apartament cu 2 camere,
în Govândari, strada Galaţi, et. 9,
preţ 28.000, neg. Tel. 0724-745432.
Vând la Bârz pe Culmea Boiniţei
casă + dependinţe, preţ 100.000 €.
Tel. 0746-656847. (R.R)
Vând apartament cu 3 camere,
confort 2, zonă Govândari, preţ
25.000 €, neg. Tel. 0731-171423 (rr)
Vând apartament cu 3 camere,
în zona Moroasa 2, lângă Comisariat, îmbunătăţit, preţ 25.000 €.
Tel. 0748-904376. (R.R)
Vând apartament în Timişoara
cu o cameră, zona Lacului, la parter,
îmbunătăţit, încălzire proprie, uşă
metalică, balcon, ferestre termopan,
scurgere separată. Tel. 0745375967. (R.R)

Preţ 1,5 lei
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,

Vând livadă la Oţelu-Roşu,
3.500 mp, aproape de oţelăria
electrică, preţ 2,5 €/mp, negociabil.
Tel. 0760-120125. (R.R)
Vând la Bocşa, apartament cu 2
camere, confort 1, 80 mp, încălzire,
gresie, faianţă, îmbunătăţit, bloc de
cărămidă, lângă spital, cu garaj, preţ
35.000 €, neg. Tel. 0747-877713 (rr)
Ofer spre închiriere garsonieră
cu centrală, în bloc de apartamente,
preţ 100 €/ lună. Tel. 0740-352002.
Vând la Gătaia casă cu 2 camere, decomandate, bucătărie, baie,
hol, cămară de alimente + clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj şi anexe,
teren total 1,520 mp, preţ 35.000 €,
negociabil sau schimb cu apartament 2 sau 3 camere în Reşiţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (R.R)
Persoană fizică vând garsonieră, confort 1, 30 mp, etaj 2 din 4, cu
multiple îmbunătăţiri, Govândar,
ocupabil imediat. Preţ 12.500 €. Tel.
0770-746033, 0728-213320.
Vând cămin cu 2 camere, Aleea
Albăstrelelor, etaj 1, centrală termică, ferestre termopan, baie renovată, parţial mobilat. Preţ 11.500 €. Tel.
0741-166573.
Vând apartament 2 camere, etaj
2 din 4, total îmbunătăţit, mobilat,
utilat/nemobilat, neutilat. Tel. 0725877646.
Vând apartament 2 camere,
Micro 4, etaj 3, confort 1, decomandat, îmbunătăţit, mobilat/ nemobilat.
Tel. 0742-617595.
Vând în Anina spaţiu comercial,
40mp, Oraşul Nou.Tel.0742-617595
Vând casă la Anina, 4 camere,
mobilată, curte, grădină. Pre ţ
12.000 €. Tel 0741-166573.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, lângă Liceul Economic.
Tel. 0744-617430.
Vând 20 hectare teren Bucovina, pe care se află o casă şi anexe.
Preţ 50.000 €. Tel. 0740-836613.
Vând mai multe terenuri extravilane, Ezeriş, ideale pentru ferme,
case sau chiar agroturism. Tel.
0747-163255.
Vând casă 3 camere bucătărie,
baie, gresie, faianţă, termopane,
centrală încălzire, terasă, curte,
grădină, Bocşa Montană. Tel. 0724700792.
Vând apartament confort 2,
Micro 2, gresie, faianţă, termopane,
încălzire, etaj 4 cu acoperiş sau
schimb cu apart. confort 1 Govândari + diferenţă. Tel. 0771-482592.
Vând teren în Bocşa la strada
principală, 4.200 mp, curent, gaz,
apă. Preţ 6 €. Tel. 0746-546792.
Vând 2 parcele de teren com.
Urseni jud. Timi ş, 7 km de
Timişoara, 4.600 mp şi 16.200 mp.
Preţ 4,5 €/mp. Tel. 0746-546792.
Vând apartament cu 3 camere în
Reşiţa, confort 1, o baie, un balcon,
Micro 2, Al. Buziaş. Preţ 33.000 €
negociabil. Tel. 0786-189649.
Vând garsonieră în Reşiţa pe
Tineretului 5, bine întreţinută şi
disponibilă. preţul negociabil. Tel.
0748-048888, 0355-801355 şi
0740-203333.
Închiriez ap. 2 camere în Govândari, izolaţie, termopane la parter
preţ 120 €/lună. Tel. 0746-185350.
Vând apartament 3, camere,
conf. 2, zona Intim.Tel.0766-190045
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Vând apartament 3 camere
Micro 2, et. 1/4, îmbunătăţit, preţ
28.500 € neg. Tel. 0729-831005.
Vând casă în Muncitoresc, 3
camere, bucătărie, singur în curte,
neîmbunătăţită, preţ negociabil
25.000 €. Tel. 0722-848183.
Închiriez apartament 2 camere
în Reşiţa pe b-dul Muncii, recent
renovat izolat termic, termopane,
uşă metal, parţial mobilat. Preţ 200 €
negociabil + 200 € garanţie. Tel.
0727-786920 sau 0771-614624.
Vând 2 camere cămin cca. 30
mp, uşă metalică, termopane, laminate, convector gaz. Preţ negociabil. Tel. 0744-627654.
Vând apart. 3 camere decomandat, îmbunătăţit, 2 băi, centrală,
termopane sau schimb cu casă în
Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929
Vând teren la sosea internaţională, la 3 km de Băile-Herculane
Mehadia, posibilitate racordare
curent şi apă, 17.000 mp, fs 60 m,
intravilan. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat, 20.000mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 300 m de
sosea internaţională, pe malul râului
Belareca, bun pentru privatizare.
Tel. 0720-026801.
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane, zona Iedărşiţa, înspre Topleţ. Tel. 0720-026801.
Vând apartament în Severin et.1
zona autog ări pre ţ 21.000 €
negociabil. Tel. 0746-434797.
Persoană fizică, cumpăr garsonieră sau apartament o cameră în
Reşiţa. Ofer maxim 13.500 €. Tel.
0767-232551.
Închiriez apartament 2 camere,
63 mp, Piaţa Sud, complet renovat,
mobilat şi utilat. Tel. 0740-577570.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, zona Luncă, p/3, 74 mp, bloc
de cărămidă, multiple îmbunătăţiri.
Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.
Vând grădină şi teren în localitatea Reşiţa pe Calea Caransebeşului
cu acces la drum. Tel. 0752-123434
sau la 0751-132460.
Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lângă Comisariat, etaj 2/4,
gresie, faianţă, centrală, termopane, uşă metal, izolaţie interior şi bloc
izolat, preţ 28.500.Tel.0745-786586
Vând sau schimb apartament
confort 2 îmbunătăţit cu apartament
confort 1 + dif. Reşiţa Micro 2. Tel.
0724-700792.
Vând urgent teren arabil 1 ha
între Deta şi Denta Timiş şi 4 ha
lângă gara Denta. Tel. 0743-156653
sau 0355-809987.
Ofer spre închiriere, apartament
cu o cameră, centrală termică, et. 1,
Govândari. Tel 0769-352861.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, 67 m, etaj 7, zona
Intim, centrală termică, preţ 24.500
negociabil. Tel. 0752-513036.
Vând apart. 3 camere, în Reşiţa,
Moroasa, 68 mp, conf. 1, semidecomandat, et. 1/4, gresie, faianţă,
termopane, centrală proprie, podea
laminată + parchet, utilităţi complete, 42.000 €. Tel. 0727-798285.
Garsonieră dublă zona căminelor, persoană fizică, îmbunătăţiri,
preţ negociabil. Tel. 0744-627954.
Vând apartament 3 camere,
Aleea Şurianu, bloc 5, scara A, etaj
1, apartament 3. Tel. 0771-799196.
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Vând apartament 2 camere,
mobilat. Tel. 0770-715537.
Vând casă + anexe în Ezeriş.
Tel. 0724- 072826.
Ofer spre închiriere spa ţiu
comercial, 31 mp, Aleea Tineretului
(lângă CEC). Preţ 180 €/lună,
negociabil. Tel. 0355-802219.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, etaj 1, zona Trandafirul, bloc
5. Tel. 0255-253973, 0355-801140.
Vând garsonieră, etaj 1, multiple
îmbunătăţiri, Aleea Tineretului. Preţ
negociabil. Tel. 0723-725053.
Vand loc pentru casă, 1.460 mp,
în Gătaia, la 100 m de DN Timişoara - Reşiţa. Preţ 10 €/mp. Tel. 0720039180.
Proprietar, vând apartament 2
camere în Reşiţa lângă Comisariat,
Strada Sportului, etaj 3. Preţ neg.
Tel. 0752-440404, 0353-402047.
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Trei comunităţi locale din judeţul Caraş-Severin au decis să
colaboreze în cadrul unui proiect menit să promoveze activitatea
apicultorilor din zonă. Partenerii au accesat un proiect de colaborare
în valoare de 27.000 de lei, în cadrul CONECT - un program de parteneriat derulat în cadrul programului Economia Bazată pe Cunoaştere.
Comunităţile care vor colabora sunt din Oraviţa, Fârliug şi Bănia.

La Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin au fost depuse până în
prezent 80 de cereri pentru
obţinerea de finanţări prin
Programul “Casa Verde”.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin,
săptămânalul Prisma publică ordinea de zi menţionându-se punctele
aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 31.08.2010
1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”,
Preafericitului Părinte Dr. Daniel Ciubotea. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin”,
Preasfinţitului Părinte Lucian Mic. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al Consiliului Judeţean CaraşSeverin, pe anul 2010. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei
nr.17 la Hotărârea Consiliului Jude ţean nr.
12/25.02.2010 privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli, pe anul 2010, a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta, cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului
de funcţii publice al aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii
organizatorice a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Reşiţa. (scos din ordinea de zi)
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.136/2009
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al
C.J.C.S., Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Caraş-Severin, Direcţia de Evidenţa Persoanelor a judeţului Caraş-Severin şi
Direcţia de Administrarea Domeniului Public şi Privat
a jud. Caraş-Severin, pentru anul 2010. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 82/10.07.2009
privind participarea Consiliului Judeţean CaraşSeverin la implementarea proiectului ”Reabilitare
Centru pentru persoane cu dizabilităţi Oraviţa”
realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din
partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, axa 3.2, cu modificările şi
completările ulterioare. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 110/29.07.2010 privind
participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
co-finanţarea şi implementarea proiectului „Transformarea unităţilor militare în centre antreprenoriale”
(Acronim:F.A.T.E.) realizat cu contribuţia financiară
nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin
Programul Operaţional de Cooperare Transnaţională Sud - Estul Europei 2007-2013. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici”. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Muzeului Banatului Montan. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Muzeului Judeţean de Etnografie şi al Regimentului
de Graniţă Caransebeş. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Centrului
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Caraş-Severin. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Şcolii
Populare de Arte şi Meserii ”Ion Românu. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de şcolarizare la Şcoala Populară de Arte şi
Meserii “Ion Românu”, pe anul şcolar 2010-2011.
(aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management pt. asigurarea managementului la Biblioteca Judeţeană “Paul Iorgo-

vici”, Comisiei de concurs, Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor şi a Caietului de obiective. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi desfăşurare al
concursului de proiecte de management pentru
asigurarea managementului la Şcoala Populară de
Arte şi Meserii”Ion Românu” Comisiei de concurs
,Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a Caietului
de obiective. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management pentru asigurarea
managementului la Centrul Judeţean pt. Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, Comisiei de concurs, Comisiei de soluţionare
a contestaţiilor şi a Caietului de obiective. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management pentru asigurarea
managementului la Muzeul Judeţean de Etnografie
şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş, Comisiei
de concurs ,Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
şi a Caietului de obiective. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare al concursului de proiecte de management pentru asigurarea
managementului la Muzeul Banatului Montan,
Comisiei de concurs ,Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor şi a Caietului de obiective. (aprobat)
22. Raport semestrial privind monitorizarea fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean de către
Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.
23. Raport privind activitatea desfăşurată de
Şcoala Populară de Arte şi Meserii”Ion Românu”în
anul şcolar 2009-2010.
24. Informare cu privire la participarea doamnei
Elena Amzoi la întâlnirea de lucru ce a avut loc în
Montravel en Bresse, Franţa în perioada 1 august
2010 - 11 august 2010.
25. Întrebări. Interpelări
Proiecte introduse în ordinea de zi
1. Proiect de hotărâre privind preluarea de către
Consiliu Judeţian Caraş-Severin a dreptului de
administrare a unui teren “Păşune în Rit” în
suprafaţă de 8.000 mp, aflat în domeniul public al
comunei Pojejena şi administrarea Consiliului Local
Pojejena. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui imobil teren din domeniul public al municipiului Reşiţa şi
administrarea Consiliului Local Reşiţa, în domeniul
public al judeţului Caras-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 98/22.07.2009 privind
participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la
co-finanţarea şi implementarea proiectului “Schimb
de bune practici între administraţiile locale” realizat
cu contribuţie financiară nerambusabilă din partea
Uniunii Europene prin Programul IPA de Cooperare
Transfrontalieră Romania - Serbia. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 99/22.07.2009 privind
participarea Consiliului Judeţian Caraş-Severin la
co-finanţarea şi implementarea proiectului “Creşterea gradului de mobilitate în vederea dezvoltării
schimburilor economice şi turistice în zona
transfrontalieră Pojejena-Kladovo” realizat cu
contribuţia financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene prin Programul IPA de Cooperare
Transfrontaliera Romania- Serbia. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin
în Consiliul Etic ce funcţionează în cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Reşiţa. (aprobat)

