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CÂTEVA PROVERBE

Mihai Eminescu,
…Pan, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb.

Epigonii.

Grupul Ecologic de Colaborare Nera, n parteneriat cu Institu ia
Prefectului Jude ul Cara -Severin, deruleaz

iei n procesul de achizi ii publice
destinat protec iei mediului.

Proiectul i propune s ei
procesului de achizi ii publice pentru bunuri, servicii i lucr

a, Moldova
Nou

ul Cara -Severin.
n acest context, p n

a un num
ii publice din cadrul unor proiecte importante cu impact pozitiv

asupra mediului pe care le deruleaz
a, Eftimie Murgu, Sasca Montan

ei acestor achizi ii
(GLMA), constituit din reprezentan i ai Institu iei Prefectului i ai ONG-urilor

participante la proiect, a solicitat n baza Legii 544/2001 copii ale unor
documente din dosarul de achizi ie ce privesc transparen a procesului de
achizi ie.

Concluzia care a rezultat n urma acestei ac iuni este aceea c
ia n vigoare n ce

prive te asigurarea transparen ei procesului de achizi ie. n acest sens nu
au fost furnizate toate documentele solicitate iar unele dintre documentele
primite nu respect inutul i legalitatea. Mai multe
d ta ii pot fi g

a, C
iile derulate n aceste cazuri au primit

din partea GLMA calificativul de „lips
iile pe care le are privind implementarea proiectului, GEC Nera a

cerut Autoritat ii Na ionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achizi iilor Publice un punct de vedere n leg iile derulate de
cele 3 Consilii Locale.

Persoan ii cu mass
media; tel./fax 0255 572 026; 0722 437 197; e-mail: gecnera@yahoo.com.
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ă în perioada ianuarie -
noiembrie 2010 proiectul NU corup

ă contribuie la cre terea transparen
ări contractate în

cadrul proiectelor de alimentare cu apă i canalizare, amenajarea
cursurilor de apă, managementul de eurilor menajere i industriale,
realizarea zonelor verzi, drumuri, dezvoltarea turismului, etc; care
urmează să fie implementate la nivelul ora elor Anina, Oravi

ă i a 25 de comune din zonele Valea Cara ului, Clisura Dunării i
ValeaAlmăjului din jude

ă la sfâr itul perioadei de implementare a
proiectului sunt monitorizate în ce prive te transparen ăr de 9
achizi

ă Consiliile Locale Răcă dia,
Sichevi ă, opotu Nou i Cărbunari
precum i SCAQUACARAS i SC CONVERSMIN.

Grupul de lucru pentru monitorizarea transparen

ă cele mai
multe dintre Consiliile Locale vizate nu respectă legisla

ă rigoarea privind con
ăsite în raportul de monitorizare de pe

Consiliile Locale Sichevi ărbunari i Sopotu Nou nu au furnizat
răspunsuri, motiv pentru care achizi

ă de de transparen ă”. În conformitate
cu obliga

ă
ătură cu achizi

ă de contact: Doina Mărgineanu - consilier rela

http://www.gecnera.ro/

documente/raport%20nr%202%20de%20monitorizarea%20 20achizitiilor.pdf%

For]e noi la reabilitarea zonelor
afectate de lucr@rile ISPA

Faptul că Reşiţa s-a transformat, pe perioada
lucrărilor pe Măsura ISPA de reabilitare şi moderni
zare a reţelelor de apă şi canalizare, având drept
beneficiar SC Aquacaraş SA, într-un mare şantier, e
deja arhicunoscut. Autorităţile locale, în special
primarul Mihai Stepanescu, au avut numeroase
luări de poziţie vizavi de refacerea carosabilului şi
trotuarelor afectate, de durata şi calitatea acestor
refaceri, mai ales, însă, de întârzierile cu care s-au
produs. Şoferii dar şi pietonii au fost şi sunt în
continuare afectaţi de gropi, şanţuri, movile de
pământ, suprafeţe neasfaltate, semnalizări proaste
ale lucrărilor. Pe de altă parte, executantul principal
al lucrărilor, SC Hidroconstrucţia Caransebeş SA,
are explicaţii în mare parte pertinente faţă de ceea
ce se întâmplă cu refacerile, motivând faptul că se
lucrează şi cu subantreprenori, care sunt nemulţu
miţi de lipsa de ritmicitate a plăţilor pentru lucrări.
Până acum, Hidroconstrucţia a lucrat la refaceri de
trotuare şi carosabil cu firma Camand, acuzată de
multe ori de autorităţile locale că este depăşită de
situaţie. Începând din 2 septembrie, însă, cel de-al
doilea subcontractant pentru realizarea reabilitarea
zonelor afectate de lucrări este societatea comer
cială ătură firmei
Camand, la execu ărilor de refacere a supra-
fe ările de apă

ă cum se consideră. Surse din
primăria re ă sus ă lucrările de refacere
trebuie să fie prioritare pe arterele principale din
municipiul Re ărilor, pentru
ca acestea să se desfă

ă se încadreze în grafice precum ă
respecte normele de refacere impuse prin contract,
se va realiza de către angaja

ăriei”, ne informează
biroul de presă al municipalită

-

-

-
Hidroconstrucţia Sebe

ţia lucr
ţelor afectate de lucr

ţean ţin c

ţa. „Monitorizarea lucr
ţii,

respectiv s

ţii Serviciului Investiţii
ţii Publice, Proiecte Europene ţii

Internaţionale din cadrul prim
ţii.

Dincolo de ISPA, dar tot pentru sporirea
confortului urban, Direcţia de Întreţinere şi Reparare
a Patrimoniului Consiliului Local Reşiţa, a
reamenajat un număr de şapte parcări în câteva
locaţii din municipiu: la capătul Bulevardului Muncii
la ieşirea spre Timişoara, Aleea Gladiolelor, Aleea
Trei Ape, Aleea Mărghitaş şi Bulevardul A. I. Cuza.
Aceste parcări sunt pentru rezidenţii din
respectivele zone şi totalizează aproximativ 135 de
locuri pentru autoturisme. La realizarea lor, ne spun
reprezentanţi ai primăriei reşiţene, s-a acordat
atenţie amenajării eficiente a spaţiului disponibil,
avându-se în vedere creşterea constantă a
numărului de autoturisme şi lipsa acută de locuri de
parcare în municipiu.

ş, care se al

şi canalizare mult
întârziate, dup

şi

şi
şoare în bune condi

şi s

şi
Achizi şi Rela

(DanApostolescu)

Deficit major de transparen]@ la unele achizi]ii publice
destinate protec]iei mediului pe teritoriul jude]ului Cara}-Severin

Concursul pt. tineri
traduc tori - ediţia 2010ăDin comoditate, din neatenţie a cugetului

sau scădere a discernământului suntem
uneori înclinaţi să luăm ca atare unele
afirmaţii intrate în uz curent prin repetare, ba
chiar cu pretenţii de sentinţe ale „înţelepciunii
populare”, care însă corespund mai degrabă
unor deficienţe de caracter colective. Una
dintre acestea, parcă mai intens folosite în
ultimii ani buni decât în urmă cu decenii este
„hoţul neprins e negustor cinstit”, cu câteva
variaţiuni de exprimare, care nu-i schimbă
conţinutul de fond, de o pronunţată
incorectitudine, atât morală, cât şi… logică,
semantică. Am mai comentat aceasta în
articolul din gazeta

, Reşiţa, republicat în cartea
(Ed. ProMarketing, Reşiţa 2005) şi

e nevoie ca ideea să fie reluată din timp în
timp, pentru ca răul să nu prindă rădăcini.

Oricine gândeşte o clipă şi nu „înghite pe
nemestecate tot ce i se bagă pe gât”
realizează că hoţul neprins nu e nimic altceva
decât hoţ, care urmează să fie demascat într-
un fel sau altul de societate şi organismele ei
funcţionale, dacă acestea nu sunt viciate sau
impotente. Negustorul cinstit e cu totul
altceva şi pe el şi pe cei asemenea lui se
structurează societatea, el reprezintă mai cu
seamă clasa mijlocie de care orice ţară are
atâta nevoie. Jocul contrastului dintre „hoţ” şi
„cinstit” este fals-şăgalnic, fiind de fapt o
batjocură nocivă, foarte la îndemâna unor
anume susţinători ai stării vicioase de lucruri
în relaţiile dintre noi, pe orizontală şi pe
verticală. Că e chiar tentantă uneori/ unora,
asta-i altă socoteală. Încălcarea uneia dintre
Porunci nu poate fi obiectul girului moral, nici
în glumă, nici altfel.

Cunoaştem câţiva dascăli care nu
ostenesc să le desluşească elevilor
incorectitudinea unor zicale precum cea de
mai sus, căci demontarea unor prejudecăţi
durează, uneori cât o generaţie. (Lefurile pot
să treacă pe planul al doilea sau… în fundal,

iar vocaţia de dascăl rămâne prioritară).
Mai sunt proverbe îndoielnice, cum

spuneam, probabil şi în alte limbi, la alte
neamuri. Avem bunăoară „fă-te frate cu
dracul până treci puntea”, este propriu-zis un
îndemn la ticăloşie, nimic de comentat. Sau,
ar putea zice cineva, în plan metafizic o fi
altfel? Şi mai grav. Cu dracul nu-i de glumit,
necum să te înfrăţeşti cu el. Sau altul, poate
mai puţin utilizat ca atare azi, dar efecte şi-a
păstrat şi în modernitate: „capul ce se pleacă
sabia nu-l taie”. Reacţionează la el D.
Bolintineanu, încă de pe când proverbul îşi
păstra aerul actual şi nu era învechit în formă.

poartă referiri chiar la această zicală. Uneori
ne putem întoarce, nu e rău, la clasici sau în
istorie, cu folos considerabil. Încă un
exemplu: mult citatele „bătaia e ruptă din rai”,
sau chiar „Io l-am făcut, io-l omor” perpetuea-
ză violenţa la un popor nu tocmai blând de
felul lui, în termeni de educaţie „cu principii”.
Raiul are cu totul alte izvoare, iar de făcut
omul nu poate face decât lucruri, n-ar avea
ce omorî. Unele, tot mai multe asemenea
zicători sunt în contradicţie şi cu legea…

Chiar dacă nu propunem un dicţionar
comentat, pe criterii etice, al proverbelor
româneşti, analiza lor critică n-ar fi cu totul
lipsită de noimă. Este nevoie, iată, de
discernământ, faţă de toate câte ne trec prin
faţa ochilor. Că altminteri „Peştele de la cap
se strică”. Asta cam aşa-i, căci „unde nu-i
cap, e vai de picioare”, sau mai bine: „capul
face, capul trage”.

Sunt, de bună seamă, cele mai multe
zicători şi proverbe din patrimoniu valabile,
chiar dacă mai puţin… atrăgătoare sau
tentante, acelea. Sau n-o fi aşa? Cugetaţi şi
ziceţi, boieri Dumneavoastră. Dar să nu
uităm că şi înţelepciunea poate fi mimată ori
imitată defectuos.

Proverbe îndoielnice
Prisma Gândul
în cetate

Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare,
Muma lui Ştefan cel Mare, Daniel Sihastru

Anton Georgescu
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Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi se va desfăşura în data de 24 septembrie 2010
În satul Deze ţia a 2-a a TârguluiAgricol de toamn

ţ, Industrie
şti,comuna Fârliug va avea loc la sfârşitul acestei s

şi Agricultur ş-Severin a avut loc miercuri, 8 septembrie o întâlnire de lucru în cadrul c
şterea gradului de ocupare în mediul rural”

ăptămâni edi ă La Camera
de Comer ă Cara ăreia s-a prezentat proiectul: „Promovarea
antreprenoriatului pentru cre

Zilele oraşului Băile Herculane sunt sărbătorite începând de ieri şi
până sâmbătă,11 septembrie

Comuna Gârnic se alătură altor două unită i administrative din Clisura Dunării unde vor
fi înfiinţate parcuri eoliene Câteva zeci de părinţi din Şopotu Vechi, Caraş-Severin, au exprimat marţi, la Reşiţa, protestul lor cu privire la decizia comasării şcolii
din localitate cu cea din Dalboşeţ

�

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI
CARA

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ţ

Ş-SEVERIN

1.