Prescom SA va colecta, de la populaţie, deşeurile voluminoase începând cu
data de 1 septembrie. Acţiunea de colectare se va derula în ziua de vineri a
primei săptămâni din lună. Pentru colectarea operativă a deşeurilor cei
interesaţi pot anunţa, între orele 8,00-12,00, la telefoanele 0757-640163 sau
0255-212620 interior 29 şi pot depune deşeurile, vinerea, la punctele de
colectare. În restul zilelor ridicarea deşeurilor se va face, contra cost, la
solicitarea celor interesaţi.

Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin a primit biletele de
tratament aferente celor două serii. Pentru seria cu plecare din data
de 1 septembrie au fost repartizate 246 bilete, iar pentru seria cu plecare din data de 19 septembrie au fost repartizate un număr de 237
bilete de tratament. Alocarea acestora se va face pe suport electronic, de către Casa Naţională de Pensii, la începutul lunii septembrie.

Primăria Reşiţa ne informează
Începând cu data de 1 septembrie 2010, Serviciul de Asistenţă Socială din
cadrul primăriei Municipiului Reşiţa, începe eliberarea de tichete de călătorie
pentru pensionari.
Aceste tichete sunt acordate persoanelor care beneficiază de o pensie care
nu depăşeşte valoarea de 800 lei şi celor care au o vârstă de peste 70 de ani,
indiferent de valoarea pensiei.
Numărul tichetelor acordate este de 96 şi acestea sunt valabile pentru o
perioadă de 6 luni.
Începând cu data de 27.08.2010, Serviciul Public Poliţia Comunitară şi
Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa
vor direcţiona autovehiculele cu o masă totală autorizată mai mare de 7,5 tone, în
parcarea Parcului industrial Valea Ţerovei. Suprafaţa respectivă va avea
această funcţiune până la sosirea eventualilor investitori.
Parcarea este dotată cu sursă de apă potabilă, iluminat public, grup sanitar
ecologic şi semne de circulaţie, prin grija Serviciului Public Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local al municipiului Reşiţa şi
a Serviciului de Gospodărie Urbană şi Mediu.
În conformitate cu taxele speciale stabilite anual pentru parcarea ocazională
a vehiculelor, taxa percepută pentru folosirea acestui spaţiu, în anul fiscal 2010,
este de 15,5 lei/zi, la care se aplică cota legală de TVA.
Primăria Municipiului Reşiţa, a întreprins demersuri pentru achiziţionarea a
unor cişmele stradale.
Acestea vor fi amplasate pe raza Municipiului Reşiţa, în locaţiile în care se
impune existenţa unor asemenea surse de apă.
Ulterior, se are în vedere achiziţionarea unui număr mai mare de cişmele
pentru amplasarea lor şi în alte zone din municipiu.
În data de 24.08.2010, angajaţii Primăriei Municipiului Reşiţa au întreprins
activităţi de identificare a persoanelor care cerşesc în Reşiţa.
De asemenea sunt luate în considerare anumite măsuri, în vederea
soluţionării problemei cerşetorilor de pe raza municipiului şi anume:
l întocmirea de acte de identitate;
l oferirea de sprijin pentru a putea ridica pensia;
l acordarea de venit minim garantat pentru persoanele fără nici un venit;
l medierea acestora în vederea internării la Centrul pentru Persoanele fără nici
un venit;
Astfel de acţiuni vor fi întreprinse periodic de către angajaţii din cadrul
Serviciului Public ”Direcţia de Asistenţă Socială” al primăriei.
În perioada 31 august - 2 septembrie 2010 va fi definitivat un nou spaţiu de
joacă, situat în Lunca Pomostului.
De asemenea în următoarele săptămani vor fi definivate şi alte locuri de joacă
în diverse locaţii din municipiu. În momentul de faţă în toate locaţiile lucrările de
amenajare sunt începute, urmând ca pentru definitivare să se facă împrejmuirea
acestora, precum şi să se amplaseze coşuri de gunoi.
Angajaţii din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Reparare a Patrimoniului Consiliului Local, au continuat efectuarea unor lucrări de reabilitare a carosabilului.
Lucrările se vor efectua în zona căii de rulare a tramvaiului, pe tronsonul de
drum cuprins între pasajul Nera şi podul din cartierul Stavila.
Lucrările de reabilitate au început odată cu săptămâna în curs şi se estimează că se vor finaliza la sfârşitul acesteia, dacă vremea va permite acest lucru.
Începand cu miercuri, 2 septembrie 2010 cel de-al doilea subcontractant
pentru realizarea lucrărilor din cadrul Măsurii ISPA, societatea comercială
Hidroconstrucţia Sebeş, se va alătura firmei Camand, la execuţia lucrărilor de
refacere a suprafeţelor afectate de lucrările de apă şi canalizare mult întârziate.
Începand cu aceeaşi dată, lucrările de refacere vor fi prioritare pe arterele
principale din municipiul Reşiţa.

Absorbţia fondurilor europene,
în atenţia Prefecturii
Situaţia absorbţiei fondurilor structurale este analizată periodic de către
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin. Subprefectul judeţului Caraş-Severin, Nicolae Verindeanu, consideră că, în prezent, trecem printr-o perioadă
economică grea, iar bugetele, atât cele locale, din Caraş-Severin, cât şi bugetul
naţional sunt mai strâmtorate. Singura gură de oxigen, pentru a putea realiza
lucrări de investiţii, atât de necesare autorităţilor administrativ teritoriale, sunt
proiectele cu finanţare europeană. Pentru a putea veni în întâmpinarea
administraţiilor publice, Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat
joi o întâlnire cu primarii din 29 de comune, care au în derulare proiecte pe PNDR.
„În acest mod, am încercat să preluăm o parte din problemele cu care se
confruntă primarii în executarea acestor proiecte şi vom încerca să găsim,
împreună, soluţiile care se impun pentru rezolvarea lor. I-am asigurat pe toţi cei
prezenţi de sprijinul total al Instituţiei Prefectului, atât cât îi permit atribuţiile, iar
acolo unde problemele necesită intervenţie guvernamentală ori parlamentară,
vom semnala problemele întâmpinate şi vom căuta soluţiile adecvate”, a
precizat, la finalul întâlnirii, subprefectul de Caraş-Severin, Nicolae Verindeanu.
Printre problemele cu care primăriile se confruntă în derularea acestor proiecte
se numără întârzierile provocate de contestaţiile care se depun, precum şi durata
foarte mare a analizei documentaţiilor, în vederea primirii avizelor, una din cauze
fiind lipsa de personal la A.P.D.P.R. 5 Vest. Alături de cei 29 de primari prezenţi,
ce derulează proiecte pe Măsura 3.2.2., la întrunire au participat şi directorul
Oficiul Judeţean al Agenţiei pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Caraş-Severin,
Nicolae Ştefănescu, reprezentanţi ai firmelor de consultanţă şi ai constructorilor.
„Mulţumim tuturor primarilor pentru că au răspuns convocării noastre, dar mai
ales pentru faptul că prin munca depusă au reuşit să aducă judeţul CaraşSeverin printre cele care au un număr mai mare decât media pe ţară a proiectelor
derulate”, a mai adăugat Nicolae Verindeanu.
Biroul de Presă

l Primăria Reşiţa a reluat procedura de participare la licitaţia pentru execuţia lucrărilor de modernizare a Grădinii Zoologice Profesor Ioan
Crişan l Recent, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin a angajat 30 de agenţi de poliţie, absolvenţi al Şcolii de la Câmpina şi 5
ofiţeri, absolvenţi ai Academiei de Poliţie l În perioada 1-7 septembrie Universitatea “Eftimie Murgu” va face înmatricularea viitorilor studenţi,
iar în perioada 13-18 septembrie se va desfăşura cea de-a doua sesiune de înscriere l

2

| 2 - 8 Septembrie 2010 | PRISMA

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Luncă, et. 3/4. Preţ
27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Preţ 57.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Preţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat la
toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timişoare - Bocşa, la 4 km de Reşiţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, Pipirig,
racordate la toate utilităţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Reşiţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
Văliug, zona Poliţie. Preţ 10 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând hală industrială - fabrică prelucrare
lemn, în suprafaţă de 5.440 mp, dotată şi
utilată complet, sediu administrativ 1.200 mp,
teren aferent 7.000 mp. Preţ 1.300.000 € neg.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală. Preţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere semidecomandat în bloc de cărămidă, et. 2/4, situat
lângă Universitate. Preţ: 28.500 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere semidecomandat, confort 2, situat în Govândar, zona
Intim, et. 1/10. Preţ: 18.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere semidecomandat, îmbunătăţit, 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 ătă ţit, situat în Re şi ţa, pe Al.
Trandafirilor, parter. Preţ: 20.000 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 1 cameră, bucătărie,
baie, balcon situat în Reşiţa, Al. Ţibleşului.
Preţ 11.000 € neg. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri, et. 1/4,
situat în Reşiţa, Al. Trandafirului, mobilat sau
nemobilat. Preţ: 33.000 € neg. Tel. 0255221529, 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, 0720038774.
Vând casă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Reşiţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ:
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie
modernă, termopane, centrală, podele
laminate, curte 800 mp, situată în Măureni la
str. Principală. Preţ: 25.000 € neg. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 1200 mp teren plus cabană din piatră şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Semenic lângă Cabana Centrală. Preţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp şi 150 mp), împreună sau separat, situate
în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, tel.
0255-571133, fax 0255-572815, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare
pentru vânzarea terenului intravilan înscris în C.F. nr. 31376 Oraviţa, nr. cadastral
31376 cu S = 24 mp, conform H.C.L. nr. 127/12.08.2010 şi vânzarea spaţiilor
comerciale situate în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22:
1. Ap. 3, înscris în C.F. nr. 30814-C1-U3ORAVITA, nr. cadastral 30814-C1-U3
2. Ap. 4, înscris în C.F. nr. 30814-C1-U4ORAVITA, nr. cadastral 30814-C1-U4,
conform H.C.L. nr. 126/12.08.2010.
Documentele pentru înscrierea la licitaţie se pot procura de la camera 7 - urbanism,
zilnic între orele 9-16, începând din data de 30.08.2010.
Ofertele se pot depune până în data de 16.09.2010, ora 16, la camera 5 registratură. Licitaţia va avea loc în data de 17.09.2010 la ora 10, cu repetare în fiecare
vineri până la adjudecare, la sediul Consiliului Local Oraviţa.
Primar Inf. Goga Ion

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

23 aug. ‘10
24 aug. ‘10
25 aug. ‘10
26 aug. ‘10
27 aug. ‘10
30 aug. ‘10
31 aug. ‘10
1 sep. ‘10

131.2914
131.4186
132.9397
133.3457
132.4573
132.0797
133.2368
134,0117

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

USD

2 August - 1 Septembrie 2010

EURO

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1

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

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 21.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsoniera Calea Caransebeşului, et. 1/4, suprafaţă 32 mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare zona Universităţii, 2 camere, semidecomandat, et. 2/4,
47,8 mp suprafaţa utilă, utilităţi: faianţă,
gresie, baie şi bucătărie, parchet camere,
termopan bucătărie. Preţ 25.000 €, cod
anunţ 00504.
Apartament de vânzare, Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi: uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare, Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi:
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ă, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Lunca, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele laminate coridor şi bucătărie, parchet camere,
centrală instalaţie pe cupru, bloc de
cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apometre, instant pe gaz, parchet camere, uşă
intrare lemn, pivni ţ ă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apart. 3 camere, Govândari, Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat
utilităţi: centrală, termopane, uşi interior
noi, baie şi bucătărie renovată, parchet raşchetat, instalaţie sanitară nouă, rigips, izolat interior, preţ 45.000 €, cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată, pe perete necesită placare
cu rigips, 2 aparate de aer condiţionat,
apartamentul necesită renovare, preţ
47.000 €, cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare, centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi necesită renovare completă, suprafaţa 270 mp,
front stradal 10 m. Preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte , gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţa: 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire-centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. Cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova, 300 m
de la drum, 1000 mp, 12 € mp, negociabil,
cod anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Noua,
suprafaţă 5229 mp, front stradal la DN 57,
117.47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € neg. Cod anunţ 00494.
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
buna, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 €, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 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, utilităţi în
zonă, front stradal 30 m, preţ 3 € mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţi sunt în zonă 50m. Preţ 7 € mp, cod
anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa 3095
mp, în zona Ocna de Fier, preţ 5 € mp. Cod
anunţ 00496
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţi sunt
în zonă, front stradal 280 m. Preţ 2 € mp,
cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa-Caransebeş 23.800 mp, extravilan utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 € mp, cod anunţ 00507.
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona Ocna de Fier, Munţii Dognecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5895 mp,
terenul este intabulat, utilităţi sunt în zona,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 12 € mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului 1325 mp, zonă liniştită, în zonă se construiesc case, drum, posibilităţi şi pentru
utilităţi, preţ 21 € mp, cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii
12.661 mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 € mp, cod anunţ 00511.
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În perioada 1 septembrie - 30 septembrie 2010 se pot
depune solicitările de finanţare a proiectelor pentru
instalarea tinerilor fermieri în mediul rural. Sprijinul
nerambursabil acordat pentru un tânăr fermier în cadrul
Măsurii 112 "Instalarea tinerilor fermieri" este de minimum
10.000 de euro şi maximum 25.000 de euro.

România se numără printre cele 13 ţări ale Uniunii
Europene care au transpus în totalitate în legislaţia lor
naţională normele UE care permit statelor membre să
obţină confiscarea în străinătate a bunurilor
provenind din infracţiuni, informează un comunicat
de presă al Comisiei Europene.

Aloca]ia pentru sus]inerea familiei

Venitul minim garantat

În şedinţa de miercuri, 1 septembrie 2010, executivul a
aprobat proiectul de lege privind alocaţia pentru susţinerea
familiei. Acordarea alocaţiei are drept scop completarea
veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai
bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor,precum
şi stimularea frecvent ării cursurilor unei forme de
învăţământ, organizată potrivit legii, de către copiii de vârstă
şcolară aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse.
Instituirea noii alocaţii se bazează pe raţionalizarea
alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere
pentru familia monoparentală, astfel încât să se asigure o
ţintire mai bună a prestaţiei şi acoperire suficientă cu măsuri
de asistenţă socială a familiilor cu copii şi venituri extrem de
reduse.
Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă tuturor
familiilor formate din soţ, soţie şi copii aflaţi în întreţinerea
acestora, care locuiesc împreună, şi familiilor formate din
persoană singură şi copii aflaţi în întreţinere, denumite familii
monoparentale, ale căror venituri pe membru de familie sunt
de până la 370 lei/persoană. Cuantumurile sunt stabilite în
funcţie de numărul copiilor din familie, astfel:
Familii cu 2 părinţi
Venituri 0 - 200 lei
1 copil
30
2 copii
60
3 copii
90
4 şi mai mulţi copii 120
Venituri 201 - 370 lei
1 copil
25
2 copii
50
3 copii
75
4 şi mai mulţi copii 100
Familii cu 1 părinte
Venituri 0 - 200 lei
1 copil
50
2 copii
100
3 copii
150
4 şi mai mulţi copii 200
Venituri 201 - 370 lei
1 copil
45
2 copii
90
3 copii
135
4 şi mai mulţi copii 180
Cererea de acordare a alocaţiei, precum şi declaraţia pe
propria răspundere însoţită de actele doveditoare privind
componenţa familiei, veniturile acesteia, se înregistrează la
primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a
sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi
are domiciliul sau reşedinţa familia. Frecventarea cursurilor
şcolare de către copiii aflaţi în întreţinere este condiţie de
acordare integrală a alocaţiei, acolo unde este cazul.
Pentru cetăţenii altor state sau apatrizi, cererea se
înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului sau,
după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa familia, iar în cazul
familiilor care nu au stabilit un domiciliu sau reşedinţă ori fără
locuinţă, cererea se înregistrează la primăria comunei,
oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului
Bucureşti în a cărui rază teritorială aceştia trăiesc.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare, 31 August 2010

Executivul a aprobat în şedinţa de miercuri 25 august 2010,
proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit noului act normativ, începând cu ianuarie 2011, plata
ajutorului social va fi preluată de către Agenţia Naţională Pentru
Prestaţii Sociale prin Agenţiile Teritoriale pentru Prestaţii Sociale.
Plata acestui drept și fondurile necesare se vor asigura de la
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și
Proteciei Sociale. Trecerea platii ajutorului social de la nivelul
primăriilor, la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale,
reprezintă un element important in eliminarea erorilor, prin
separarea funcţiei de plată de cea de stabilire a eligibilităţii.
Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii
condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutor social, se vor suporta din
veniturile proprii ale bugetelor locale.
Stabilirea dreptului la ajutorul social se va realiza, în
continuare, de către primari, prin dispoziţia acestora bazată pe
cererea şi documentele doveditoare depuse de solicitant, precum
şi pe ancheta socială efectuată de serviciul de specialitate, iar
plata dreptului se va aproba prin decizia directorului agenţiei
teritoriale pentru prestaţii sociale;
Acordarea ajutorului social se suspendă în situaia familiilor și
persoanelor singure care nu își îndeplinesc obligaia de a aduce
din 3 în 3 luni adeverina de la agenia teritorială pentru ocuparea
forei de muncă sau care nu realizează orele de lucrări sau aciuni
de interes local, precum şi în cazul celor care din 6 în 6 luni nu
prezintă declaraţia pe proprie răspundere privind componenţa
familiei şi a veniturilor realizate de aceştia, însoţită de o adeverinţă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit;
Măsura aprobării proiectului de lege se înscrie în contextul
acordului de împrumut cu Banca Mondială, potrivit căruia
România trebuie să respecte anumite condiii care să asigure o
mai bună protecie a categoriilor defavorizate ale populaiei în
perioada de criză economică.
Principiul pe care se bazează aceasta lege este acela de
garantare a unui venit minim oricarui cetatean şi de prevenire a
excluziunii sociale.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare, 31 August 2010

Aplicarea Legii nr. 10/2001
Guvernul a aprobat modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 250/2007, a anunţat Crinuţa Nicoleta Dumitran,
preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.
Crinuţa Nicoleta Dumitran a precizat că Hotărârea de Guvern
aprobată astăzi era necesară datorită adoptării în Parlament a
Legii nr. 1/2009, care a modificat şi completat Legea nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Guvernul a adoptat Hotărârea privind
aplicarea în anul şcolar 2010-2011 a programului
"Fructe în şcoli". Astfel, peste 1,7 milioane de
elevi din clasele I-VIII vor beneficia zilnic de câte
un măr şi vor participa la acţiuni educative despre
alimentaţia sănătoasă.

Recalcularea pensiilor de serviciu
stabilite în baza legilor cu
caracter special
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale face următoarele precizări:
Conform prevederilor Legii nr. 119/2010
privind stabilirea unor măsuri în domeniul
pensiilor şi ale Hotărârii nr. 737/2010 privind
metodologia de recalculare a categoriilor de
pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h)
din Legea nr. 119/2010, respectiv:
l pensiile de serviciu ale personalului auxiliar
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea;
l pensiile de serviciu ale personalului
diplomatic şi consular;
l pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici
parlamentari;
l pensiile de serviciu ale deputaţilor şi
senatorilor;
l pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă
l pensiile de serviciu ale personalului Curţii
de Conturi.
au fost recalculate potrivit algoritmului de
calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
Noile decizii de pensie, însoţite de
buletinele de calcul, au fost transmise
beneficiarilor prin poştă sau au fost ridicate
personal de către aceştia de la sediile caselor
teritoriale de pensii, acţiunea având termen de
finalizare data de 1 septembrie 2010.
Începând cu data de 14 septembrie 2010,
beneficiarii pensiilor de serviciu urmează să
încaseze noile cuantumuri ale drepturilor de
pensie, plata efectuându-se în funcţie de
opţiunea iniţială a acestora, prin poştă sau prin
cont bancar.
Precizăm că pensiile militare de stat şi pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor sunt în acest moment în
proces de recalculare, potrivit algoritmului de
calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare, de către instituţiile în evidenţa
cărora se află persoanele beneficiare. Datorită
numărul mai mare de beneficiari ai acestor
pensii, termenul de finalizare al procesului de
recalculare, va fi până la data de 1 ianuarie
2011.
Biroul de presă al CNPAS, 31 August 2010

l Senatul şi Camera Deputaţilor au început pe 1 septembrie, cea de-a doua sesiune ordinară a acestui an l Începând cu 1 septembrie se retrag de pe
piaţă becurile incandescente de 75 de waţi l Din anul şcolar 2010-2011, elevii de liceu vor putea studia disciplina opţională Administrarea calculatoarelor
şi a reţelelor l Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu va mai emite somaţii pentru creanţele fiscale mai mici de 10 lei l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii (M.O. nr. 453/02.07.2010)
l O.u.G. nr. 75/2010 privind modificarea şi completarea
Legii concurentei nr. 21/1996 (M.O. nr. 459/06.07.2010)
l Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a
deşeurilor în instituţiile publice (M.O. nr. 461/06.07.2010)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1878/2010
privind întocmirea situaţiilor financiare anuale de către
entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de
anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea
contabilităţii nr. 82/1991 (M.O. nr. 461/06.07.2010)
l Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt. Siguranţa
Alimentelor - Norma din 2010 sanitară veterinară privind
procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care
produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie
produse de origine animală (M.O. nr. 462/06.07.2010)
l Legea nr. 131/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii apiculturii nr. 89/1998 (M.O. nr. 464/07.07.2010)
l Ordinul Secretariatului de Stat pt. Probl. Revoluţionarilor
din Decembrie 1989 nr. 114/2010 privind certificarea listei
finale cuprinzând persoanele cărora li s-au eliberat noile tipuri
de certificate preschimbate conform prevederilor Legii
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluţiei romane din decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit
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în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987 nr. 341/2004 (M.O. nr. 467/07.07.2010)
l Regulamentul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. din 2010 de organizare şi funcţionare a
Consiliului naţional al elevilor (M.O. nr. 469/08.07.2010)
l Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (M.O.
nr. 471/08.07.2010)
l Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 151/
2010 pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei
şi internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor
de conducere străine cu documente similare româneşti (M.O.
nr. 471/08.07.2010)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 72/2010 privind
modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a O.u.G. nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor
personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate
prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009 (M.O.
nr. 473/09.07.2010)
l Legea nr. 139/2010 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie (M.O.
nr. 474/09.07.2010)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4433/2010 pentru modificarea Metodologiei
privind mişcarea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educaţiei,

cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.885/2009 (M.O. nr.
474/09.07.2010)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4434/2010 privind modificarea Calendarului
mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar
pentru anul şcolar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului
educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.886/2009 (M.O.
nr. 474/09.07.2010)
l Uniunea Naţională a Notarilor Publici - Protocolul 1404/
2010 de colaborare încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliara şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare (M.O. nr. 475/09.07.2010)
l Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate
de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu
tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală
asociate (M.O. nr. 483/14.07.2010)
l Legea nr. 152/2010 pentru completarea art. 47 din
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind
pescuitul şi acvacultura (M.O. nr. 483/14.07.2010)
l Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
(M.O. nr. 485/15.07.2010)
l Codul de Procedura Penală din 2010 - al României (M.O.
nr. 486/15.07.2010)
l Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
(M.O. nr. 486/15.07.2010)

Cancelarul german Angela Merkel l-a
primit la începutul săptămânii pe Viktor
Ianukovici. Cei doi au discutat despre
modernizarea conductelor de gaz ce
tranzitează Ukraina dar şi despre libertăţile
presei din ţara ex sovietică.