2.
REŞI A:

DOGNECEA:

CORNEA

EZERIŞ

BERZOVIA

V LIUG

RUSCA MONTAN

GLIMBOCA

CARANSEBEŞ

B ILE HERCULANE

IABLANI A

ORAVI A

GR DINARI

GORUIA

MOLDOVA NOU

SICHEVI A

Z VOI

CONSTANTIN DAICOVICIU

ZORLEN U MARE:

MEHADIA:

BUCOSNI A:

NAID Ş

CIUDANOVI A

DALBOSE

L PUŞNICEL

EFTIMIE MURGU

SOPOTU NOU

O ELU ROŞU

BOZOVICI

3.

4.

5.

- Sediu: Reşiţa, Bd. A.I. CUZA, nr. 40, judeţ Caraş-
Severin;

- Cod de identificare fiscală: 3228438
- Banca: Trezoreria Reşiţa, cont trezorerie: RO75

TREZ 1812 3610 120X XXXX
- Telefon: 0255 502244, 0255 502231; fax: 0255

210349;
- E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
n calitate de autoritate contractant organizeaz n

data de 17.09.2010 - n conformitate cu prevederile
O.U.G. 30/2007 privind organizarea şi func ionarea
MinisteruluiAdministra iei şi Internelor cu modific rile şi
complet rile ulterioare, Ordinul nr. 275/13.11.2009
pentru stabilirea criteriilor şi condi iilor de nchiriere şi
repartizare de c tre Ministerul Administra iei şi Interne
lor a unor spa ii locative necesare caz rii politiştilor şi
cadrelor militare n activitate şi principiilor statutate de
O.U.G. 34/2006 modificat şi completat privind atri
buirea contractelor de achizi ie public , a contractelor
de concesiune de lucr ri publice şi a contractelor de
concesiune servicii o procedur de atribuire a unui
contract de servicii prin “cerere de ofert ”, av nd ca
obiect “ nchirierea de spa ii locative necesare caz rii
politiştilor şi cadrelor militare n activitate”.

Ofertele dumneavoastr vor fi depuse la
registratura autorit ii contractante sau transmise prin
poşt la sediul acesteia din Reşi a, b dul A.I. Cuza nr.
40, cod postal 320088, p n la data de 17.09.2010, ora
09 00 n plicuri sigilate şi marcate n mod vizibil cu
men iunea “Oferta servicii nchiriere”

Condi iile minimale pe care trebuie s le
ndeplineasc imobilele contractate sunt cele

prev zute de Legea 114/1996 republicat , fiind admise
excep ii doar pentru mediul rural.

Cantitatea şi loca ia spa iilor locative solicitate:

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 APARTAMENT CU 3 CAMERE N BLOC SAU
CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 APARTAMENT CU 2 CAMERE N BLOC SAU
CAS DE LOCUIT

1 APARTAMENT CU 3 CAMERE N BLOC SAU
CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1

CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 APARTAMENT CU 2 CAMERE N BLOC SAU
CAS DE LOCUIT

1 APARTAMENT CU 3 CAMERE N BLOC SAU
CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 APARTAMENT CU 2 CAMERE N BLOC SAU
CAS DE LOCUIT

1 GARSONIER (APARTAMENT CU 1 CAMER )
N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

8 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

2 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1
CAMER ) N BLOC SAU CAS DE LOCUIT

1 APARTAMENT CU 2 CAMERE N BLOC SAU
CAS DE LOCUIT

Data, locul şi ora deschiderii ofertelor: la sediul
autorit ii contractante din Reşi a, b dulA.I. Cuza nr. 40,
data: 17.09.2010, ora: 11,00.

Compartimentul de la care se poate ob ine un
exemplar din documenta ie şi modul de ob inere:
Compartimentul Marketing şi Achizi ii, din cadrul I.P.J.
Caraş-Severin, n urma unei cereri scrise ncep nd cu
data de 10.09.2010.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255
502244, 0255 502231 fax: 0255 210349
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A achizi ătare pluviale, pentru a fi montate
pe raza municipiului. Grătarele mai sus men

ără fier vechi (a
ărate rânduri). De montarea acestora se

va ocupa societatea Aquacara
ă

ăptămânii trecute s-a finalizat de amenajat trotuarul
cu jardiniere

ăvirea bordurilor
ăptămânii în curs.

ă

ă ă, în felul următor:
- Suprafa ă este de 1000 a, insistându-se în special

asupra zonelor verzi, precum: parcuri, malurile cursurilor de apă sau
liziera pădurii. De asemenea au fost stropite zona fostei haldine

ătre
Comisia Na ă pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului
Sănătă ătorii de albine au fost anun

ăsuri de protejare a albinelor, în
momentul efectuării celor 12 zboruri.

Pe parcursul ac
ărie

Urbană
ăriei Re

ării lucrărilor de foraj, efectuate în parcul Tricolorului

ă în limitele admise
ă lucrările de amenajare

ăzută cu trei robine
ă ă la un alt foraj în parcul

Siderurgistului, din Microraionul IV din cartierul Lunca Bârzavei.

ări în următoarele loca
ări),

Al. Mărghita ări) ări sunt
pentru reziden ă aproximativ 135
de locuri pentru autoturisme. La realizarea acestor parcări s-a acordat
aten ă amenajării eficiente a spa

ă a numărului de autoturisme
ă de locuri de parcare în municipiul Re

ării cu praf, provocată de S.C. TMK Re
ări pentru remedierea acestei situa

ări ăm:
ă hotă nouă cu 2 orificii de aspira

ă de la cuptorul electric EBT,
respectiv camera de ardere

ă, luminatoarele de pe frontul principal;

ăriei electrice, în zona depozitului de fier vechi unde tabla a fost
puternic corodată.

u fost ţionate 120 de gr
ţionate, sunt

confecţionate din material compozit, în vederea prevenirii tentaţiei de
a fi furate spre a fi vândute la centrele care cump

ţul Cara -

La sfâr

ţii din municipiu
care vor fi stabilite la începutul s

Conform contractului de delegare a gestiunii activit ţilor de
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare

ţie aerian
ţa tratat h

ţele utilizate fac parte din grupa 3 de toxicitate,
neafectând plantele

ţional
ţii. Cresc ţaţi, în scris, asupra

acţiunii, pentru a putea lua m

ţiunii, operatorul, S.C. Deraton S.R.L. Timi
ţit în teren, de un reprezentant al Serviciului Gospod

ţia Mediului, din
cadrul prim ţa.

În urma finaliz
s-au efectuat probele de potabilitate a apei. Valorile rezultate, în urma
probelor mai sus menţionate, se încadreaz

ţi pentru aprovizionarea
cet ţenilor. În prezent, se lucreaz

Direcţia de Întreţinere
ţii: B-dul Muncii (vis-

a-vis de magazinul Kaufland), Al. Gladiolelor, Al. Trei Ape (2 parc

ţii din respectivele zone

ţie deosebit ţiului disponibil, avându-
se în vedere cre

ţa.

Ca urmare a polu ţa, s-au
demarat lucr ţii. Dintre aceste
lucr menţion

- a fost montat ţie , în locul celei
vechi ţia primar

- s-au închis, cu tabl
- s-a realizat în proporţie de 30% repararea acoperi

ţel

şa
cum s-a întâmplat în nenum

ş, operatorul regional al serviciului de
ap şi canalizare, din jude ş Severin.

şitul s
şi sfere de delimitare, în cadrul Complexului Victoria. În

continuare, se vor moderniza şi amenaja, prin montarea de obiecte de
mobilier urban şi prin zugr şi alte loca

şi tratamente fitosanitare, în acest
an s-a desf şurat activitatea de dezinsec

şi
cartierul Câlnic;

- Substan
şi animalele, acestea fiind avizate de c

şoara, a
fost înso

şi Mediu - Compartimentul pentru Protec
şi

şi ca
urmare se continu şi finalizare a fântânii.
Aceasta va fi prev

şi Reparare a Patrimoniului Consiliului
Local, a reamenajat 7 parc

ş (2 parc şi Bulevardul A.I. Cuza. Aceste parc
şi totalizeaz

şterea constant şi lipsa
acut şi

şi

şi s-au înlocuit aspira
şi camera de postcombustie;

şului halei
o

Începerea distribuirii ajutoarelor cu
alimente pentru beneficiarii PEAD 2010

Primele transporturi cu f ţi,
destinate beneficiarilor Planului European de Ajutoare Alimentare în
beneficiul Persoanelor Defavorizate (PEAD), au fost trimise în data
de ţean Cara

ţile: Oraviţa, Moldova Nou
ţa -

ţa în zilele de 16, 23
ţi din judeţ.Aproximativ 353 t de

f ţi vor fi distribuite în
aceast ţilor de
zah

ţ vor ajunge: 610 t f
ţi

ţie de

ţ.

ăină, mălai, paste făinoase

6 septembrie a.c. de către Consiliul Jude ătre
localită ă, Anina, Berzeasca, Cărbunari,
Coronini, Gîrnic, Pojejena, Sichevi ătoarele transpor
turi vor pleca de la depozitul din Oravi

ătre alte localită
ăină, 118 t mălai; 89 t paste făinoase

ă lună urmând să se procedeze ă
ăr ă ce acestea vor ajunge în Cara

ăină; 55,87 t zahăr; 301,88 t mălai;
153,9 t paste făinoase; 58,24 t biscui

ă să fie acordat
persoanelor cu venitul minim garantat,

şi biscui

ş-Severin c

şi Socol. Urm
şi respectiv

29 septembrie a.c. şi c
şi 22 t biscui

şi la distribuirea cantit
şi lapte praf dup ş-Severin. In

total, în jude
şi 49,79 t lapte praf ce vor fi

distribuite celor 43.064 de beneficiari. Sprijinul urmeaz
şomerilor care primesc

indemniza şomaj, pensionarilor, persoanelor adulte cu handicap
grav şi accentuat. De aceste produse vor mai beneficia şi copii cu
handicap grav şi accentuat din jude

Compartiment Protocol, Relaţii Mass-media ţii, CJ C-Sşi Peti

Agenţia de Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de
finanţare depusă de administraţia locală din pentru
modernizarea unei secţii a Spitalului Municipal de Urgenţă. 3
milioane de euro vor fi folosite la reabilitarea, modernizarea şi
dezvoltarea activităţilor de ambulatoriu de specialitate radiologică
imagistică medicală şi TBC.

Caransebeş
Rata şomajului înregistrat în luna august la nivelul

judeţului Caraş-Severin a fost de 9,39%, faţă de 9,76% in luna
iulie 2010 şi 9,0% în luna august a anului 2009. Numărul total
al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin la finele lunii
august 2010 a fost de 12.087 persoane, din care 5.346 femei.

ITM ţului
C

ţiile de munc
ţiilor.

a desfă

ării prevederilor legale privind

precum ă în
domeniul construc

şurat la nivelul jude
-S o campanie de verificare a

respect

şi rela
securitatea ănătatea în muncă,şi s

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Sorin Frunzăverde, vicepre
ără ă că

remanierea cabinetului Boc nu era o idee adecvată în
actualele condi

ăverde sus ă
mai potrivită ar fi constituirea unui guvern de uniune
na ă sau de largă reprezentare na ă, bazat
pe o majoritate parlamentară solidă, ă
înlocuiască actualul guvern, care reu

ă- ă proiectele de lege în parlament. Chiar
dacă a precizat că remanierea este un apanaj al
primului ministru, Frunzăverde a spus că din punct
de vedere al priorită

ă.
Problema de fond o reprezintă ac ă,
crede Sorin Frunzăverde.