37 de ţări vor semna în această lună un nou acord
împotriva pirateriei şi contrafacerii. SUA, Uniunea
Europeană, Australia, Canada, Japonia, Mexic, Maroc, Noua
Zeelandă, Singapore, Coreea de Sud şi Elveţia s-au angajat
să dea publicităţii "Acordul Comercial Anti-Contrafacere"
înainte de a fi semnat.

Liderii germani au marcat 20 de ani de la tratatul care a
dus la reunificarea Germaniei de Vest cu Germania de
Est. Tratatul a fost semnat după două luni de negocieri pe
31 august 1990, la mai mult de o jumătate de an după
căderea Zidului Berlinului iar reunificarea a intrat în
vigoare pe 3 octombrie.

Comisia European@ invit@ 14 state membre ale UE
s@ ia m@suri împotriva criminalit@]ii transfrontaliere
Luna trecută, autorităţile italiene au
confiscat bunuri ale mafiei în valoare de 60
de milioane EUR. În Regatul Unit, au fost
confiscate 92,3 milioane GBP de la o reţea
infracţională internaţională care avea
proprietăţi în Dubai. Confiscările reprezintă
doar o mică parte a averilor totale ale
infractorilor, care pot fi în ziua de azi
transferate cu uşurinţă peste graniţă.
Acesta este motivul pentru care normele
UE în vigoare din 2006 (Decizia-cadru
2006/783/JAI a Consiliului) permit statelor
membre să obţină confiscarea în
străinătate a bunurilor provenind din
infracţiuni. Cu toate acestea, un raport
publicat recent de Comisia Europeană
arată că jumătate dintre ţările UE nu au
transpus încă aceste norme. Acest lucru
înseamnă că patrimoniul - bunuri, bani
spălaţi sau maşini furate - unei organizaţii
infracţionale urmărite în Franţa este în
siguranţă în Slovacia sau Bulgaria, de
exemplu. Normele UE permit, în teorie,
autorităţilor judiciare să le solicite
omoloagelor lor din alte state membre să
execute ordinele de confiscare, însă
raportul a subliniat că nivelul slab de
punere în aplicare şi birocraţia, care
reflectă adesea o lipsă de încredere în
sistemele de justiţie ale altor ţări, fac încă
dificilă încercarea de deposedare a
bunurilor provenind din infracţiuni.
Infractorii profită de frontierele deschise
din UE pentru a deplasa bunuri furate sau
mărfuri ilegale peste graniţă. Confiscarea
este un instrument valoros pentru a pune
capăt acestei practici.
În temeiul normelor UE, o ţară a Uniunii
poate trimite un ordin de confiscare altei ţări
în care locuieşte, deţine bunuri sau are
venituri persoana vizată de ordin. Cealaltă
ţară execută direct confiscarea, potrivit propriilor norme interne, fără o altă formalitate.
Cu toate acestea, raportul arată că,
până în luna februarie 2010, numai 13 din
cele 27 de ţări ale UE au transpus aceste
norme. Deşi termenul de transpunere a
măsurilor era 24 noiembrie 2008, şapte ţări
au comunicat Comisiei că procesul
legislativ era încă în curs, iar alte şapte nu
au transmis nicio informaţie (a se vedea
anexa).
Cele 13 state membre care au transpus
aceste norme le utilizează deja pentru a
combate criminalitatea. De exemplu, din
momentul intrării în vigoare a normelor,
autorităţile judiciare din Ţările de Jos au
trimis 121 de ordine de confiscare
omoloagelor lor din întreaga UE pentru
bunuri în valoare totală de aproape 20 de
milioane EUR.

Cooperare judiciară restrânsă în
lipsa încrederii în sistemele de justiţie
Normele UE actuale prevăd un număr
redus de cazuri în care statele membre pot
refuza să execute ordinele de confiscare,
cum ar fi încălcarea principiului ne bis in
idem (dubla sancţionare pentru aceeaşi
infracţiune) sau scurgerea unei perioade
prea lungi de timp între comiterea faptelor
şi condamnarea definitivă. Cu toate
acestea, raportul arată că toate ţările, mai
puţin trei (Irlanda, Portugalia şi Ţările de
Jos), au adăugat motive suplimentare
pentru refuzul de a executa ordinele de
confiscare emise de alte ţări. Aceasta
limitează impactul unui instrument menit să
le permită autorităţilor să recunoască
imediat şi reciproc deciziile altor autorităţi.
De asemenea, raportul Comisiei a atras
atenţia asupra faptului că ordinele de
confiscare nu sunt încă recunoscute
automat, chiar şi în cazurile în care normele
au fost transpuse, din cauza formalităţilor
legale, cum ar fi şedinţele de judecată
publice, care au fost adăugate normelor
naţionale de către patru ţări (Republica
Cehă, Polonia, România şi Slovenia).
În luna martie, d-na Reding, comisarul
UE pentru justiţie, a afirmat că încrederea
reciprocă este necesară pentru ca autorităţile judiciare să îşi recunoască mutual deciziile. Prin urmare, Comisia a făcut o prioritate din introducerea unor standarde comune minime - începând cu dreptul persoanelor suspectate de comiterea unor fapte
penale la interpretare şi traducere (care
intră deja în vigoare în toamna aceasta IP/10/746) şi o comunicare în scris a
drepturilor (propusă la 20 iulie - IP/10/989).
Context
La 6 octombrie 2006, statele membre
ale UE au convenit asupra unei deciziicadru a Consiliului (2006/783/JAI), în vederea recunoaşterii şi executării imediate a
ordinelor de confiscare emise de autorităţile competente ale altor state ale UE.
Înainte de Tratatul de la Lisabona, normele UE în materie de justiţie erau adoptate
în temeiul aşa-numitului „al treilea pilon” sub
formă de „decizii-cadru”, care erau obligatorii pentru statele membre în privinţa efectelor, dar lăsau la alegerea autorităţilor naţionale forma şi metoda de punere în aplicare.
Aceasta putea duce la norme apropiate care
în practică puteau varia destul de mult în
interiorul UE. Pentru o perioadă de tranziţie
care durează până în 2014, Comisia nu
poate lua măsurile legale pentru a se
asigura că statele membre pun în aplicare
aceste norme, aşa cum o poate face în alte
domenii de politică.Până atunci, Comisia va
continua să monitorizeze şi să sprijine activ
punerea efectivă în aplicare şi respectarea
normelor de către statele membre.

Din nou la şcoală
UE pe înţelesul tuturor
Funcţionarii europeni doresc să-i sensibilizeze pe elevi faţă de acţiunile Uniunii Europene
Proiectul „Din nou la şcoală” le propune
funcţionarilor instituţiilor europene să petreacă o zi
cu elevii unei şcoli din UE, de preferat şcoala pe care
au absolvit-o.
Această iniţiativă a fost lansată în 2007 de Comisia Europeană şi de guvernul german, cu ocazia
aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatului de
la Roma, fiind preluată de fiecare dintre preşedinţiile
succesive ale Consiliului UE. În acest an, unsprezece ţări participă la program, iar şcolile sunt pregătite
să-i primească în vizită pe foştii elevi, actuali
funcţionari europeni. De asemenea, şi alte şcoli din
UE se pot oferi să găzduiască astfel de vizite.
La acest proiect participă funcţionari de toate
gradele. Ei devin astfel, pentru o zi, ambasadorii UE.
În primăvara acestui an, Kristalina Georgieva,
comisar european pentru ajutor umanitar, a vizitat un
liceu din Elena, în Bulgaria. S-a întâlnit cu elevi cu
vârsta cuprinsă între 13 şi 17 ani, care i-au pus multe
întrebări, în special referitoare la viziunea sa asupra
Europei. Comisarul i-a ascultat şi i-a întrebat ce
reprezintă pentru ei faptul de a fi europeni.
Belgia, ţara care începând cu 1 iulie deţine preşedinţia UE, a prevăzut ca la data de 28 octombrie mai
mulţi funcţionari de naţionalitate belgiană ai Comisiei
Europene să viziteze şcolile în care au studiat.
Iniţiativa „Din nou la şcoală” conferă mai multă
vizibilitate Europei şi aduce instituţiile UE mai aproape de tânăra generaţie. Datorită acestui proiect,
elevii se pot informa despre UE în mod diferit,
beneficiind de experienţa celor care participă în mod
direct la construcţia europeană. Pot înţelege mai
bine modul în care funcţionează Uniunea Europeană, pot afla mai multe despre politicile europene
şi despre programele de mobilitate, cum ar fi
Leonardo da Vinci sau Erasmus.

Ajutor financiar pentru Moldova
Republica Moldova urmează să primească un
grant UE de până la 90 milioane euro pentru a o ajuta
să depăşească criza financiară, în urma unui vot
desfăşurat în Comisia pentru comerţ internaţional a
Parlamentului European.
Plenul Parlamentului European va vota aceasta
propunere din comisie la 7 septembrie.
În noiembrie 2009, Parlamentul a aprobat un
sprijin macro-financiar pentru Serbia (€200 milioane
sub formă de împrumut), Bosnia şi Herţegovina
(€100 milioane, împrumut), Armenia (€65 milioane
împrumut şi €35 milioane grant), şi Georgia (€46
milioane, grant). În mai 2010, deputaţii europeni au
aprobat asistenţă macro-financiară în beneficiul
Ucrainei (€500 milioane, sub formă de împrumut).

Preşedintele sârb, Boris Tadic,
a declarat că Serbia este gata să
discute cu ţările occidentale pentru
a găsi un compromis în legătură cu
proiectul de rezoluţie privind
Kosovo depus la Naţiunile Unite de
către Belgrad.
Anunţul a venit la câteva zile
după avertismentul ministrului german de externe, Guido Westerwelle, care a declarat că Serbia nu va
putea adera la UE decât cu
condiţia de a adopta o atitudine de
cooperare faţă de Kosovo.
Marţi, 31 august, şi ministrul de
externe al Marii Britanii a cerut
Serbiei să renunţe la rezoluţia
depusă la ONU.

Angela Merkel s-a declarat în
favoarea prelungirii cu 10-15 ani a
duratei de viaţă a centralelor
nucleare din Germania. Închiderea
progresivă a celor 17 centrale nucleare germane fusese prevăzută
pentru 2021. Actualul cabinet al
cancelarului Angela Merkel a
anunţat în programul său electoral
că vizează să amâne această dată,
îndeosebi pentru a lăsa destul timp
energiilor regenerabile să înlocuiască sectorul nuclear.

Cuba a lansat, marţi, poze cu
Fidel Castro, al ături de un
corespondent al unei revistei
americane şi un expert în politică
cu sediul la Washington, în timp ce
un ziar mexican a publicat un
interviu în care revoluţionarul cu
barbă de culoare gri a exprimat
regretul pentru persecuţiile din
trecut asupra homosexualilor.

China presează puterile regionale pentru a reîncepe discuţiile
asupra încet ării programului
nuclear ale Coreei de Nord iar la
Seul s-au oferit ajutoare pentru
inundaţiile din spaţiul vecin, în
ciuda unei noi runde de sancţiuni
SUA împotriva Phenianului.

Marţi, 31 august, poliţia rusă a
arestat mai mult de 100 de persoane, inclusiv un fost prim ministru
adjunct, care luau parte la protestele anti-Kremlin, în Moscova şi
Sankt Petersburg.

l Marţi, 31 august, s-a încheiat oficial misiunea de luptă a trupelor americane în Irak, la 7 ani de la invazie l Reîncep convorbirile directe privind procesul de pace
din Orientul Mijlociu l NASA a testat cu succes cel mai puternic motor cu combustibil solid pentru rachete construit vreodată, chiar dacă viitorul său în programul
spaţial rămâne în dubiu l Singapore şi Indonezia au semnat un acord pentru stabilirea graniţei din apele lor teritoriale l Gazoductul Nabucco va fi alimentat cu
gaze naturale din Azerbaijan, Turkmenistan şi Irak, prin două conducte la graniţa Turciei cu Georgia şi Irak l La 19 august, cu ocazia Zilei mondiale pentru
asistenţa umanitară, Comisia Europeană i-a onorat pe lucrătorii umanitari care şi-au pierdut viaţa sau libertatea şi pe cei care au fost răniţi în timp ce îşi
desfăşurau activităţile l Republica Moldova va avea şase secţii de votare pe teritoriul României pentru referendumul constituţional care va avea loc pe 5
septembrie l SUA a comemorat cinci ani de la uraganului Katrina l Singapore şi Indonezia au semnat un acord pentru stabilirea graniţei din apele lor teritoriale
l Armata libaneză a salvat o pereche de turişti polonezi, care au fost răpiţi de către doi membri ai unui clan influent l Banca Centrală a Rusiei a menţinut rata
dobânzii la nivelul minim record de 7,75 la sută pentru a treia lună consecutiv, datorită accelerării ritmului redresării economiei ţării l

Robonaut 2
NASA a prezentat recent cel mai
avansat robot android al momentului,
Robonaut 2, prescurtat R2, construit
special pentru a înlocui cândva echipajele umane ale misiunilor spaţiale.
R2 s-a născut în urma unui parteneriat
dintre NASA şi General Motors.
Administraţia Spaţială Americană
plănuieşte să-l folosească în misiuni
spaţiale, alături de astronauţi, sau
chiar să-l trimită singur în spaţiul
cosmic, în locuri mult prea periculoase
pentru oameni.
"Aceasta tehnologie robotică de
ultimă generaţie promite foarte mult,
nu doar pentru NASA, ci pentru
întreaga naţiune", spune Doug Cooke,
oficial al Administraţiei Naţionale

Aeronautice şi Spaţiale americane.
R2 are o mare dexteritate şi este
înzestrat cu o mulţime de senzori ce îl
ajuta să se orienteze şi să lucreze în
condiţii de siguranţă, cot la cot cu
oamenii. Are mâini cu cinci degete,
extrem de agile, mai avansate decât
cele ale oricărui alt robot construit
până acum, putând efectua o mulţime
de sarcini, atât pe Pământ, cât şi în
spaţiul cosmic.
Prima misiune va fi pe Staţia
Spaţială, unde Robonaut 2 va ajunge
în noiembrie, la bordul navetei
Discovery, ca parte a misiunii STS133. Va fi primul robot umanoid care
devine un rezident permanent al ISS.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând junincă pentru tăiat de 300
kg. Tel. 0255-219563, 0727-407253
Cumpăr pat din metal suprapus,
echipat complet. Ofer 400 lei. Tel.
0721-786555.
Vând pianină austriacă marca
Stingl - original. Clape fildeş, 5 octave, placă de fontă cu corzi încrucişate înfăşurate cu fir de cupru. Două
pedale şi un scaun. Toată mecanica
cât şi exteriorul + scaunul sunt originale. O singură coardă schimbată.
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.
Vând frigider Arctic 150 litri, preţ
20 lei. Stare bună de funcţionare.
Tel. 0723-316504.
Vând frigider Arctic stil mai
vechi, volum 240 l, înălţime 130 cm,
funcţionabil, stare bună. Preţ 100
lei. Tel. 0745-911311.
Vând costum popular ţărănesc
pentru bărbaţi, 500 lei, rochie de
mireasă în stare foarte bună, 350 lei,
costum negru de ocazie, 800 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800 lei,
dună, plapumă, covoare, aparate
radio la înţelegere, fripteuză inox de
3,3 l, 170 lei în cutie; videocasetofon, 200 lei, aparat de diafilme. Tel.
0751-847843. (R.R)
Vând cazan de ţuică, cupru 120
l, 2200 lei. Tel. 0740-943863. (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 maşină de cusut Veronica
nouă, 250 lei; plapumă, 120 lei; şnur
macrameu. Tel. 0355-802030. (R.R)
Vând în Târnova 3 vaci cu viţei,
2.500 lei/buc; pereche cai, 4.700 lei;
2 măgari, 170 oi; taur, 2.500 lei neg.
Tel. 0741-272105, 0755-479592 (rr)
Vând în Reşiţa 3 jaluzele, 400
lei; 2 maşini de cusut Singer; butelie
voiaj, 2 kg, 80 lei; radio cu pick-up,
150 lei. Tel. 0355-881263. (R.R)
Vând în Scăiuş motocositoare
Carpatina, stare de funcţionare +
piese schimb, 2.600 lei neg. Tel.
0723-213286, 0724-898717. (R.R)
Cumpăr în Caransebeş radio cu
pickup şi 500 cărţi. Tel. 0721961245. (R.R)
Vând în Bocşa canapea nouă 2
persoane, 350 lei; canapea mai veche, 100 lei; plasă sârmă, 3,5 lei/kg;
ţiglă măruntă 25 bani/buc; ţiglă mare, 40 bani/buc. Tel. 0729-070819.
Vând tv Sport diagonala 37, 100
lei; aspirator, 100 lei. Tel. 0729824413. (R.R)
Vând în Reşiţa motor electric,
380 V transformat la 220 V, 450 lei
neg; cd player, 150 lei. Tel. 0726325283, 0355-801519. (R.R)
Vând în Reşiţa motocositoare
Carpatina, 2500 lei; cositoare pe
tambur, 950 €; greblă de strâns fân,
700 €; purcei 2 luni, 200 lei/buc. Tel.
0752-641143. (R.R)

Vând în Măureni semănătoare şi
maşină de împrăştiat îngrăşăminte,
350 €. Tel. 0255-526023. (R.R).
Vând cazan ţuică 300 l. Tel.
0721-590984. (R.R)
Vând în Bocşa teracotă nouă,
600 lei. Tel. 0355-566212. (R.R)
Vând ciobănesc mioritic, 3 luni,
200 lei; 2 fotolii, 200 lei neg; pistol
vopsit, 250 lei; maşină de tăiat gresie, 200 lei neg. Tel. 0722-129295.
Vând în Brebu viţel de 4 luni. Tel.
0355-402031. (R.R)
Vând în Fizeş 35 capre, 220 lei/
buc; 50 iezi, 6 lei/kg; 6 porci mistreţi,
450 lei/perechea; un măgar; cositoare pe tambur 250 €; cositoare pe
benzină 150 €. Tel. 0745-006411,
0757-298165. (R.R)
Cumpăr 50 de oi. Tel. 0745006411. (R.R)
Vând în Orşova 25 oi şi un
berbec, 250 lei/bucata. Tel. 0720725026.
Vând cărucior copii, 300 lei;
pătuţ copii, 150 lei; tv color, 150 lei; 2
geamuri termopane de mansardă,
200 lei/buc; canapea; frigider, 450
lei; suport de bicicletă pentru maşină, 150 €. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Vând în Gherteniş porc 7 lei/kg.
Tel. 0745-027095. (R.R)
Vând iapă 5 ani cu mânz 4 luni,
3500 lei; cositoare 6000 lei; şa piele,
500 lei; tocător furaje 700 lei; moară
cioclodar, 1000 lei.Tel.0766-243496
Vând fier beton 2,3 €/kg; maşină
de cusut Veronica, 100 lei neg. Tel.
0748-852983, 0732-850839. (R.R)
Vând rochie de mireasă nouă.
Tel. 0770-538012, 0355-410571 (rr)
Vând în Reşiţa calculator Pentium 4 cu sistem audio 2+1, 100 €
neg. Tel. 0729-125270. (R.R)
Vând 2 căzi de lemn, 500 l, 250
lei. Tel. 0766-108211. (R.R)
Vând congelator 4 sertare, 1500
lei. Tel. 0355-808617, 0720-012537
Vând ladă frigorifică voiaj nouă,
35 l, 400 lei; generator curent nou,
400 lei. Tel. 0722-213788. (R.R)
Vând în Reşiţa calorifer electric
150 € neg. Tel. 0731-171423. (R.R)
Vând la Brebu vacă de 5 ani,
gestantă în 3 luni, preţ 2.700 lei,
negociabil şi viţea 6 luni 1.200 lei.
Tel. 0771-164714. (R.R)
Vând calculator Pentium 4,
complet şi cu monitor, preţ 800 lei,
negociabil. Tel. 0730-552734. (R.R)
Vând mobilă living, preţ 1.000
lei; colţar, preţ 500 lei, negociabil;
covor 3/4, preţ 200 lei, neg. Tel.
0355-808330, 0742-330962. (R.R)
Vând în Gătaia vacă la prima
fătare, 15 l lapte, preţ 2.000 lei şi 400
de baloţi de lucernă, preţ 10 lei/
balot, neg. Tel. 0730-009783. (R.R)
Vând în satul Scăiuş, comuna
Fârliuc, nr. 99, motocositoare pentru
fân, marca Carpatina, stare de funcţionare şi piese de schimb, preţ
2.600 lei, negociabil. Tel. 0723213286, 0724-898717. (R.R)

E.ON PLUS

Anunturi
,
Vând centrală pentru casă pe
gaz, preţ 1.000 lei, negociabil. Tel.
0727-340734. (R.R)
Vând rochie de mireasă, preţ
650 lei şi radio casetofon, german,
preţ 50 lei. Tel. 0756-04011. (R.R)
Vând în Peciu Nou, judeţul
Timiş, baloţi de lucernă cu loliu, preţ
10 lei/ bucata, porci graşi 8 lei/ kg şi
carcasă de porc cu 12 lei/ kg. Tel.
0256-414644. (R.R)
Vând rochie de mireasă, deosebită, culoare crem deschis, voal şi
accesorii (poşetă, diademă), stare
perfectă, preţ 1500 lei. Tel. 0720178315. (R.R)
Vând fluier şi flaut vechi de peste
110 ani cu 350 lei fiecare, radio cu
pick- up cu carcasă de lemn, în stare
de funcţionare 300 lei, discuri de
muzică populară şi uşoară cu 6 lei
bucata neg., dublu casetofon, japonez cu carcasă din plastic, perfect,
stare de funcţionare, 250 lei neg.,
lampă cu petrol veche de peste 100
de ani, preţ 50 lei. Tel. 0722-440654,
0770-546568. (R.R)
Vând în comuna Eftimie Murgu
45 capre şi 2 ţapi. Tel. 0766-862688.
Vând hotă, stare perfectă, preţ
70 lei, neg. Tel. 0255-405166. (R.R)
Vând ceas de mână automatic
200 lei, un pick-up Philips cu e boxe
mari 100 lei, casetofoane mici cu
căşti la 10 lei, bibelouri de la 15 lei,
prăjitor de pâine 50 lei, calculator în
stare de funcţionare 150 lei, jocuri
pe cd, tv alb-negru 20 lei, 2 biciclete
la 100 lei/buc. Tel. 0742-250763. (rr)
Cumpăr circular de 220. Tel.
0743-255590. (R.R)
Vând cazane de ţuică din cupru,
120 l, preţ 2.200 lei. Tel. 0740943863. (R.R)
Vând video 50 lei, receiver 50
lei, maşină de cusut Singer 250 €,
cazan de fontă, mijlociu, 150 lei,
plapumă de lână de 2 persoane,
150 lei, căruţ cu lada şi roţi mari 110
lei, bocanci cu talpă de lemn 25 lei,
bani de argint 25 lei, bibelouri de
porţelan, diferite modele 30 lei,
birouri de lemn cu furnir negru 120
lei, trusa de maşină. Tel. 0740064777, 0726-155095. (R.R)
Vând la Oraviţa vacă gestantă, 8
ani, cu lapte, 600 Kg, preţ 2.200 lei,
negociabil. Tel. 0726-144291. (R.R)
Vând la Gaiu Mic motocositoare
cu sapă în 4 timpi, puţin folosită,
stare perfectă, marcă italiană, preţ
2.200 lei. Tel. 0256-398873, 0767511184. (R.R)
Vând taur, preţ 3.000 lei, tăuraş
1.500 lei, vaci gestante 2.500 lei,
porci de toate mărimile 300 lei. Tel.
0722-862430, 0355-427741. (R.R)
Vând la Brebu generator Honda
cu 4 prize, 220 V şi o priză de 380 V,
la 5,5 KW, nou, preţ 2.200 lei, motopompă pt. irigat 1000 lei, cositoare
pt. tractor 500 €. Tel, 0728-572536.
Vând la Caransebeş teracotă,
preţ 500 lei. Tel. 0741-195502. (R.R)
Vând centrală termică Bosch,
stare de funcţionare, tiraj forţat, preţ
250 €, negociabil şi calorifer electric,
pe bază de ulei, 150 €, negociabil.
Tel. 0731-171423. (R.R)
Vând aerotermă cu telecomandă, preţ 200 lei neg., aparat foto digital cu film, preţ 180 lei neg., radiocasetofon stereo pt. maşină cu 2
boxe cu membrană de cauciuc, preţ
60 lei, calculator Pentium 4, marca
HP, preţ 800 lei neg., bicicletă austriacă cu 12 viteze 250 lei neg., volan