şedintele PD-L şi
liderul organiza şene, consider

şa cum a declarat recent, c

şi care s
şeşte cu greu

s şi treac
ţiei c

ţii. Politicianul democrat-liberal Sorin
Frunz ţine, a

ţional ţional

ţilor agendei politice pe care
PD-L o are în acest moment, nu remanierea
guvernului e problema cea mai important

ţiunea politic

(Dan Apostolescu)

Sorin Frunzăverde - din nou opozant



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

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

Cas

Vând teren la intrare în

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

ţie,
cod anunţ 00374

-

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

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

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

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

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

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

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

ţie electric

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

-
ţii, casa are utilit ţile generale -

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

Vând apartament la cas în Lunc , 3
camere, c

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

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

ţ 235.000
€ negociabil. Cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas -

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

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

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

Vând teren intravilan în Moldova Noua,
suprafaţ

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

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

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

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

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

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

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

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

anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 5 € mp. Cod
anunţ 00496

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

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

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Dognecei, zona

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

Teren de vânzare Calea Caransebe -
-

ţi
ţi, preţ 21 € mp, cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 € mp, cod anunţ 00511.

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

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

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

ă ă, termopane, u
ătărie renovată, parchet ra

ă nouă, rigips, izo
lat interior, pre

ă
ă nemontată + calorifere,

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

ă renovare, pre

ă de vânzare, centru, zona Univer
sită ă

ă renovare completă, suprafa

ă ă
ărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,

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

termopane, scară interioară, cabină du

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

ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire-centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

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

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

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

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

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă
ă, front stradal 30 m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m. Pre

ă

ă
ă, curent, canalizare, pre

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

ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare zona Universi-
t

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

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

ă
ă ă ă,

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

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

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă

ă, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şu-
lui, et. 1/4, suprafa

ş

şi buc

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 21.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsoniera Calea Caransebe

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

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

ţ 25.000 €, cod
anunţ 00504.

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

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

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

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

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

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

şi buc

ş

şi interior
noi, baie şi buc ş
chetat, instala

şi nece
sit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa 3095
mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş 23.800 mp, extravilan utilit

şa, în
zona Ocna de Fier, Mun

şu
lui 1325 mp, zon ştit

şi pentru
utilit

şorii
12.661 mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Lunc ţ
27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

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

ţie de 90%, în suprafaţ

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

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

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

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

Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la strad

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

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

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

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

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

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

Vând hal
ţ

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

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat în bloc de c

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

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

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

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ:
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

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

Vând apartament 1 camer
ţa, Al. Ţible

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

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

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

Vând cas

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

Vând cas

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

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

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

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

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

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

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

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

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

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

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

ă, et. 3/4. Pre

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

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

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ăliug, zona Poli

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

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

ă centrală. Pre

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

ătă

ătă

ă, bucătărie,
baie, balcon situat în Re

ătă

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

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

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi
utilat

şi

şi

şi şului.
Pre

şi

şi

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

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi şoarei şi cartierul
Moniom. Pre

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

şi

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

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

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

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu
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� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

3

30 aug. ‘ 32.0797
31 aug. ‘ 33.2368
1 sep. ‘

sep. ‘ 33,2076
sep. ‘
sep. ‘
sep. ‘
sep. ‘

10 1
10 1
10 134,0117

2 10 1
3 10 134,1946
6 10 133,3113
7 10 134,8449
8 10 136,6957

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
0

3,38
3,36
3,34

3,4

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

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

USD

9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 89 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8
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ANUN PUBLICITARŢ
Prim
ţie public

.
.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Primăriei oraşului Bocşa
până în data de 07.10.2010, inclusiv.

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

ăria ora ă
licita ă deschisă pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

teren intravilan, situat pe str. Oituz, înscris în CF nr 30677 Bocşa sub nr. top.
60/1/1/1, în suprafaţă de 799 mp

Licitaţia va avea loc în data de 11.10.2010 ora 10,00, la sediul Primăriei oraşului
Bocşa în sala de şedinţe.

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

�

PRIMAR, Jr. Pascu Patriciu Mirel
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� Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale (M.O. nr.
488/15.07.2010)

Metodologia Ministerului Mediului
ţilor care certifica, din punct de vedere tehnic,

calitatea lucr

Metodologia Ministerului Mediului

Norma din 2010 al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscala privind accesul operatorilor economici la Sistemul
român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS (M.O. nr.
493/16.07.2010)

Norma tehnica din 2010 al Ministerului Finanţelor Publice
privind determinarea valorii în vama pentru bunurile introduse
în România, de c

Legea nr. 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991
pentru sancţionarea faptelor de înc

ţuire social

Legea nr. 156/2010 pentru completarea art. 62 din Legea
nr. 46/2008 - Codul silvic (M.O. nr. 496/19.07.2010)

Legea nr. 157/2010 pentru modificarea
ţei de urgenţ

Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea
fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. nr. 496/19.07.2010)

Legea nr. 160/2010 pentru completarea art. 23 din Legea

nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole

Legea nr. 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea
nr. 296/2004 privind Codul consumului

ţi
Hot

ţional de preg

Autorit. Nat. de Reglementare pt. Serv. Comunitare de
Utilit ţi Publice - Norma tehnic

Ordinul Asist. Medicali Genenerali
ţional de preg

Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007
privind înfiinţarea, organizarea ţionarea asociaţiilor de
proprietari (M.O. nr. 502/20.07.2010)

Legea nr. 169/2010 pentru modificarea
ţei (M.O. nr.

505/21.07.2010)
H.G. nr. 583/2010 pentru aprobarea declasific

ţiilor cu nivel de secretizare strict secret

ţionale anterior datei de 17
februarie 1972 (M.O. nr. 506/21.07.2010)

Legea nr. 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea
cadastrului ţii imobiliare nr. 7/1996

ţei nr. 114/1996 (M.O. nr.
507/21.07.2010)

H.G. nr. 575/2010 pentru actualizarea anexei la Legea nr.
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor

Legea nr. 334/2006 (r 1) privind finanţarea activit ţii
partidelor politice

Casa Naţional

ţiile O.u.G. nr. 158/2005 privind
concediile ţiile de asigur

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea ţionarea
contravenţiilor silvice (M.O. nr. 513/23.07.2010)

Legea nr. 172/2010 pentru modificarea

Ordinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale nr.
24/2010 pentru aprobarea declasific
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�

�

�

�

�

�
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�

�

�
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�

�
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şi P

şi P
şefi de proiect pentru lucr

şi liniştii publice (M.O. nr.
496/19.07.2010)

şi completarea
Ordonan

şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 (M.O. nr. 497/19.07.2010)

şi a Legii nr. 193/2000
privind clauzele abuzive din contractele încheiate între
comercian şi consumatori (M.O. nr. 497/19.07.2010)

şti,
Moaşelor şi Asist. Med. din România nr. 10/2010 privind
aprobarea Programului na

şi apa calda de
consum (M.O. nr. 501/20.07.2010)

şti, Moaşelor şi Asist.
Med. din România - Programul din 2010 - na

şi func

şi completarea
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolven

şi secret

elaborate de Ministerul Ap

şi a publicit şi pentru
modificarea art. 101 din Legea locuin

şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei la
Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului
şi consumului ilicit de droguri (M.O. nr. 509/22.07.2010)

şi a campaniilor electorale (M.O. nr.
510/22.07.2010)

şi indemniza

şi sanc

şi completarea
Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei
de arhitect (M.O. nr. 513/23.07.2010)

ădurilor din 2010 de
atestare a exper

ărilor de amenajare a pădurilor (M.O. nr.
493/16.07.2010)

ădurilor din 2010 de
atestare ca ări de amenajare a
pădurilor (M.O. nr. 493/16.07.2010)

ătre persoanele fizice (M.O. nr.
494/16.07.2010)

ălcare a unor norme de
convie ă, a ordinii

ă a Guvernului nr. 27/2003 privind
procedura aprobării tacite (M.O. nr. 496/19.07.2010)

ărârea Ordinului Asist. Medicali Genenerali

ătire a infirmierelor
(M.O. nr. 501/20.07.2010)

ă ă din 2010 privind repartizarea
consumurilor de energie termica intre consumatorii din
imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de
repartizare a costurilor pentru încălzire

ătire
a infirmierelor (M.O. nr. 501/20.07.2010)

ării
informa

ărării Na

ă

ă

ă a Asigurărilor de Sănătate - Metodologia
din 2010 - de control privind modul de eliberare a certificatelor
de concediu medical în condi

ări sociale de sănătate
(M.O. nr. 512/22.07.2010)

ării corespondentei
Partidului Comunist Roman nr. 4985/4921, clasificata sub nr.
03652/13.12.1972 (M.O. nr. 515/23.07.2010)

� �

�

�

�

�

Banca Naţională a României (BNR) a stabilit nivelul ratei dobânzii de referinţă pentru luna septembrie la 6,25% pe an, la acelaşi nivel cu luna anterioară
Ministerul Sănătăţii a finalizat Strategia Naţională de Raţionalizare a Spitalelor 2010-2012 Permisele de conducere nu se vor elibera sau reînnoi în cazul
persoanelor care sunt dependente de alcool sau de substanţe psihotrope În luna iulie, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1355 lei, în scădere cu 67
lei, faţă de luna iunie, potrivit datelor INS Începând cu data de 13 septembrie, contribuţiile de asigurări sociale pentru persoanele plătite prin contracte de
drepturi de autor vor fi reţinute şi virate direct de la angajatori

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

| |9 - 15 Septembrie 2010 PRISMA

Impozitele şi taxele, precum şi amenzile, contribuţiile
sau orice alte datorii faţă de instituţiile publice vor putea fi
plătite online, începând cu 15 septembrie, prin Platforma
Naţională de Plăţi Electronice, componentă a ,
potrivit unui anunţ al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale (MCSI).

eRomania

Contribuabilii mari şi mijlocii vor fi
obligaţi să depună online

începând cu luna octombrie,
potrivit unui proiect de ordin elaborat
de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală.

declaraţiile
fiscale

Cadourile oferite de către angajatori salariaţilor cu
ocazia Paştelui, Crăciunului sau zilei de 8 Martie vor fi
incluse în baza de calcul pentru contribuţiile de asigurări
sociale, dacă valoarea acestora depăşeşte 150 de lei, se
arată în proiectul de O.u.G. pentru modificarea Codului
Fiscal, elaborat recent de MFP.

Art. I

1.

2.

3.

4.

5.

Art. II

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:

La art. 2411, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dacă un creditor nu a obţinut realizarea creanţei sale de la
societatea căreia îi este repartizată creanţa prin divizare, toate
societăţile participante la divizare răspund pentru obligaţia în
cauză, în limita activelor nete care le-au fost repartizate prin
divizare, cu excepţia societăţii căreia i-a fost repartizată obligaţia
respectivă, care răspunde nelimitat.”

Articolul 243 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 243 - (1) Creditorii societăţilor care iau parte la fuziune sau

la divizare au dreptul la o protecţie adecvată a intereselor lor. Orice
astfel de creditor care deţine o creanţă certă, lichidă şi anterioară
datei publicării proiectului de fuziune sau de divizare, nescadentă la
data publicării şi care nu deţine deja garanţii sau privilegii adecvate
aferente creanţei sale poate face opoziţie în vederea garantării
satisfacerii creanţei sale, în condiţiile prezentului articol.

(2) Opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării
proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al Româ
niei, Partea a IV-a. Ea se depune la oficiul registrului comerţului
care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în re
gistru şi o va înainta instanţei judecătoreşti competente. Hotărârea
pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului.

(3) Formularea unei opoziţii în temeiul alin. (1) nu are ca efect
suspendarea executării fuziunii sau divizării şi nu împiedică
realizarea fuziunii sau divizării.