SIMSTAR - Reşiţa

Ofertă financiară
Str. G.A.Petculescu, nr. 24
avantajoasă prin BRD Finance
Tel. 0255-222214
l Firmă autorizată ISCIR şi ANRGN execută lucrări de gaze
naturale, montaj centrale termice şi instalaţii de încălzire.
l Firma este participantă la programul E.ON Plus, prin care se
asigură finanţarea lucrărilor în condiţii de creditare avantajoase.
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sport pt. maşină 30 lei neg., călcător
cu bazin aburi separat, preţ 80 lei,
dvd player nou, preţ 140 lei, video
dvd recorder, preţ 500 lei. Tel. 0730552734. (R.R)
Vând mobilă dormitor, preţ 1400
lei; mobilă sufragerie, preţ 1000 lei;
set de canapea 3/2/1, din piele maro, preţ 1.200 lei; colţar sufragerie,
extensibil, preţ 1.000 lei; canapea
extensibilă, 500 lei; mobilă de
bucătărie cu aragaz şi chiuvetă, preţ
1.000 lei, masă de sufragerie ovală
sau rotundă, preţ 500 lei; birou
calculator, preţ 100 lei. Tel 0355426704/ 0752-030888. (R.R)
Vând dormitor, preţ 500 lei,
negociabil, covoare, plapumă s.a.
Tel. 0355-411149. (R.R)
Vând la Bocşa cazan de răchie,
120 l, de inox alimentar, cu răcitor de
cupru, preţ 1.000 €; masă de
circular, preţ 700 lei; cadru pentru
curent 4x16 cu înveliş de cauciuc
flexibil, pre ţ 30 lei/m; cupl ă
automată pentru tractor U650, preţ
300 lei. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând 2 fotolii, preţ 50 lei/bu. şi 2
tv carcasă plastic, cu mici defecte 50
lei/buc. Tel. 0355-408837. (R.R)
Vând în judeţul Timiş, Abricht cu
3 cuţite şi un dispozitiv de ascuţit
cuţite Abricht, preţ 1.700 lei. Tel.
0742-492021. (R.R)
Vând convector gaz tiraj forţat.
Preţ 300 lei neg. Tel. 0740-233153.
Vând radio Brahms stereo cu
carcasă lemn + o boxă. Preţ 50 lei.
neg. Tel. 0740-233153.
Vând pat 1 persoană neextensibil, dim. 190x90cm, preţ 250 lei neg.
Tel. 0740-233153.
Vând radio casetofon portabil
Satelitte stereo. Preţ 50 lei neg. Tel.
0740-233153.
Vând extensii de păr natural cu
cheratină şi microring 2 lei şuviţa de
50 cm. Tel. 0769-577033.
Vând 4 metri cubi de lemne de
foc, în localitatea Reşiţa. Tel. 0752123434 sau la 0751-132460.
Vând firmă. Tel. 0745-425904.
Vând gps Smailo 5 HD în garanţie, full Europa. Tel. 0741-133612.
Vând trusă scule Mannesmann,
65 piese, crom-vanadiu, nouă,
adusă din Germania, 180 lei. Reşiţa,
tel. 0722-619119.
Vând fotoliu dublu, piele eco,
nou, 450 lei. Tel. 0746-254661.
Vând fotolii pat 2 seturi. Tel.
0720-545776.
Vând transformatoare de sudură, generator de acetilenă, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi, ofer 10-40 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând vioară, rezonanţă plăcută,
cutie, fără arcuş. Preţ 250 lei. Tel.
0745-072760.
Vând telefon Nokia 6303i, în
stare bună, garanţie, blocat în
reţeaua Orange. Preţ 350 lei. Tel.
0745-072760.
Vând boxe auto Philips, noi în
cutie, 150 W rms. Preţ 100 lei
negociabil. Tel. 0745-072760.
Vând barcă placaj învelită în
fibră de sticlă, 350 €. Tel. 0745072760.
Cumpăr porumb boabe, cât mai
uscat, mai vechi. Pentru început o
tonă pt. o probă. Tel. 0745-391600.
Vând vacă de 6 ani în sat
Dezeşti, comuna Fârliug. Tel. 0726110517.
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând urgent radiocasetofon
dublu + tv Philips alb-negru, cu diag.
de 61 cm, în stare foarte bună; ventilator auto în sare bună; calorifer
electric cu 9 elemenţi, 70 lei; tv albnegru Sport 233, diagonală 31. Tel.
0770-515588 (orele 8.00-24.30)
Vând manechine/busturi pentru
magazin; cărucior pentru copil mic.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând iepuraşi de 2 luni. Tel.
0742-631476.

Auto-Moto-Velo
Vând motocicletă Suzuki GSXR, 750 cmc, a.f. 2001, 140 CP, cu
multiple îmbunătăţiri (cauciucuri noi
Dunlop, ulei proaspăt schimbat,
scăriţe racing preţ catalog 495 €, furtune racing, crush-pods, amortizor
ghidon, alarmă cu pager rază acţiune 300 m ş.a.). Tel. 0723- 261997.
Vând autoutilitară Iveco Eurocargo 7,5 t, a.f. 2002, prelată, 44 mc,
dotat pentru extern. Preţ avantajos.
Tel. 0748-831157.
Dezmembrez Peugeot 206 an
2001 pentru piese, caroseria este
îndoită. Trimit poze darkkart89@
yahoo.com Tel. 0743-263268.
Vând tractor second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)
Vând Opel Astra break caravan,
1.7 turbodiesel, 1997, servo total,
ABS, airbag, închidere centralizată,
în stare foarte bună, înmatriculat recent, acte la zi, 1800 €; piese Opel;
Ford Orion, consum mic, servo, abs,
înmatriculat, închidere centralizată,
400 €. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând 2 Mercedes-uri, benzină şi
diesel, 2.500-3.000 € neg.; 2
camionete VW; 2 old-timer Ford şi
Skoda, 500 - 1000 €. Tel. 0723704632, 0788-940190. (R.R)
Vând Dacia Solenţa din 2004,
48.500 km, stare bună, 3.500 €;
remorcă auto Padiş, înmatriculată,
300 €. Tel. 0744-195932. (R.R)
Vând în Jamu Mare Opel Astra,
1.7, diesel, din 1993, acte la zi,
1.400 € neg. Tel. 0742-544119 (R.R)
Vând Ford Sierra cu toate taxele
la zi, 600 € neg. Tel. 0756-386658.
Vând voucher 1200 lei neg. Tel.
0729-928027. (R.R)
Vând piese noi Moskvici 1500.
Tel. 0745-375967. (R.R)
Vând în Bocşa piese de schimb
pt. Raba, Saviem, IMS, motor complet pt. tractor U445, remorcă joasă
pe o axă pentru tractor; pompă de
injecţie şi injectoare noi pt. tractor
U650; semănătoare de păioase;
maşină de împrăştiat îngrăşăminte.
Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând în Reşiţa Suzuki 1100 E,
134 CP, 1.500 €; căşti motocicletă
noi, 60 €; jante de aluminiu cu
cauciucuri de 14 ţoli pt. Opel, 160 €;
cauciucuri, 70 lei/buc; gps Mio, 450
lei. Tel. 0355-426664, 0745-134137
Vând Opel Astra Caravan,
înmatriculat, 1.800 € neg. Tel. 0761142572. (R.R)
Vând voucher. Tel. 0763940249. (R.R)
Vând voucher, pentru programul
„Rabla”, preţ 1000 lei, 4 jante pentru
Opel Astra turnate şi încărcate. Tel.
0730-552734. (R.R)
Vând voucher. Tel. 0768321080, 0726-512324 (R.R)
Vând în Caransebeş Mazda,
motor diesel, 2.000 cmc, a.f. 1999,
toate dot ările (climă, geamuri
electrice, s.a), euro 2, înmatriculat,
consum 5 l/100 km, preţ 32.000 €,
negociabil şi Fiat Punto, 2 uşi a.f.
1994, motor 1.1, benzină, consum
4l/ 100 km, înmatriculat, verificare
tehnică până în 2012, preţ 1500 €.
Tel. 0741-332588. (R.R)
Vând voucher în Gherteniş,
1.000 lei. Tel. 0745-027095. (R.R)
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale

Dacă ai 50-55 de ani, nealcoolic,
nu ai locuinţă, vino la mine la ţară.
Am 54 ani, 1,52 m, 42 kg, singură.
Tel. 0761-901114.
Doresc să cunosc o doamnă
domnişoară singură care îşi doreşte
o relaţie serioasă. Tel. 0726-261409
Suntem un cuplu de amanţi, el
37 ea 32, drăguţi, educaţi, curaţi şi
foarte discreţi şi căutam o doamnă
matură, bisexuală.Tel.0770-496629
Bărbat, 37 ani, educat, curat,
discret, ofer clipe deosebite doamnelor sau cuplurilor. Tel. 0770496629.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând 2 motociclete, noi 500 €;
cauciucuri, 50-100 lei; roţi de ATV,
600 lei. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Vând în Bocşa Dacia din 1997,
stare bună, verificare 2011, 500 €
neg. Tel. 0748-852983, 0732850839. (R.R)
Vând în Anina camionetă Aro
320, stare foarte bună, reparaţie capitală, stare impecabilă, foarte multe
piese de schimb, preţ negociabil,
1600 €/1800 € cu piese de schimb şi
Oltcit stare bună, cu motor de Dacie
omologat, preţ 250 €. Tel. 0721250804, 0255-240368. (R.R)
Vând piese noi pentru Moskvici
1500, pivoţi inferiori şi superiori cu
braţe şi bucşe, garnituri ş.a. Tel.
0745-375976. (R.R)
Vând Ford Scorpio, înscris în
ţară, la cheie, stare de funcţionare,
verificări la zi, preţ 500 €. Tel. 0728502251, 0725-246915. (R.R)
Vând Opel Astra, a.f. 1993,
consum 4 l/100 km, motor 1.7,
diesel, acte la zi, înmatriculat, cauciucuri bune, pre 1400 €, negociabil.
Tel. 0742-544119. (R.R)
Vând voucher, preţ 1400 lei,
negociabil. Tel. 0732-285447. (R.R)
Vând în Soceni remorcă de
tractor mare, 4 roţi, preţ 500 € şi
remorcă de maşina auto 200 €. Tel.
0744-682302. (R.R)
Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari/mici, greble de fân, instalaţii de
erbicidat şi utilaje. Tel. 0730804745. (R.R)
Vând voucher, preţ 1200 lei. Tel.
0765-041687. (R.R)
Vând Dacia Berlina, a.f. 2003,
1400 cmc, euro 1, motor cu injecţie,
îmbunătăţit, 35.000 km. Tel. 0355407858. (R.R)
Vând voucher, preţ 1500 lei. Tel.
0741-195502. (R.R)

Anunturi
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Vând Opel Astra, a.f. 2000,
motor 1.7, diesel, preţ 2.900 €,
negociabil. Tel. 0745-226986. (R.R)
Vând motociclet ă Chopper
Yamaha, 530 cmc, a.f. 1997, model
american, 29.000 km, preţ 1.500 €.
Tel. 0751-133520. (R.R)
Vând Suzuki Vitara X90, af.
1997, preţ 3800 €. Tel. 0721-242857
Cumpăr VW Golf 2, turbodiesel
pentru piese de schimb. Tel 0762748427.
Vând microbuz Renault, a.f.
2001, neînmatriculat, 4.500 € şi
Seat Ibiza a.f. 1998, cu toate dotările, înmatriculat, preţ 2.000 €, jante
de aluminiu 13” 14” 15”, 500 lei/set.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)
Vând voucher, preţ 300 €. Tel.
0728-277727. (R.R)
Vând tractor mic, 18 cai putere.
Tel. 0758-313842. (R.R)
Vând bicicletă DHE, pt. copii de
10 ani, nouă, preţ 250 lei, neg. Tel.
0255-211447, 0355-402025. (R.R)
Vând sau schimb Cielo, a.f.
1995, acte la zi, stare bună. Preţ
1.300 €. Tel. 0763-070004.
Vând cupon program “Rabla”.
Tel. 0720-526031.
Vând Dacia Solenza, a.f. 2004,
stare de funcţionare. Tel. 0728869380.
Vând bicicletă pt. copii preţ 55 lei
şi trotinetă culoare roz pt. fetiţe în
special, 25 lei. Tel. 0771-373453.
Vând voucher cu toate actele
aferente. Preţ foarte avantajos. Tel.
0771-628310.
Vând voucher Remat valabil
până în noiembrie 2010 preţ 1.200
lei. Tel. 0721-410752.
Renault Megane de vânzare,
97, înmatriculat, stare f.b. fără climă,
negru, 3.500 €. Tel. 0731-382847.
Vând Renault Laguna 1,6-16v1999, înmatriculat ro, accidentat.
Tel. 0727-842324.
Vând Opel Vectra B, an 2001,
euro 4, gri metalizat, merită văzut,
preţ 4.700 €. Tel. 0745-412496.