(4) În cazul în care societatea debitoare sau, după caz,
societatea succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii
debitoare, a făcut dovada plăţii datoriilor sau părţile au încheiat un
acord pentru plata datoriilor ori există deja garanţii sau privilegii
adecvate pentru satisfacerea creanţei sau acestea nu sunt
necesare având în vedere situaţia financiară a societăţii debitoare
sau, după caz, a societăţii succesoare în drepturile şi obligaţiile
societăţii debitoare, instanţa respinge opoziţia. De asemenea,
instanţa respinge opoziţia şi în cazul în care este refuzată de către
creditor constituirea, în termenul stabilit de instanţă prin încheiere, a
garanţiilor oferite potrivit alin. (5).

(5) Dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea
succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare a făcut în
cursul procesului o ofertă pentru constituirea unor garanţii sau
privilegii apreciate de instanţă ca fiind necesare şi adecvate pentru
satisfacerea creanţei creditorului, instanţa va pronunţa o încheiere
prin care va acorda părţilor un termen pentru constituirea acelor
garanţii. Încheierea pronunţată de instanţă este supusă recursului
odată cu fondul.

(6) Dacă societatea debitoare sau, după caz, societatea
succesoare în drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare nu oferă
garanţii sau privilegii adecvate pentru satisfacerea creanţei sau,
chiar dacă oferă garanţii sau privilegii, nu le constituie, din cauze ce
îi sunt imputabile, în termenul stabilit de instanţă prin încheiere,

potrivit alin. (5), instanţa admite opoziţia şi obligă societatea
debitoare sau, după caz, societatea succesoare în drepturile şi
obligaţiile societăţii debitoare, la plata creanţei de îndată sau într-un
anumit termen stabilit în funcţie de valoarea creanţei şi de pasivul
societăţii debitoare, sau după caz, al societăţii succesoare în
drepturile şi obligaţiile societăţii debitoare. Hotărârea de admitere a
opoziţiei este executorie.

(7) Creditorii societăţilor participante la divizare sau fuziune
care îndeplinesc condiţiile pentru a face opoziţie potrivit alin.(1) pot
formula o cerere de opoziţie în temeiul art. 61 alin.(1) împotriva
hotărârii organului statutar al societăţii privitoare la modificarile
actului constitutiv numai dacă acestea privesc alte modificări decât
cele care decurg din sau în legătură cu procesul de divizare sau
fuziune.

(8) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică creanţelor de
natura drepturilor salariale derivând din contractele individuale de
muncă sau contractele colective de muncă aplicabile, care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(1), a căror protecţie se
realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 67/2006 privind protecţia
drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii
sau al unor părţi ale acestora, precum şi potrivit altor legi aplicabile.”

La articolul 246 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

„(1) În cel mult trei luni de la data publicării proiectului de fuziune
sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a,
conform prevederilor art.242 alin.(2), adunarea generală a fiecărei
societăţi participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării, cu
respectarea condiţiilor privind convocarea ei.”

Articolul 2519 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 2519 - Creditorii societăţilor comerciale - persoane juridice

române sau societăţi europene cu sediul în România - care iau
parte la fuziune au dreptul la o protecţie adecvată a intereselor lor.
Orice astfel de creditor, care deţine o creanţă certă, lichidă şi
anterioară datei publicării proiectului de fuziune, nescadentă la data
publicării proiectului şi care nu deţine deja garanţii sau privilegii
adecvate pentru satisfacerea creanţei sale, poate face opoziţie, în
aceleaşi condiţii de procedură şi de fond şi cu aceleaşi efecte
prevăzute de art.243.”

La articolul 25111, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„(1) În cel mult trei luni de la data publicării proiectului comun de
fuziune în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform
dispoziţiilor art. 2516 alin.(2), adunarea generală a fiecăreia dintre
societăţi hotărăşte asupra proiectului comun de fuziune, în
condiţiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv şi cu
respectarea condiţiilor privind convocarea ei.”

- (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică doar
operaţiunilor de fuziune şi divizare pentru care proiectul de fuziune,
respectiv proiectul de divizare, va fi publicat începand cu data
intrării în vigoare a acesteia.

-

-

Ministrul Justiţiei Proiecte în dezbatere public, , 0 .09.ă 3 2010

Sistemul de coplat@ pentru
servicii medicale

Sistemul de coplată pentru servicii medicale
va fi introdus în ianuarie 2011, a anunţat,
miercuri, 8 septembrie, ministrul Sănătăţii.

Guvernul s-a angajat în negocierile cu
Fondul Monetar Internaţional şi Comisia
Europeană să introducă sistemul de coplată
pentru servicii medicale.

Potrivit proiectului anunţat de minister,
contribuţia personală a cetăţenilor prin tichetele
pentru sănătate nu va depăşi 600 lei pe an,
astfel că pacienţii vor plăti consultaţii, investiga
ţii, spitalizarea până la o sumă cumulată a
bonurilor de 600 lei. Peste această sumă, con
sultaţiile, analizele şi spitalizările vor fi gratuite.

În medicina primară, coplata pentru
consultaţiile medicului de familie aferente
serviciilor plătite separat va fi 5 lei, iar pentru
vizitele la domiciliu în afara programului de lucru
de 7 ore va fi 15 lei. Consultaţia la medicul
specialist din ambulatoriu va fi plătită cu 10 lei,
iar consultaţia la medicul specialist în afara
programului de lucru va fi taxată cu 20 lei.

De asemenea, consultaţia efectuată de
serviciul de ambulanţă, doar în cazul când
aceasta reprezintă solicitare de consultaţie la
domiciliu, va presupune o taxă de 20 lei.

-

-

Remanierea guvernamental@
Ministerul Finanţelor

- Gheorghe Ialomiţianu;
MinisterulAgriculturii

- Valeriu Tabără;
Ministerul Muncii

- Ioan Botiş;
Ministerul Transporturilor

-Anca Boagiu;
Ministerul Comunicaţiilor

- Valerian Vreme;
Ministerul Economiei

- IonAriton.

Proiectul de Ordonan]@ de urgen]@ pentru modificarea }i completarea
Legii nr. 31/1990 privind societ@]ile comerciale,

republicat@, cu complet@rile }i modific@rile ulterioare
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Biroul CoR se va întruni la Antwerpen (Anvers), 9
ţile Pre ţiei belgiene

şi 10 septembrie 2010,
pentru a discuta strategia energetic şedin şi reforma bugetară a UE, priorită ă

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis să menţină dobânda de referinţă în zona euro la nivelul record de Germania a decis să prelungească
durata de viaţă a celor 17 centrale nucleare pe care la exploatează şi care ar fi trebuit închise până în 2022 NATO intenţionează eliminarea talibanilor
din Kandahar până în noiembrie Un acord de pace între Israel şi palestinieni ar putea costa până la 50 miliarde dolari, a declarat ministrul de externe
egiptean, Ahmed Aboul Gheit Mai mult de 90 la sută din adulţii tineri canadieni au terminat liceul şi mai mult de jumătate sunt absolvenţi de facultate
sau colegiu Europa a interzis utilizarea maimuţelor mari în testele pe animale China a convenit luna trecută să împrumute Rusia cu circa 6 miliarde
dolari în schimbul creşterii livrărilor de cărbune pe parcursul următorilor ani

NASA a început dezvoltarea Solar Probe Plus, o misiune ce va
studia soarele mai aproape ca oricând, cu o dată de lansare ţintă
2018. Nava va intra direct în atmosfera soarelui, la aproximativ 6,5
milioane de kilometrii de suprafaţa acestuia, într-o regiune care nu a
mai fost întâlnită de nici o altă sondă.

"Experimentele selectate pentru Solar Probe Plus sunt special
concepute pentru a rezolva două întrebări cheie ale fizicii solare - de
ce este atmosfera exterioară a soarelui mult mai fierbinte decât
suprafaţa vizibilă a stelei şi ce propulsează vântul solar care
afectează Pământul şi sistemul nostru solar?" a declarat Dick Fisher,
director al diviziei de heliofizică a NASAdin Washington.

Un scut termic revoluţionar din carbon compozit va proteja nava
de rafalele intense de radiaţii şi temperaturi de peste 2,550 grade
Fahrenheit (aproape 1,400 grade Celsius).

NASA a alocat 180 milioane dolari pentru analiza preliminară,
design, dezvoltare şi testarea experimentelor ştiinţifice.

Şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) pregăteşte o misiune
asemănătoare, Solar Orbiter.

Numele Solar Orbiter descrie exact ceea ce nava va face - ea va
orbita Soarele mai aproape decât orice sondă spaţială până la acea
dată. Acesta va fi primul satelit ce va furniza imagini apropiate ale
regiunilor polare ale Soarelui, şi va fi, de asemenea, prima navă ce se

va sincroniza cu viteza de rotire a Soarelui pentru a studia câteva
regiuni din acelaşi punct de observaţie, timp de câteva zile.

Lansarea este programată pentru 2015. Călătoria Solar Orbiter
va dura aproximativ 3,4 ani pentru a ajunge pe o orbită eliptică în jurul
stelei, la o distanţă minimă de Soare de 48 radii solare sau 0.22 UA
(aproximativ 33 milioane kilometri).

A sosit timpul s@ v@
înscrie]i la Concursul

pentru tineri traduc@tori
- edi]ia 2010

Cunoscut sub numele de "Juvenes
Translatores" ("tineri traducători" în limba
latină), concursul se adresează elevilor
de toate naţionalităţile născuţi în 1993,
care urmează studii liceale pe teritoriul
UE. Aceştia se vor întrece traducând
texte din şi în orice limbă oficială a UE.

Concursul se va desfăşura la data de
23 noiembrie. Elevii vor avea la dispo
ziţie două ore pentru a traduce un text.
Câştigătorii vor fi premiaţi în cadrul unei
ceremonii care va avea loc la Bruxelles,
în primăvara lui 2011, în prezenţa comi
sarului pentru multilingvism, Androulla
Vassiliou.

Liceele din UE care doresc să propu
nă elevi pentru concurs sunt invitate să
se înscrie până la data de 20 octombrie.

Organizat de Comisia Europeană,
concursul doreşte să promoveze
utilizarea limbilor străine şi profesia de
traducător. În acelaşi timp, vine în
completarea Zilei europene a limbilor
străine, aniversată la 26 septembrie.

-

-

-

Comisia Cultură, educaţie şi tineret -
02/09/2010
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Tot mai aproape de Soare

În perioada 4-7 octombrie 2010 se va organiza la Bruxelles a
opta ediţie a evenimentului Open Days Săptămâna europeană a
regiunilor şi oraşelor. Şi cu această ocazie, Comitetul Regiunilor
(CoR) şi Comisia Europeană vor organiza, în parteneriat cu
regiuni şi oraşe din toată Europa, cu întreprinderi, bănci, asociaţii
internaţionale şi organizaţii academice, în jur de 100 de seminare,
ateliere, dezbateri, expoziţii, cei aproximativ 6 000 de participanţi
având astfel posibilitatea de a stabili noi contacte. Sediul CoR va
găzdui „locul de întâlnire” al Open Days, cu două „sate tematice”
(thematic villages), în care se vor prezenta cele mai bune practici
şi măsurile luate la nivel local pentru combaterea schimbărilor
climatice şi pentru cooperarea transfrontalieră în Europa. La
sediul Comitetului Regiunilor se va afla şi centrul media oficial al
Open Days, care poate găzdui între 250 şi 300 de jurnalişti.

Open Days sunt organizate în fiecare an de Comitetul
Regiunilor, Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali, în
colaborare cu Direcţia Generală Politica Regională a Comisiei
Europene (DG REGIO). În 2010, manifestarea va include şi 28 de
parteneriate regionale, în cadrul cărora vor fi organizate cam o
treime din cele peste 130 de conferinţe şi seminare ce vor avea
loc în perioada 4-7 octombrie, la Bruxelles. Celelalte două treimi
vor fi organizate de CoR şi de DG REGIO.