Săptămânal Prisma publică evenimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul Judeţean de desfasurarii unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii contrabandei cu
Poliţie
tigari, politisti de frontiera din cadrul
l În 23.08.2010 în jurul orelor S.P.F. Socol au depistat in trafic pe
21.00 pe DN 57/B între localităţile DJ 571 C, comunicatia Zlatita-LesBozovici şi Anina a avut loc un covita, un autoturism marca Renault
accident de circulaţie. V. NICOLAE condus de M.R. in varsta de 28 de
de 35 de ani din Moldova Nouă, în ani domiciliat pe raza judetului
timp ce conducea un autoturism din Caras-Severin. La controlul efectuat
direcţia Bozovici spre Anina într-o asupra autoturismului, a fost descocurbă uşoară la stângă a pierdut perita in portbagaj si pe bancheta
controlul volanului şi a părăsit din spate cantitatea de 9.969
partea carosabilă lovind frontal un pachete de tigari netimbrate, fara
podeţ din beton.
documente de provenienta marca
l În 24.08.2010, lucrători din Marble in valoare totala de
cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa şi aproximativ 49.840 lei.
Postului de Poliţie Berlişte, pe baza Inspectoratul pt. Situaţii de
informaţiilor deţinute au identificat-o
pe minora VLĂDIA IASMINA MĂDĂ- Urgenţă
LINA, în vârstă de 12 ani, care a l In data de 18 august , echipa
plecat voluntar de la domiciliu din pirotehnică a ISU a fost solicitată în
data de 28.05.2010. Tânăra a fost cartierul reşiţean Mociur, unde,
găsită pe raza com. Cărpiniş din jud. lâng ă depozitul unei societă ţi
Timiş şi a fost predată mamei sale comerciale care colectează fier
nefiind victima vreunei infracţiuni.
vechi, au fost găsite un de proiectil
perforant, cal. 37 mm, un proiectil
Inspectoratul Judeţean al
exploziv de cal. 105 mm, patru
Poliţiei de Frontieră
proiectile explozive 75 mm si un
l In data de 30.08.2010, in timpul corp gol de grenadă defensivă.
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Vând Dacia Solenza, 2003,
120.000 km, benzină, 1390 cmc, 75
cp, euro 3, stare bună, în Reşiţa. Tel.
0748-090565.
Daewoo Espero 1.8, full electric,
recent adus, produs în România,
înscris ieftin, consum 7, cauciucuri
noi, baterie nouă, plăcuţe noi. Tel.
0748-351548.
Vând voucher, program Rabla,
cu dosar complet. Preţ 1.200 lei. Tel.
0729-825718.
Vând BMW 318 decapotabil an
fab. 1997, înmatriculat, 4.000 € neg.
Tel. 0734-544586.
Vând voucher rabla 2010 preţ
foarte bun. Tel. 0746-029174.
Vând Dacia Logan Ambition 1,6 l
benzină, 2005, climă, geamuri electrice faţă-spate, airbag şofer şi
pasager, cd player, jante aluminiu,
cârlig remorcare, culoare verde
cameleon, închidere centralizată.
Tel. 0355-882811.
Vând voucher Remat cu toate
actele în regulă, preţ 250 €. Tel.
0731-298381.
Actualul deţinător al autoturismului Dacia break, roşie, nr. înmatriculare IS-59-AND este rugat să ia
legătura cu proprietarul. Tel. 0762435407.
Vând Dacia 1310 an fabricaţie
1999, preţ 900 € neg. Tel. 0749226403.
Vând Fiat Punto 1,2 benzină, 5
uşi, înmatriculat, preţ 2.300 €. Tel.
0724-997992, 0355-414253.
Vând Ford Escort an 99 motor
1,4 aspect ireproşabil, preţ 900 €.
Tel. 0746-434797, 0729-204684.
Vând Vw Passat an 2000, motor
2,5 tdi, full option, înmatriculat ro,
xenon, jante Al, stare perfectă,
aspect ireproşabil, preţ 4.800 €. Tel.
0746-434797, 0729-204684.
Vând Ford Escort an 97 motor
1,6 impecabil preţ 1000 €, stare
perfectă de funcţionare. Tel. 0746434797, 0729-204684.
Vând Fort Escort an 95 motor
1,8 diesel, acte Franţa valabile, preţ
700 €. Tel. 0746-434797, 0729204684.
Vând Fiat înmatriculat Bulgaria,
stare perfectă, aspect ireproşabil,
preţ 2.400 €. Tel. 0746-434797,
0729-204684.
Vând Citroen înmatriculat Bulgaria, diesel 1,9, stare perfectă de
funcţionare, preţ 800 €. Tel. 0746434797, 0729-204684.

Anunturi
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Oferte-Cereri
de Serviciu

Prisma angajează agent de
publicitate/markenting . V ă
rugăm să trimiteţi CV-ul dvs. prin
e-mail, la adresa:
redactia@prisma-online.ro
Caut femeie pentru îngrijire
fetiţă 4 ani. Tel. 0771-677844.
Tânără, 20 de ani, cu experienţă, caut job part time, babysitter,
copii de grădini ţ ă sau şcoal ă
primară, 5 ore pe zi, preţ 300 de lei
pe lună. Tel. 0754-499912.
Îngrijesc copii. Tel. 0355-402865
Îngrijesc copii ce merg la şcoală,
grădiniţă. Tel. 0355-804513. (R.R)
Instalator execut toate felurile de
lucrări de instalaţii şi de încălzire.
Tel. 0770-454332.
Accesorii de lux pentru nuntă şi
botez, www.pahare-de-nunta.eu
Tel. 0764-853833, 0724-039740.
Curăţ interioare auto indiferent
de starea lor chiar şi la domiciliu. Experienţă occident. Tel. 0741-295118
Transport marfă, mobilă, etc.

intern şi internaţional. Tel. 0745274929.
Execut zugrăveli 150 lei camera,
rigips 15 lei/mp, forme rigips,
faianţă, gresie, 20 lei/mp gleturi 8
lei/mp. Tel. 0745-628294.
Învaţă germană rapid şi uşor în
doar 5 şedinţe, rezultat garantat!
Predau ore de germană pt. începători/avansaţi la un preţ mic. Tel.
0754-889176.
Domn 44 ani, cu experienţă în
domeniul logistic auto, gestiuni,
posesor permis cat. B, C, E, atestat
profesional transport marfă + ADR,
card tahografic aştept oferte corespunzătoare, doar de la firme serioase. Pretenţii salariale moderate. Tel.
0727-798285.
Execut lucrări interioare şi exterioare gresie, faianţă, podele laminate, spaleţi la geamuri şi uşi, forme
rigips, glet, zugrăveli, zidării, tencuieli. Tel. 0730-804629, 0355-802306
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.
Caut să fac curat la domiciliu.
Tel. 0728-166849.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare. Tel. 0723894929.

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina. str.
Sfânta Varvara, nr. 49, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea şi concesionarea următoarelor
bunuri:
VÂNZĂRI BUNURI:
1) Seră legumicolă situată în oraşul Anina. str. M. Sadoveanu;
2) Blocurile G3, O5, G6 şi C9, situate în oraşul Anina, Cartier
Oraşul Nou;
3) Teren în suprafaţă de 15 mp., situat în oraşul Anina, str. M.
Sadoveanu, C.F. nr. 3. nr. top. 1163/53/238/b/2;
4) Teren în suprafaţă de 511 mp, situat în oraşul Anina, str. Dealul
Frumos. C.F. nr. 1783 UAT Anina, nr. top. 817/a/1, în vederea
construirii unei case de vacanţă;
CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 6 mp. situat în oraşul Anina. str. V. Birou
în vederea construirii unei magazii de lemne;
2) Teren în suprafaţă de 24 mp, situat în oraşul Anina. str. V.
Birou, în vederea construirii unei magazii de lemne;
Documentele privind vânzarea şi concesionarea prin licitaţie
publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului Anina. „Birou
Secretar", zilnic între orele 1000-1400.
Licitaţia va avea loc în data de 16.09.2010, ora 1200 în cadrul
Primăriei oraşului Anina, „Birou Secretar".
În caz de neadjudecare licitaţia va fi reluată în data de
23.09.2010 şi 30.09.2010. ora 1200.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255-240115.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.09.2010
REŞIŢA: Agent de turism transport turistic intern/ internaţional/ ticketing/ rezervări/ cazare/ publicitate/
marketing/ asistenţă turistică/: 1; Agent securitate: 50; Agent vânzări: 6; Asistent manager: 1; Asistent medical
generalist: 1; Călcătoreasa lenjerie: 8; Consilier inginer mecanic: 1; Consilier tehnic: 1; Croitor-confecţioner
îmbrăcăminte după comandă: 20; Dulgher: 2; Electromecanic: 3; Faianţar: 5; Femeie de serviciu: 1; Inginer
mecanic: 6; Lucrător comercial: 10; Lucrător gestionar: 1; Maistru metalurgie: 10; Manipulant mărfuri: 4; Mecanic
auto: 1; Merceolog: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa, gresie, parchet: 22;
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 20; Oţelar: 11; Proiectant inginer mecanic: 1; Secretara: 1;
Şef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/nealimentare: 1; Şofer de autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
Sudor manual cu arc electric : 1; Tâmplar universal: 2; Tinichigiu carosier: 1; Traducător: 1; Translator: 1; Turnător
pregătitor oţelărie: 28; Vânzător: 1; Zidar rosar tencuitor: 21;
ANINA: Tăietor manual lemn de foc: 1;
BĂILE HERCULANE: Asistent medical generalist: 3; Baies: 1; Barman: 4; Bucătar: 8; Femeie de serviciu: 7;
Fochist la cazane de abur de joasa presiune: 1; Lucrător bucătărie: 2; Lucrător pensiune turistică: 2; Manichiurist:
1; Maşinist la maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală: 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 4; Ospătar: 8;
Spălător vehicule: 2;
CARANSEBEŞ: Administrator societate comercială: 1; Inginer mecanic: 1; Vânzător: 1;
ORAVIŢA: Agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale: 1; Funcţionar economic: 1; Lucrător
gestionar: 1; Maşinist pentru prefabricate din beton şi beton armat: 1;
OŢELU ROŞU: Muncitor necalificat în mine şi cariere: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie,
mozaic, faianţă, gresie, parchet: 8; Muncitor necalificat in metalurgie: 2; Oţelar: 6;
BOZOVICI: Muncitor necalificat în silvicultură: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic,
faianţă, gresie, parchet: 1; Secretară: 1;
TOTAL JUDEŢ: 317

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Septembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Liga 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a6-a:
17-a:

Tenis - US Open
Niculescu si Gallovits, eliminate in primul tur la US Open. Aflata
pentru al treilea an la rand pe tabloul principal la US Open, Monica
Niculescu a pierdut, luni, in fata bielorusei Victoria Azarenka, care s-a
impus, dupa un meci intins pe durata a 2 ore si 7 minute, cu 6-0, 5-7, 6-1.
Inceputul meciul a fost la discretia favoritei numarul 10, Azarenka
transand primul set cu un categoric 6-0, dupa 30 de minute in care jocul
a curs intr-o singura directie. Niculescu a castigat primul sau game dupa
sapte reusite la rand ale adversarei sale, jucatoarea din Romania abordand actul secund cu mai multa determinare si luciditate in joc. In urma
a nu mai putin de patru break-uri, Niculescu castiga setul secund cu 7-5,
trimitand meciul intr-un decisiv care avea sa fie dominat de Azarenka.
Jucatoarea Edina Gallovits, 25 ani, a fost invinsa, tot luni, in primul
tur la US Open, de catre frantuzoaica Marion Bartoli. A 13-a favorita la
castigarea ultimul Grand Slam al anului s-a impus cu 6-3, 6-2, dupa o
ora si jumatate de joc.
Jucatoarea Sorana Cirstea continua seria evolutiilor slabe din
acest sezon, fosta sfert-finalista de la Roland Garros parasind dupa
doar 47 de minute turneul de Mare Slem de la Flushing Meadows.
Aflata in aceasta saptamana pe locul 81 WTA, Cirstea a cedat fara
drept de apel in fata suedezei Sofia Arvidsson, a 55-a jucatoare a lumii
impunandu-se cu 6-1, 6-2. Cirstea se afla la cea mai slaba performanta
pe cimentul de la US Open, dupa ce in urma cu doi ani atingea faza
turul al treilea.
Alexandra Dulgheru si-a respectat statutul de favorita in meciul cu
frantuzoaica Julie Coin, pe care a invins-o cu 6-3, 6-1, dupa un meci
intins pe durata a 78 de minute. Dulgheru se afla la prima victorie din
cariera la US Open, in 2009 la prima participare fiind eliminata in runda
inaugurala. Adversara Alexandrei Dulgheru din primul tur va fi chiar
suedeza Sofia Arvidsson.

Fostul campion mondial Lewis
Hamilton a repurtat, duminica, o
frumoasa victorie in Marele
Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps, reusind sa se impuna
intr-o cursa marcata de prezenta
ploii. Podiumul a fost completat de
australianul Mark Webber (Red
Bull-Renault) si de polonezul
Robert Kubica (Renault).
Pentru Hamilton aceasta a
treia victorie a sezonului, dupa
Istanbul si Montreal, echivaleaza
cu urcarea pe prima pozitie in
clasamentul pilotilor, britanicul
devansandu-l pe Webber.
Urmatoarea intalnire cu
Marele Circ al Formulei 1 este
programata in templul vitezei de la
Monza (Italia), in intervalul 10-12
septembrie.

Romania a obtinut a doua victorie la Campionatul European de polo
de la Zagreb, Croatia, dupa ce a invins Spania, vicecampioana
mondiala, cu 11-10. La pauza mare, Romania conducea cu doua goluri
avans, scor 5-3, insa spaniolii au avut o repriza a treia foarte reusita, pe
care au castigat-o cu 5-3, egaland la opt. In ultima repriza, "tricolorii" sau impus cu 3-2, luandu-si revansa in fata ibericilor, de care fusesera
invinsi la Cupa Mondiala de la Oradea. Cei mai buni marcatori ai
Romaniei au fost Ramiro Georgescu si Alexandru Matei, care au
punctat de cate trei ori. In prima partida disputata la Campionatul
European, Romania a trecut de Turcia, cu 12-6. Cel mai bun marcator
al Romaniei a fost Cosmin Radu, care a trimis mingea de patru ori in
poarta lui Atilla Sezer. Cate o dubla au reusit Nicolae Diaconu si Andrei
Turul Spaniei 2010 - editia 65-a, un regal al căţărătorilor. Cursa
Busila, jucatorul roman care a stat cel mai mult in apa. Miercuri, se va desfăşura pe distanţa de 3.352 de kilometri şi a pornit din Sevilla,
Romania a intalnit Croatia, tara gazda, care a inceput cu stangul pentru prima oară după 29 de ani. Cea dintâi etapă a constat într-un
competitia, fiind invinsa de Muntenegru.
contratimp pe echipe nocturn.
Ruta propusă de organizatori, în sensul invers acelor de ceasornic,
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
28 aug - 11 sept: POLO - Campionatul European, Zagreb;
va avea un total de 21 etape , este una favorabilă căţărătorilor, nu mai
28 aug - 12 sept: BASCHET - Campionatul Mondial, masc., Turcia;
puţin de şase etape urmând să se încheie la altitudine. Cea mai grea
28 aug - 12 sept: TENIS - US Open New York, SUA;
dintre acestea este penultima, care se va termina pe Bola del Mundo, o
28 aug - 19 sept: CICLISM - Turul Spaniei.
căţărare aflată în premieră pe harta Turului Spaniei. Aceasta îi va duce
pe rutieri până la 2.265 de metri înălţime şi este asemănătoare cu Plan
de Corones, din Italia, prin prisma ultimilor kilometri, care se vor disputa
DE VĂZUT LA TV:
pe o suprafaţă neasfaltată. Specialiştii la contratimp vor avea doar o
HANDBAL MASC.: Camp. National: Tg. Jiu - Steaua
singură ocazie de a face diferenţa, în etapa a 17-a, atunci când vor rula
Vineri Digi Sport ora 18:00
individual în jurul oraşului Penafiel, pe distanţa de 46 de kilometri.
POLO: Campionatul European: Croatia - Romania
Vuelta va trage cortina odată cu tradiţionala etapă de gală de la Madrid,
Vineri TVR 2 ora 19:30
FOTBAL: Preliminarii CE de fotbal 2012: Romania - Albania
una rezervată sprinterilor.
Vineri TVR 1 ora 20:55
O altă noutate în ediţia din acest an a Vueltei o reprezintă
CICLISM: Turul Spaniei
schimbarea tricoului purtat de liderul clasamentului general. Dacă
Sambata Eurosport ora 16:45
până acum acesta a fost auriu, din 2010 va fi roşu, modificarea fiind
RUGBY: Tri Nations: Africa de Sud - Australia
dictată şi de către sponsorii competiţiei.
Sambata Sport.ro ora 18:00
Spaniolul Abraham Olano, laureat în 1998 cu tricoul auriu, este cel
TENIS: Turneul ATP si WTA, US Open, New York, SUA
care a stabilit traseul ediţiei din toamna lui 2010: "Am ales în mod
Sambata Eurosport ora 18:45
intenţionat o rută care să nu facă uşor de prezis câştigătorul; căţărătorii
MOTOCICLISM: MotoGP, MP din San Marino, Misano, cursele
vor fi mulţumiţi. În afară de aceştia, sprinterii vor avea şansa lor în cinci
Duminica Digi Sport ora 12:00
etape, iar specialiştii clasicelor în alt trei".
ATLETISM: Cupa Europei, Split, Croatia
Ultimul mare tur din 2010 se desfăşoara între 28 august şi 19
Duminica Digi Sport ora 18:30
septembrie.

Vineri, 3 septembrie, echipa
nationala de fotbal a Romaniei va
lua startul intr-o noua campanie
de calificare, pentru turneul final al
campionatului european din 2012.
Primul meci se va desfa-sura la
Piatra Neamt in compania echipei
similare a Albaniei. Meciul va
incepe de la ora 21:00 si va fi
transmis in direct de TVR 1.
Echipa nationala face parte din
grupa D a preliminariilor pentru
Campionatul European din 2012,
alaturi de Franta, Bosnia-Hertegovina, Albania, Belarus si
Luxemburg. Programul echipei
Romaniei in continuare este
urmatorul: 7 sept: Belarus - Romania; 9 oct: Franta - Romania; In
2011: 26 martie: Bosnia-Hertegovina - Romania; 29 martie:
Romania - Luxemburg; 3 iun:
Romania - Bosnia-hertegovina; 2
sept: Luxemburg - Romania; 6
sept: Romania - Franta; 7 oct:
Romania - Belarus; 11 oct:
Albania - Romania.
S-au tras la sorti si grupele Ligii
Campionilor si Europa League.
CFR Cluj care joaca in grupele
Ligii Campionilor face parte din
grupa E alaturi de Bayern
Munchen, AS Roma si FC Basel.
Primul meci clujenii il vor disputa
acasa cu FC Basel in 15
septembrie.
In Europa League, singura
formatie romaneasca calificata
este Steaua Bucuresti, militarii
facand parte din grupa K alaturi de
Liverpool, Napoli si Utrech.
Steaua va juca primul meci in
deplasare la Liverpool in 16
septembrie de la ora 22:05.
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Steaua Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Otelul Galati
Gaz Metan Medias
Rapid Bucuresti
FC Timisoara
U Cluj
Gloria Bistrita
FC Brasov
CFR Cluj
U. Craiova
Unirea Urziceni
Sportul Studentesc
FC Vaslui
Astra Ploiesti
Victoria Branesti
FCM Targu Mures
Pandurii Tg. Jiu

M M GP
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0
11
1
21
1
6
1
10
1
7
0
11
2
10
2
11
2
7
2
8
2
5
2
3
4
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3
5
2
7
4
6
4
5
3
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P
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5 14p
14 13p
2 13p
5 11p
3 11p
9 10p
10 10p
10
8p
6
8p
9
8p
6
6p
4
6p
12
6p
10
5p
10
4p
10
4p
12
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9
3p

Etapa 7/34: 11 sept. 2010: Rapid - CFR Cluj; FCM Târgu Mures Gaz Metan Medias; Universitatea Cluj - Gloria Bistrita; Astra Ploiesti FC Timisoara; Sportul Studentesc - Victoria Branesti; Panduriis Universitatea Craiova; FC Vaslui - Otelul Galati; FC Brasov - Dinamo;
Unirea Urziceni - Steaua.

Handbal masculin
La sfarsitul acestei saptamani se va da startul la o noua editie a Ligii
Nationale masculine de handbal. Prima etapa se va desfasura dupa
urmatorul program: CSM Oradea - Univ. Bucovina Suceava; Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu - CSA Steaua Bucuresti; Dinamo Municipal
Brasov - HCM Constanta; Univ. Transilvania Cluj - CSM Bucuresti; HC
Odorhei - UCM Reşiţa; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - Stiinta
Municipal Dedeman Bacau; Univ. Poli. Municipal Timisoara - CSM
Satu Mare.

Fotbal

Polo

Ciclism - Turul Spaniei

Joi/2 Septembrie

Vineri/3 Septembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+23ºC
+12ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Reşiţa
Oraviţa +18ºC
+10ºC

+20ºC
+11ºC

Luni, 6 Septembrie

8

+21ºC
+8ºC

+27ºC
+14ºC

Sâmb@t@/4 Septembrie
Timişoara

Caransebeş

+24ºC
+12ºC

Reşiţa

+27ºC
+13ºC

Miercuri, 8 Sep.

Duminic@/5 Septembrie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+10ºC

+27ºC
+14ºC

+23ºC
+12ºC

Joi, 9 Septembrie

Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+11ºC

Oraviţa +21ºC
+12ºC

Oraviţa +21ºC
+11ºC

Oraviţa +22ºC
+13ºC

+23ºC
+14ºC

Marţi, 7 Septembrie

Formula 1

+22ºC
+14ºC

Vineri, 10 Septembrie Sâmbătă, 11 Sep.

Duminică, 12 Sep.

Reşiţa

+22ºC/+14ºC

+21ºC/+12ºC

+19ºC/+11ºC

+21ºC/+12ºC

+22ºC/+13ºC

+23ºC/+14ºC

+24ºC/+15ºC

Timişoara

+25ºC/+16ºC

+29ºC/+14ºC

+29ºC/+16ºC

+30ºC/+16ºC

+30ºC/+16ºC

+29ºC/+14ºC

+27ºC/+14ºC
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