Cea de-a 8-a Săptămână europeană a regiunilor şi oraşelor
se va desfăşura sub semnul reformei politicii de coeziune post-

2013 şi a dimensiunii locale a Strategiei Europa 2020.Atelierele şi
seminarele se vor axa pe cele trei teme principale
competitivitatea, cooperarea şi coeziunea şi vor evidenţia
preocupările şi solicitările regiunilor şi oraşelor în perspectiva
adoptării celui de-al cincilea raport privind coeziunea al Comisiei
Europene, un document de evaluare a situaţiei actuale care va
influenţa modul în care Comisia va gândi politica post-2013.

La Open Days vor participa şi Parlamentul European,
companii private şi instituţii financiare. Cele din urmă vor prezenta
rolul parteneriatelor public-privat pe calea către o „economie mai
ecologică” şi către „cooperarea teritorială”, acestea fiind şi temele
abordate în cadrul celor două cercuri găzduite de CoR. De
asemenea, tema politicii de coeziune a UE va fi abordată, din
perspectiva mediului universitar, în cadrul OPEN DAYS
University, cu participarea unor profesori şi cercetători de înaltă
ţinută, din domeniul dezvoltării regionale şi urbane.

Numărul total al celor care urmează să participe la ediţia
2010, reprezentanţi ai autorităţilor locale, regionale şi naţionale,
ai universităţilor, ai instituţiilor europene şi ai mass-media, se
ridică la 6 000 de persoane. În plus, sub deviza „Europa în
regiunile şi oraşele noastre”, se vor organiza alte 260 de
manifestări la nivel local, pretutindeni în Europa, pentru ca
participarea să fie şi mai amplă, de peste 25 000 de persoane.

Europa 2020: competitivitate, cooperare }i
coeziune pentru toate regiunile

UE îşi reînnoieşte obiectivul de reduce
re la jumătate a ratei anuale a mortalităţii.

În anul 2009, 35 000 de persoane şi-au
pierdut viaţa în accidentele rutiere care au
avut loc pe teritoriul UE - cu 36% mai puţine
decât în 2001, anul în care Comisia şi-a
fixat obiectivul de reducere cu 50% a
numărului anual al deceselor. Tinerii şi
motocicliştii sunt categoriile cele mai
expuse riscului.

Principalele cauze ale accidentelor
soldate cu decese sunt viteza, consumul de
alcool la volan şi nefolosirea centurii de
siguranţă. Participanţii la trafic se confruntă
şi cu riscuri inutile din cauza vehiculelor
nesigure şi a drumurilor prost întreţinute.
Noul program al UE abordează toate
aceste probleme.

În următorii 10 ani:
noile reglementări vor impune dotarea

vehiculelor cu sisteme automate de averti
zare, inclusiv pentru depăşirea limitei de
viteză şi părăsirea involuntară a benzii de
circulaţie

finanţarea europeană în domeniul
construcţiei de drumuri va fi direcţionată
doar către proiectele care se conformează
normelor europene în materie de siguranţă
rutieră

UE va colabora cu autorităţile naţionale

pentru a elabora o strategie comună privind
educarea şi formarea participanţilor la
trafic, se vor depune eforturi suplimentare
pentru ameliorarea siguranţei motociclişti
lor. În ultimii ani, s-a înregistrat o reducere a
numărului accidentelor mortale pentru
toate mijloacele de transport, cu excepţia
motocicletelor. În fiecare an, motocicliştii
sunt implicaţi în 17% din accidentele fatale,
deşi aceştia reprezintă numai 2% din totalul
participanţilor la trafic.

Potrivit unui sondaj realizat recent la
nivelul Uniunii, europenii consideră că este
nevoie să se facă mult mai mult pentru a
reduce numărul accidentelor. Majoritatea
persoanelor chestionate sunt de părere că
măsurile guvernamentale ar trebui să fie
orientate către îmbunătăţirea calităţii dru
murilor şi aplicarea mai strictă a legislaţiei
rutiere.

Doar patru ţări - Letonia, Spania, Esto
nia şi Portugalia - au reuşit să reducă la
jumătate rata mortalităţii, comparativ cu
anul 2001. În România, ca şi în Malta,
numărul deceselor a crescut.

În 2009, Regatul Unit, Olanda şi Suedia
au fost ţările cu cea mai scăzută rată a mor
talităţii provocate de accidentele rutiere. La
polul opus, s-au aflat România şi Grecia.

-

-

-

-

-

-

�

�

Transporturi şi călătorii - 20/07/2010

Planul UE privind siguran]a rutier@
în urm@torii 10 ani

Sonia Gandhi

Autoritatea Palestiniană liderii creştini

Populaţia Israelului

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov

Obama

Volumul investiţiilor străine directe în China

a fost realeasă pentru un al patru
lea mandat de preşedintă a Partidului Congresului
indian. Influenta conducătoare este văduva fostului
premier Rajiv Gandhi, asasinat în mai 1991. Acesta
era fiul Indirei Gandhi, de asemenea ex-premier,
asasinată în 1984, ea însăşi fiică a unuia dintre părinţii
independenţei Indiei, Jawaharlal Nehru. Dinastia
Nehru-Gandhi nu are nicio legătură de rudenie cu
Mahatma Gandhi, propovăduitorul nonviolenţei,
asasinat şi el în 1948.

şi au
semnat un acord pentru a repara Biserica Naşterii
Domnului din Betleem, pe site-ul tradiţional al naşterii
lui Iisus. Proiectul de un milion de dolari, care urmează
să fie realizat de un consorţiu internaţional supervizat
de expertul italian în renovări, Remigio Rossi, va opri
scurgerile din acoperiş care ar putea ameninţa altfel
interiorul cladirii. Finanţarea va veni de la Autoritatea
Palestiniană. Această renovare este prima de acest
gen din istoria modernă a Palestinei.

Acesta va fi primul proiect de întreţinere a
acoperişului în 200 de ani, potrivit custodelui catolic al
bisericii, care este partajată între catolici, greco-
ortodocşi şi ortodocşi armeni. Masiva biserică,
construită pe locul unde creştinii cred că Maria a dat
naştere lui Isus într-o iesle, atrage sute de mii de
pelerini în fiecare an şi este principala atracţie turistică
din teritoriile palestiniene.

a depăşit 7,6 milioane,
inclusiv cu locuitorii Ierusalimului de Est (zona arabă
ocupată şi anexată de statul evreu în 1967), conform
datelor statistice publicate cu ocazia Anului Nou
evreiesc, informeazăAFP preluată deAGERPRES.

Populaţia Israelului este formată din 5.770.900
israelieni evrei, aproximativ 75% , şi 1.559.100 arabi,
respectiv 20,4% raportat la numărul total conform
Biroului de statistică israelian.

, a
cerut claritate cu privire la toate aspectele legate de
programul nuclear iranian. De asemenea, el a cerut
Iranului să coopereze şi să se comporte în mod
transparent cu Agenţia Internaţională pentru Energie
Atomică. Observaţiile au venit ca răspuns la decizia
Iranului de a bloca unii din inspectoriiAIEA.

a programat un summit în 24 septembrie,
la New York, în timpul reuniunii anuale a Adunării Ge
nerale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu lideriiASEAN,
a patra piaţă pentru produsele din SUA, o regiune în
care administraţia sa vizează creşterea schimburilor şi
legături mai strânse cu statele membre pentru a
contracara influenţa crescândă a Chinei în regiune.

va
fi de peste 100 de miliarde de dolari americani în 2010,
potrivit unui oficial din cadrul Ministerului Comerţului
citat de agenţia Xinhua. În perioada ianuarie-iulie,
China a atras 58 de miliarde, o creştere de 20.7%
raportată la perioda similară din 2009.

-

-

Mai puţin de 30% din populaţia cu drept de vot din
s-a prezentat duminică, 5 septembrie, la referendumul pentru
modificarea Constituţiei. Un minim de 33 la sută dintre alegători era
cerut pentru ca referendumul să fie considerat valid. Invalidarea
referendumului antrenează o dizolvare a Parlamentului şi convocarea
de noi alegeri legislative anticipate.

Republica Moldova Cuba va transforma în curând unele din
întreprinderile de fabricaţie la scară mică
ş i serv ic i i le cu amănuntu l , în
cooperative, parte a politicii de retragere
din întreprinderi de stat minore într-un
efort de a stimula economia insulei.

India trebuie să se pregătească pentru a contracara ambiţiile
teritoriale ale Chinei în Asia de Sud, a spus Manmohan Singh,
prim-ministru al Indiei, la o rară întâlnire cu presa. Singh a
declarat că există suficient spaţiu de cooperare pentru China
şi India, dar a atras atenţia că Beijingul ar putea profita de
actualele divergenţe între India şi Pakistan.



Vând în Eftimie Murgu casă cu 4
camere, baie bucătărie, dependin

ă în Ezeri

ătărie, anexe, grădină. Tel.
0770-166500, 0723-665356. (R.R)

Închiriez spa

ă, 223 mp în
Gherteni

ă în Re

ă pe Al. Tineretu
lui, 16.000 € neg. sau schimb cu
apartament 3 camere + diferen ă.
Tel. 0720-006715. (R.R)

ătă

ă. Tel. 0728-
166849.

Vând apartament la casă, 3
camere, dependin ătă

ădină, garaj, posibilită
ă bună, pre

ă. Tel. 0723-277407.
Ofer spre închiriere spa

ă, negociabil.
Tel. 0355-802219.

Închiriez casă mobilată în Triaj,
toate utilită ă,
informa

ă la 40 km de Re
ă, constru

ită în 1973,
ă mare închi

să, baie, pifni ă, apă trasă în casă, în
curte, garaj, încă 4 anexe mai
micu

ădină
2.500 mp, 300 butuci vi ă de vie, 40
de pruni

ă Intim, complet mobilat

ă fizică vând garso
nieră, confort 1, et. 2, în Govândari,
multiple îmbunătă ă, pre

ă
ăstrelelor, et. 1, cu

centrală, termopane, baie renovată,
par

ă la Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilată, pre

ă, par ă
Govândari. Tel. 0769-463199.

Vând casă în Ezeri

ă împădurită. Pre

ă Boc ă, 12
camere, str. Principală, pre

ţe,
65.000 € neg. Tel. 0255-243390. (rr)

Vând cas

ţa. Casa are 3 camere, baie,
buc

ţiu comercial spre
piaţa Intim; vând sau închiriez
apartament 3 camere, Govândar,
28.000 €. Tel. 0753-312122. (R.R)

Vând loc de cas

ţa.
Tel. 0751-075680. (R.R)

Vând un imobil compus din 2
corpuri de cas ţa, 85.000 €.
Tel. 0730-107964. (R.R)

Vând loc de veci în Cimitirul nr. 1
din Stavila. Tel. 0255-234907. (R.R)

Vând garsonier -

ţ

Vând apartament 2 camere,
etajul 2 din 4, total îmbun ţit,
mobilat, utilat/ nemobilat. Informaţii
la telefon 0725-877646.

Primesc fete în gazd

ţe, îmbun ţiri,
gr ţi de extin-
dere, zon ţ 39.000 , neg.
sau schimb cu apartament cu 2 ca-
mere + diferenţ

ţiu
comercial, Aleea Tineretului, bl. 5,
31 mp, chirie 180 /lun

ţiile, chirie simbolic
ţii la telefon 0745-571052.

Vând cas ţa,
spre Oraviţa, din caramid -

4 camere, cu parchet, cu
rulouri Eslinger, teras -

ţ

ţe, cu
ţa casei cu tot cu gr

ţ
ţi pomi fructiferi, preţ

23.000 neg. Tel. 0355- 805986.
Vând apartament 2 camere,

zon
ţ 28.000 €, negociabil. Tel. 0770-

706065.
Vând apartament 3 camere, et

1, confort 1, B-dul Muncii, bl. 5, sc. 3.
Tel. 0255-253973; 0355-801140.

Persoan -

ţiri, liber ţ
12.500 . Tel. 0770-746033; 0728-
213320.

Vând c min cu 2 camere pe
Aleea Alb

ţial mobilat. Tel. 0741-166573;
0355-804741.

Vând cas
ţ 12.000

. Tel. 0741-166573; 0355-804741.
Ofer spre închiriere apartament

cu o camer ţial mobilat, zon

ţii

ţional, zon ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Vând cas
ţ 40.000

€. Contact email adelatelechi@
yahoo.com sau tel 0034-9777
21485, 0034-677379819, 0748-
051170, 0255-552020.

ş, 25.000 €
sau schimb cu apartament în
Reşi

ş, 3700 € neg. Tel. 0733-
092177. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
confort 2, Al. Gladiolelor, 21.000 €
sau schimb cu 3 camere + diferen

şi

şi

şopru mare din metal,
suprafa

şi al

şi utilat,
pre

ş + anexe.
Tel. 0724-072826.

Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construc şi cultivat,
situat în zona Godinava-Talabi din
Bocşa, în apropiere de drumul
na

şa Montan

€

€

€

€

€

Cump r pat din metal suprapus,
echipat complet. Ofer 400 lei. Tel.
0721-786555.

Vând juninc pentru t iat de 300
kg. Tel. 0255-219563, 0727-407253

Vând pianin austriac marca
Stingl - original. Clape filde , 5 octa-
ve, plac de font cu corzi încruci-
ate înf urate cu fir de cupru. Dou

pedale i un scaun. Toat mecanica
cât i exteriorul + scaunul sunt ori-
ginale. O singur coard schimbat .
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.

ă

ă ă

ă ă

ă ă
ă ă

ă

ă ă ă
Vând

convector gaz. Tel. 0744-957175.
Vând tastaturi mouse boxe că

ş

ş ş
ş

ş

şti
webcam dvd-rw ieftinepasatisrl@
yahoo.com Tel. 0744-517126.

Vând maşin
şnur macrameu. Tel.

0355-802030. (R.R)
şi

şi

şi
cuptor electric, 250 €; congelator 5
sertare, 500 lei; dispozitiv portbagaj
schiuri, 200 lei; schiuri cu bocanci
m

şin

ştiat
îngr ş

ş teracot
ş

şti vac

ş iezi, 5,5 lei/kg;

şu laptop
Toshiba Pentium 3, 350 lei;
calculator, 450 lei. Tel. 0255-
530361, 0735-060187. (R.R)

Cump

şi

ă de cusut Veronica
nouă, 250 lei;

Vând în Re

ă muzicală Akai, 200 lei; cal
culator Pentium 4, 400 lei; Pentium
3, 250 lei; boxe 400 W, 100 €; tuburi
de bas. Tel. 0757-612642. (R.R)

Vând plită ceramică electrică

ărimea 40-41, 400 lei. Tel. 0727-
873576. (R.R)

Vând în Zăvoi goblen „Cina cea
de taină”, 1,20x50 m, 2500 lei neg.
Tel. 0255-534958. (R.R)

Vând ma ă de spălat nouă,
150 €, frigider nou, 150 €. Tel. 0745-
376892. (R.R)

Vând în Măureni semănătoare
păioase, 900 lei; mig de împră

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

Vând în Stamora Germană 3
porci, 6 lei/kg. Tel. 0762-950193. ( )

Vând în Caransebe ă cu
u ă, 500 lei. Tel. 0741-195502. (RR)

Vând pompă apă în Cornu

ă pomicolă
1,5, 1000 € neg. Tel. 0722-292871.

Vând în Gătaia vacă la prima
fătare, 2000 lei; lucernă 400 balo

ă + piese schimb 3000 lei
neg. Tel. 0740-204526. (R.R)

Vând cazan 300 l cu răcitor,
1000 €. Tel. 0721-590984. (R.R)

Vând în Măureni 2 porci, 7,5
lei/kg. Tel. 0746-039581. (R.R)

Vând în Deline ă gestantă,
2500 lei; 2 vi

ăr în Birda comină de pru
ne sau prune. Tel. 0723-011395. ( )

Vând iapă 7 ani. Tel. 0742-
544119. (R.R)

Vând în Re ă ergono
mică, 150 lei.Tel. 0355-411042 ( )

Vând pălincă de Zalău, produc
ă

ă. Tel. 0745-
391600.

Vând gps Smailo 5 hd full
Europa. Aparatul este în garan

ă de
pe internet, emi ător FM, bluetooth.
Tel. 0741-133612, 0771-718912.

ţa 3 jaluzele, 400
lei. Tel. 0355-881263, 0720-
673348. (R.R)

Vând convector cu tiraj forţat,
500 lei. Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând în Brebu porci, 7 lei/kg. Tel.
0729-931567, 0255-232540. (R.R)

Vând în Re ţa tv diag. 80 color,
200 lei; tv Siemens, diag. 37, 100 lei;
combin -

rr

ţel
Banat, 1000 lei. Tel. 0724-748944.

Vând în Belinţ frez

ţi,
10 lei/balot. Tel. 0256-410471,
0730-009783. (R.R)

Vând în Câlnic cositoare Carpa-
tina, bun

ţele de 4 luni, 2200 lei
neg. Tel. 0763-305687. (R.R)

Vând în Timi ţap
100 lei bucata. Tel. 0745-126991 (rr)

Vând în Oţelu-Ro

-
rr

ţa biciclet -
RR

-
ţie proprie, 25 lei litrul. La cantit ţi
mai mare se negociaz

ţie.
Posibilitate de updatare gratuit

ţ

Vând 2 l Tel. 0770-
497364.

ţele sterilizate,
foarte juc

ţel ciob

Vând joc Sony Play Station,
portabil PSP modat, 5 jocuri, card
2G, preţ 370 lei

ţ 160 € sau schimb
cu telefon. Tel. 0721-414951.

Vând joc Sony Play Station 2,
manete, 2 jocuri, preţ 270 lei sau
schimb cu telefon; jocuri originale
Play Station 2

Vând în Mercina 43 de capre
ţapi, 120 lei buc. Tel. 0767-622989.
(R.R)

Cump ţa ţigl

ţa 2 fotolii, 50 lei;
ceas mân -

-
tv

ţi romane
poliţiste

ţa living cu mas
ţar extensibil,

500 lei neg.; covor, 200 lei; dormitor
Felicia, 1000 lei. Tel. 0355-808330,
0742-330962. (R.R)

Vând frigider cu congelator, 400
lei în Re ţa.Tel. 0355-414368 (R.R)

Vând în Anina familie de albine,
350 lei neg/familia; trifoi 5-6 bani kg.
Tel. 0745-033683. (R.R)

Vând central
rr

ţe, 1000 lei/buc. Tel. 0766-
243496. (R.R)

Vând în Or

ţ copii, 150 lei; tv color, 150 lei; 2
geamuri termopane de mansard

.

-

ăzi frigorifice.

ă
ău

ă ănesc, unor iubitori de
animale. Tel. 0255-215126, 0721-
801188.

ăr în Re ă veche de
Jimbolia. Tel. 0721-297936. (R.R)

Vând familii de albine cu lăzi 12
rame, stimulate

ă, 50 lei; pick-up, caseto
fon cu că ăji
tor de pâine, 500 lei; alb-negru
sport, 20 lei; 100 bucă

ă

ă termică pentru
casă, 1000 lei. Tel. 0727-340734 ( )

Vând în Doma ă 5 ani cu
mânz 4 luni, 3500 lei; cositoare 6000
lei; ător furaje
700 lei; moară cioclodar, 1000 lei; 2
căru

ărucior copii, 300 lei;
pătu

ă,
180 lei/buc; canapea; frigider, 450
lei; suport de bicicletă pt ma ă,
150 €; congelator, 300 lei; biciclete,
150-300 lei; bicicletă ergonomică,
250 lei; saltea de dormit, 1 persoa
nă, 150 lei; pat + saltea, 200 lei. . Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)

Vând în Gherteni

ăgar 1 an, 500 lei sau
schimb cu 2 oi tinere. Tel. 0745-
5006411. (R.R)

Ofer gratis 2 c
şe şi afectuoase şi un

c

şi joc Play Station 3,
7 jocuri, 40G, pre

şi 3 sau portabil PSP,
preş 20 lei/bucata. Tel. 0721-
414951.

şi 2

şi

şi tratate. Tel. 0256-
351618. (R.R)

Vând în Reşi

şti, bibelouri, tablouri, pr

şi de dragoste; 2 biciclete,
100 lei/buc. Tel. 0742-250763. (R.R)

Vând în Reşi şi
6 scaune, 1000 lei; col

şi

şnea iap

şa piele, 500 lei; toc

şova 25 oi şi un
berbec, 250 lei/bucata. Tel. 0720-
725026. (R.R)

Vând c

şin

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

Vând în Dezeşti purcei de 3 luni.
Tel. 0727-914035. (R.R)

Vând în Fizeş 30 capre, 170
lei/buc; m

Pensionară, 61 ani, caut parte-
ner pentru căsătorie. Tel. 0728-
166849.

Caut parteneră căsătorită/necă
sătorită pentru momente plăcute,
fără conota

-

ţii materiale, numai în
Caransebeş. Tel. 0722-856769.

(continuare )în pagina 7

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

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

Tel. 0255-222214

�

�

Firm
ţii de înc

ţarea lucr ţii de creditare avantajoase.

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

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

şi ANRGN execut
şi instala

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo
Vând 4 roţi cu jante pentru Matiz,

noi
ţ 1.300 , negociabil. Tel. 0770-

497364.
ţ fix.

Tel 0721-410752.
Vând voucher cu copiile legali-

zate ale actelor necesare progra-
mului Rabla, 1100 de lei. Tel. 0729-
825718.

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

Vând 2 motociclete, noi 500 €;
cauciucuri, 50-100 lei; roţi de ATV,
600 lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (R.R)

Vând voucher în Gherteni

.

-
rr

-
.

ţa, 1200
lei. Tel. 0765-041687. (R.R)

Vând Opel Astra din 1993,
diesel, înmatriculat, stare bun

-

ţa, 1200
lei. Tel. 0747-131869. (R.R)

Vând în Anina Aro 320, stare
bun ţie capital

.

ţa Opel Astra, 1500
€. Tel. 0745-376892. (R.R)

Vând voucher în Caransebe

şi un scuter cu pedale Piagge,
pre

ş,
1350 lei. Tel. 0745-027095. (R.R)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Ferguson, 2 300 €. Tel. 0765-
856273. (R.R)

Vând Ford Scorpio; cump

ş Mazda
323, diesel, 2000 cmc, din 1999,
toate dot

ş,
1300 lei. Tel. 0732-285447. (R.R)

Vând voucher în Reşi

şi

şi

ş,
1500 lei. Tel. 0741-195502. (R.R)

Vând voucher 300 € neg. Tel.
0763-940249. (R.R)

Vând în Anina Subaru din 1996,
4x4, 1,3, benzin

Vând în Cuptoare voucher, 1400
lei. Tel. 0255-234907. (R.R)

€

Vând voucher 1.000 lei pre

ăr
Opel Astra break caravan, înmatri
culat, 1,4-1,6. Tel. 0729-824413. ( )

Vând în Caransebe

ările, consum 5%, înmatri
culată, 3 200 € neg. Tel. 0741-
330588. (R.R)

Vând voucher în Caransebe

ă,
1400 € neg. Tel. 0742-254119. (R.R)

Vând Opel Astra Caravan, tur
bodiesel din 1994, euro 2, 800 €;
voucher 1200 lei. Tel. 0752-829260.

Vând voucher în Re

ă, repara ă, 1400 € +
piese schimb 1 600 €. Tel. 0721-
250804, 0255-240368. (R.R)

Vând remorcă 850 kg, 1000 lei.
Tel. 0727-873576. (R.R)

Vând în Re

ă, 1690 € neg;
Suzuki Samurai 4x4, din 1996, 1690
€ neg; Mitsubishi Pajero 4x4, din
192, 3300 € neg. Tel. 0745-260668,
0762-216088. (R.R)

Vând Opel Vectra 120 CP,
facelift, din 2007. Tel. 0744-474676,
0733-732121. (R.R)

Vând tractor cu cositoare, marca
Ferguson + piese schimb, 2700 €
neg. Tel. 0741-121160, 0255-
232489. (R.R)

Vând în

ă, stare de func

ă Ford Escort an 97-99
motor 1,6-1,4 stare perfectă de
func

ă văzut, pre

ă locuri,
înmatriculat, stare bună, an 1997,
150.000 km, decapotabil, 4x4, jante
aluminiu, pre

ăr far dreapta Renault 19
Chamade. Tel. 0746-037272.

Vând avantajos auto Ford Ka.
Tel. 0744-957175.

Vând jante aliaj aluminiu. Tel.
0744-957175.

Vând voucher rabla dosar com
plet, valabil noiembrie 2010, pre

ă de func

ă, recent adusă în ă, stare
impecabilă, pre

Şoşdea Ford Escort
adus din Austria, 1,8, diesel, 800 €.
Tel. 0745-355406. (R.R)

Vând în Rafnic piese Audi 80.
Tel. 0732-252044. (R.R)

Vând în Caransebeş tractor cu
cabin

şabil, pre

şi

şi

ţionare. Tel.
0724-104669. (R.R)

Vând Ford Escort an 97 motor
1,6 preţ 900 €. Tel. 0746-434797.

Vând Ford Escort an 99 motor
1,4 preţ 800 €. Tel. 0746-434797.

Vând dou

ţionare, aspect irepro ţ
1.500 €. Tel. 0746-434797.

Vând Opel Vectra B an 2001,
euro 4, gri metalizat, jante de aliaj,
merit ţ 4.700 € neg. Tel.
0745-412496.

Vând Suzuki X90, dou

ţ 3.800 €, loc. Re ţa.
Tel. 0721-242857.

Cump

-
ţ

1000 lei. Tel. 0721-410752.
Vând voucher auto cu toate ac-

tele aferente. Preţ foarte avantajos.
Tel. 0771-628310.

Vând autoturism Ford Sierra
2,0i, an 1992, înmatriculat, stare
perfect ţionare, preţ 1.400 €
neg. Tel. 0756-030130.

Vând motocicleta Honda VFR
750F, 101 cp, an 1996, înmatricu-
lat ţar

ţ 1.900 € neg. Tel.
0756-030130.

Vând voucher 1.100 lei în
Re ţa. Tel. 0745-943635.

Vând teren agricol, p

Gherteni
ţ 3.800 , negociabil.

Tel. 0733-092177.
Vând apartament 2 camere,

confort 2, în Moroasa 2. Tel. 0723-
616326.

Cump

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând, în satul M -
500 mp teren pt. construcţii, cu

posibilit ţi de ap ţ 4.000
, negociabil. Tel. 0762-625622.

Vând garsonier
ţiri,

preţ 14.000 , negociabil. Tel. 0727-
479364.

Vând garsonier
-

-
ţit, 25.500 € neg. Tel. 0748-

904376. (R.R)
Vând în Doma

ţa cas -

ţ

ădure 0,25
€/mp ăr de casă,
3.500 mp, cu 5 €/mp. Tel. 0721-
622245.

Vând apartament cu 2 camere
decomandate, et. 9, lângă Victoria,
18.000 €. Tel. 0721-622245.

ă,
2.237 mp, pre

ăr garsonieră în Micro IV,
ofer 9.000 , fără intermediari. Tel.
0741-731203.

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ăru, Cara

ă ă

ă pe Aleea
Tineretului, etaj 2, mici îmbunătă

ă, confort 1, bloc
de apartamente, et. 1, Calea Caran
sebe

ă Comisariat, îmbu
nătă

ă,
grădină, anexe, 40.000 € neg. Tel.
0766-243496. (R.R)

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

Închiriez apartament 2 camere,
zona Bila, 100 €. Tel. 0766-664890.

Vând în Re ă, str. Rân
dunica, nr. 15, 3 camere, bucătărie,
grădină, pivni ă, 60.000 €. Tel. 0355-
881263, 0720-673348. (R.R)

şi teren cu num

ş, vând loc de cas

şi

ş-Se
verin

şi gaz, pre

şului, 16.000 €. Tel. 0767-
702550. (R.R)

Vând apartament 3 camere,
Moroasa 2, lân

şnea cas

şi

€

€

€

€

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

RE IŢA

ŢA:

ŢELU RO

BOZOVICI:
TOTAL JUDEŢ: 330

Ş

ŞA:

Ş:
ORAVI

ŞU:

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

ţioner asamblor articole din textile: 3; Consilier tehnic: 1; Croitor-
confecţioner îmbr ţar: 5; Femeie de serviciu: 2; Inginer
mecanic: 6; Lucr

ţ
ţii: 6; Muncitor necalificat în

industria confecţiilor: 4; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 20; Primitor-distribuitor benzin

ţioner asamblor articole din textile: 25; Îngrijitor animale: 1; Lucr

Agricultor în culturi vegetale ţionar economic: 1; Lucr

ţ ţii: 1;
Muncitor necalificat în metalurgie: 2; Oţelar: 6;

Brutar: 1; Femeie de serviciu: 1;

ări/ cazare/ publicitate/
marketing/ asisten ă turistică/: 1; Agent vânzări: 2; Asistent manager: 1; Asistent medical generalist: 1;
Călcătoreasa lenjerie: 8; Coafor: 1; Confec

ăcăminte după comandă: 20; Electromecanic: 3; Faian
ător comercial: 10; Manipulant mărfuri: 4; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie,
parchet: 16; Muncitor necalificat la spargerea ăierea materialelor de construc

ă
ă: 3; Sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/nealimentare: 1;

ă de mare tonaj: 1; Tâmplar universal: 2; Tinichigiu carosier: 1; Traducător: 1; Translator: 1;
Vânzător: 1; Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 2; Zidar rosar tencuitor: 9;

Tăietor manual lemn de foc: 1;
ător comercial: 2; Lucrător

gestionar: 1; Manipulant mărfuri: 1; Muncitor necalificat în agricultură: 1;
Barman: 3; Bucătar: 5; Femeie de serviciu: 7; Îngrijitor clădiri: 1; Lucrător bucătărie: 2;

Lucrător pensiune turistică: 2; Manichiurist: 1; Ma ă ă: 1;
Ospătar: 8; Spălător vehicule: 2;

ător de animale: 1; Func ător
gestionar: 1;

ădirilor, zidărie,
mozaic, faian ă, gresie, parchet: 10; Muncitor necalificat la spargerea ăierea materialelor de construc

şinist la maşini mobile pentru transporturi interioare:
1; Mecanic auto: 1; Merceolog: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

şi t
şi

motorin Şofer autobuz: 1; Şofer de
autocamion/maşin

Confec

şinist la maşini fixe de transport pe orizontal şi vertical

Inginer mecanic: 1;
şi cresc

Muncitor necalificat în mine şi cariere: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl
şi t

ANINA:
BOC

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

O

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Septembrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.09.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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S
ş-Severin

ş.a.

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

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

“ ”
“ ”

Nou pe piaţa re ţean -
.

ţade,
podele, rezervoare. Garanţie
integral

Caut copil sau b

Veniturile scad, cheltuielile
cresc, forfetarul se menţine, TVA
uria ţi-v

şi
şini epoxidice pt

piscine, b şuri, fa

ş şi PFA!
Tel. 0744-772534.

ă: execu
tăm acoperiri cu ră

ăi, acoperi

ă 5 ani. Tel. 0770-768499.
ătrân pentru

îngrijire. Tel. 0728-166849.

ă? Lichida ă firma

Plec
ţe: Timi

ţuri. www.poumbelul-
tour.webgarden.ro tel. 0752-
803485, 0786-542881.

ări săptămânale spre Italia
din următoarele jude ş, Arad,
Hunedoara, Caraş-Severin, la cele
mai mici pre

Oferte-Cereri

de Serviciu

Prisma angajeaz
V

ţi CV-ul dvs. prin
e-mail, la adresa:

redactia@prisma-online.ro

ă
. ă

rugăm să trimite

agent de
publicitate/markenting

Inspectoratul Judeţean de
Poliţie

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţii de
Urgenţă

01.09.2010: un tir plin de grâu s-
a răsturnat pe DN6.

01.09.2010: şoferul unui autotu
rism, în afara localităţii Soceni, nu a
adaptat viteza la condiţiile de drum
şi a pierdut controlul autoturismului
intrând în şanţul din dreapta al caro
sabilului. În urma accidentului a re
zultat rănirea pasagerei din dreapta.

01.09.2010: accident rutier pe
DN 57.

01.09.2010: în apropiere de
Păltiniş s-a răsturnat o autoutilitară.

01.09.2010: accident rutier pe
DN58.

01.09.2010: o echipă de scafan
dri au găsit cadavrul unui bărbat în
vârstă de 72 ani, din Reşiţa, în lacul
Gozna.

01.09.2010: lucrătorii din cadrul
Postului de Poliţie Grădinari au de
pistat-o pe T.ADRANA-FLORICA, în
vârstă de 39 ani, din Reşiţa, în timp
ce transporta cu un autoturism 18
litri de alcool şi 150 pachete de ţigări
fără a poseda acte de provenienţă.

02.09.2010: pentru descuraja
rea conducătorilor auto, de a nu mai
efectua transport rutier public de
persoane, s-au desfăşurat acţiuni
specifice de control a legalităţii
derulării transportului rutier public
de persoane pe raza oraşelor şi
municipiilor din judeţ.

03.09.2010: trei conduc
ţi b ţi la volan.

06.09.2010: Spitalul Judeţean
Reşiţa a sesizat Poliţia Reşiţa cu
privire la faptul că B. CIPRIAN DAN,
domiciliat în Fârliug, s-a prezentat la
unitatea medicală fiind rănit la picior
de două alice.Victima a fost însoţită
de L. SORIN, din Fărliug. Din decla
raţiile celor doi rezultă faptul că ei

veneau de la Timişoara, iar în zona
Valea Pai au oprit autoturismul pen
tru a-şi face necesităţile fiziologice şi
în momentul în care au coborât din
maşină mai multe alice au lovit
autoturismul rănindu-l în piciorul
stâng pe B. CIPRIAN DAN. În urma
verificărilor efectuate s-a stabilit că
victima împreună cu alţi trei b ţi,
toţi din Fârliug, în noaptea de
05/06.09.2010 au fost la braconaj
cinegetic în zona localităţilor
Fârliug, Valea Pai şi Duleu din C-S.

06.09.2010: lucrătorii Poliţei
Municipiului Reşiţa, Biroul Rutier, au
oprit în trafic pentru control pe B-dul
Republicii, o autoutilitară. În urma
verificărilor efectuate în autoutilitară
s-a găsit cantitatea de 274 pâini fără
documente de provenienţă ce ur
mau să ajungă în diverse magazine
din Reşiţa.

07.09.2010: accident rutier în
localitatea Soceni. O şoferiţă, nu a
adaptat viteza la condiţiile de drum
într-o curba la dreapta, a pătruns pe
contrasens şi a intrat în coliziune cu
zidul unui imobil.

La sfârşitul lunii trecute comisii
mixte formate din cadre de speciali
tate ai ISU „SEMENIC” şi ai Direcţiei
de Sănătate Publică C-S au efectuat
o serie de controale în unităţile sani
tare cu paturi din judeţ. În rândul
neregulilor constate se înscriu
următoarele: utilizarea instalaţiilor
electrice cu improvizaţii funcţiona
rea necorespunzătoare a iluminatu
lui de siguranţă; lipsa dotării cu ins
talaţii de detectare şi semnalizare a
incendiilor; nefuncţionarea instala
ţiilor de paratrăsnet, dotarea
insuficientă cu mijloace de primă
intervenţie (stingătoare), etc.

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

ători
auto au fost depista ău

ărba

�

Imobiliare
V nd apartamenâ t 3 camere, 2

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

Vând cas

Caut persoan
ţinerea

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

Persoan

ţa. Tel. 0770-441891.
Vând apartament confort 2

îmbun ţi t , gresie, faianţ

ţ

ţ -
-

ţa. Tel. 0724-
700792.

Cump ţa.
Ofer maxim 8.000 €. Tel. 0727-
590355.

Caut chirie garsonier ţa.
Ofer 250 lei/lun

ţie. Tel. 0727-
590355.

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă serioasă pentru
între ădini
în localitatea Re

ă fizică vând urgent
apartament 2 camere, 80 mp str. Ion
Corvin, zona Valea Domanului,
Re

ătă ă,
termopane, încălzire, sau schimb cu
apartament confort 1 + diferen ă.
Tel. 0724-700792.

Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, gresie, faian ă, centrală, încăl
zire, terasă, termopane, curte, gră
dină, Boc ă sau schimb cu
apartament Re

ăr garsonieră în Re

ă în Re
ă, plata anticipat 3

luni, plus garan

şi

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi îngrijirea unei gr
şi

şi

şa Montan
şi

şi

şi

Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lâng

ţ ţie interior
ţ 28.000 negociabil.

Tel. 0745-786586.

Vând apartament 3 camere, în
Re ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ -

ţi complete 42.000 €. Tel.
0727-798285.

Persoan -
ţul pieţei.

Tel. 0767-232551.
Vând teren pe Calea Caranse-

be
ţ

-

ţiri, zona Intim, preţ 24.500
€ negociabil. Tel. 0752-513036.

ă Comisariat, etaj 2/4,
centrală, termopane, u ă metal,
gresie, faian ă, izola

Vând casă zona LMF. Tel. 0728-
972294.

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

Închiriez apartament semi-
mobilat 3 camere zona Ada, 150 €.
Tel. 0729-751711.

ă, termopane, centrală pro
prie, podea laminată + parchet,
utilită

ă fizică, cumpăr aparta
ment cu 1 cameră. Ofer pre

ădit, fântână, pivni ă, pomi. Tel.
0740-348082.

Persoană fizică vând aparta
ment 3 camere semidecomandat cu
îmbunătă

ş
şi

bloc izolat, pre

şi

şului la km 5, 2.000mp, 20.000 €,
îngr

Închiriez apartament 2 camere
Govândari, izolat, termopane,
laminate, nemobilat, preţ 120 €. Tel.
0746-185350.

Vând apartament 2 camere
Lunc -

ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie, fa-
ianţ

ţi
complete 42.000 €. Tel. 0727-
798285.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbun ţit, central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Garsoniera dubl -
ţiri, parţial mobilat

ţ negociabil. Tel. 0744-627954.
Vând apartament 2 camere

decomandat et. 2 din 10 lâng

-

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

, avantajos

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Vând teren în centru între Alfa
Bank

Vând apartament 2 camere, în
B ţei, deco-
mandat, et. 3, renovat.

Vând în B
ţe de teren, diferite

m ţii, toate utilit ţile.

Vând garsonier

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €. Tel. 0766-677491
Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

ă, conf 3, et. 2, imediat ocu
pabil, 18.500 €. Tel. 0727-856750.

Vând apartament 3 camere, în
Re

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

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

ă, str. Cămine
lor, cu îmbunătă ă,
pre

ă
Kaufland, 35.000 €. Tel. 0770-
454332.

Vând apartament 2 camere se
midecomandat, Moroasa 2, parter,
posibilitate privatizare, renovat,
termopane, centrală termică, acces
stradal, 27.000 € negociabil. Tel.
0769-667521.

ăi,
complet renovat . Tel.
0724-998500.

Vând cameră de cămin cu baie,
spa ă, în Blocul Func

ă, Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

Tel. 0724-998500.

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-

998500.
ăile Herculane mai

multe suprafe
ărimi ă Tel.

0724-998500.
ă în Mociur, et. 1,

fără probleme, cu balcon. Tel.
0724-998500.

Închiriez apartament cu 2 came
re, 2 băi, noi, în Moroasa, aproape
de centru, parter. Tel. 0724-998500.

€

ort

-

alea -

.

.

şi

şi

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi pozi

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

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

Înva şor şi rapid în
doar 5 şedin

şi/sau avansa

ştept oferte cores
punz

ş execut amenaj

ţ
ţe, rezultat garantat!

Predau ore de german
ţi la un preţ

avantajos. Tel. 0754-889176.
Domn 44 ani, cu experienţ

-
-

ţii salariale moderate.
Tel. 0727-798285.

Meseria
ţ

ţuri de criz
-

ţii,
ţuri neg cer seriozitate.

.Tel.0747-094477, 0765-052924

ă germană u

ă pentru
începători

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

ătoare, doar de la firme se
rioase. Preten

ări
interioare, gresie, faian ă, rigips,
podele laminate, tavane de rigips,
dau găuri pt. centrale, toată gama la
pre ă. Tel. 0769-421706.

Construiesc, zidesc, fac inte
rioare rigips, podele, izola totul de
la a la z, pre .,
Zugr ţul de 150
lei, podele 7 lei/mp, tavan rigips 18
lei/mp, izolaţie f

ăvesc cameră la pre

ără culoare 15 lei/
mp

Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare. Tel. 0723-
894929.

ANUNŢ
Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.

22, organizeaz licitaţie public deschis conf. Legii nr. 54/2006,
pentru:

concesionarea terenului înscris in CF. NR. 2883 B.R. sub nr.
top. 102/40/3/a/5/2, nr. cad., în suprafaţ de 15 mp, pe o perioad
de 10 de ani.

Bunurile imobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplas rii unui

chio c - construcţie provizorie, pentru activit ţi comerciale.
Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind

organizarea i desf urarea procedurii de concesionare se
achiziţioneaz de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public al ora ului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de
depunere a ofertelor. Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi
transmise pân la data de 15.10.2010, la sediul Primariei Ora ului
Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în dou plicuri sigilate, unul
exterior i unul interior, care vor cuprinde toate actele prev zute în
instrucţiuni i dovada depunerii garanţiei de participare
reprezentând 4 lei. Sedinţa public de deschidere a ofertelor pentru
concesionarea terenului va fi în data de 28.10.2010, ora 10.00, la
sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
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JR. PATRICIU MIREL PASCU
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DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Tri Nations: Australia - Noua Zeelanda

Sambata Sport.ro ora 13:00
POLO: Campionatul European: Finala

Sambata TVR 2 ora 21:30
TENIS: Turneul ATP si WTA, US Open, New York, SUA, Finala fem.

Duminica Eurosport ora 02:45
FORMULA 1: Marele Premiu al Italiei, Monza, cursa

Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: Turneul Challenger de la Brasov, Finala

Duminica TVR 2 ora 15:00
TENIS: Turneul ATP si WTA, US Open, New York, SUA, Finala masc.

Duminica Eurosport ora 23:00
JUDO: Campionatul Mondial, Tokio, Japonia

Luni Eurosport ora 12:00
FOTBAL: Grupele Ligii Campionilor, CFR Cluj - FC Basel

Miercuri TVR 1 ora 21:40

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
28 aug - 19 sept: CICLISM - Turul Spaniei.
06 - 12 sept: LUPTE - Camp. Mondiale, Moscova, Rusia;
09 - 13 sept: JUDO - Campionate Mondiale, Tokio, Japonia;
10 - 12 sept: FORMULA1 - MP al Italiei, Monza;
10 - 12 sept: CANOTAJ - Camp. Europene, Montemor-o-Velho.

POLO
Echipa nationala de polo a Romaniei a remizat cu Muntenegru la

Campionatul European, scor 9-9, si va lupta pentru locurile 7-10. Dupa
infrangerea cu Italia, jucatorii lui Istvan Kovacs aveau nevoie de o
minune pentru a ajunge in sferturile de finala ale competitiei. Sportivii
romani trebuiau sa invinga campioana europeana Muntenegru si sa
astepte o victorie a Croatiei in fata Italiei, insa nu a fost sa fie.

Romanii s-au luptat de la egal la egal cu Muntenegru, dar la capatul
celor patru reprize scorul a fost egal, 9-9, iar tricolorii vor lupta pentru
locurile 7-10. Prima repriza a fost una echilibrata si s-a terminat 3-3,
pentru Romania marcand Alexandru Matei, Cosmin Radu si Andrei
Iosep. Aflati mult timp in superioritate numerica, muntenegrenii au
castigat actul secund cu 3-1, unicul gol al Romaniei fiind inscris de
Iosep. Romanii au jucat foarte bine in repriza a treia, in care au marcat
de patru ori, prin Diaconu, Negrean, Iosep si Radu, si inaintea ultimului
sfert aveau un gol avans, scor 8-7. Muntenegrenii au revenit in avantaj
in ultima repriza, scor 9-8, iar golul egalizator reusit de Iosep a venit
prea tarziu pentru ca "tricolorii" sa poata forta victoria.

Echipa nationala a Romaniei are un bilant de doua victorii
(Romania - Turcia 12-6 si Romania - Spania 11-10), o remiza (Romania
- Muntenegru 9-9) si doua infrangeri (Romania - Croatia 7-13 si
Romania - Italia 7-10) la Campionatul European.

Clasamentul final al grupei preliminare este urm
Grupa A: 1. Croatia 12 puncte (golaveraj 54-32) - calificat

etape, iar specialiştii
clasicelor în alt trei".

ătorul:
ă direct în

semifinale; 2. Italia 12 (42-35); 3. Muntenegru 10 (60-38); 4. România 7
(46-48); 5. Spania 3 (41-40); 6. Turcia 0 (21-71).

Formula 1
In acest week-end se va

desfasura Marele Premiu al Italiei,
pe circuitul de la Monza, etapa cu
numarul 14 din Campionatul Mon-
dial de Formula 1. Clasamentele
generale ale campionatelor arata
astfel:

1.Lewis Hamilton 182
2.Mark Webber 179
3.Sebastian Vettel 151
4.Jenson Button 147
5.FernandoAlonso 141
6.Felipe Massa 109
7.Robert Kubica 104
8.Nico Rosberg 102
9.Adrian Sutil 45

10.Michael Schumacher 44
11.Rubens Barrichello 30
12.Kamui Kobayashi 21
13.Vitaly Petrov 19
14.Vitantonio Liuzzi 13
15.Nico Hulkenberg 10
16.Sebastien Buemi 7
17.Pedro de la Rosa 6
18.JaimeAlguersuari 3

1.Red Bull Racing 330
2.McLaren Mercedes 329
3.Scuderia Ferrari 250
4.Mercedes Grand Prix 146
5.Renault F1 Team 123
6.Force India F1 58
7.Williams F1 Team 40
8.BMW Sauber F1 Team 27
9.Scuderia Toro Rosso 10

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

Clasament General Piloti:

Clasament General Echipe:

Etapa 7/34: 10-13 sept. 2010 Vineri, 10.09.2010

Sambata, 11.09.2010

Duminica, 12.09.2010

Luni, 13.09.2010

: : Universitatea
Cluj - Gloria Bistrita (17:00, GSP TV); Rapid - CFR Cluj (20:30,
Digisport); : Sportul Studentesc - Victoria
Branesti (17:00, GSP TV); Urziceni - Steaua (20:30, Antena 1);

: Tîrgu Mures - Gaz Metan (17:00, GSP TV);
Astra Ploiesti - Poli Timisoara (19:00, Digisport); FC Brasov - Dinamo
(21:00, Digisport); : FC Vaslui - Otelul Galati (18:00,
GSPTV); Pandurii - Craiova (20:00, Digisport).

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 6-a:
M V E I G GP PM

.

1. Steaua Bucuresti 6 4 2 0 11 5 14p
Dinamo Bucuresti 6 4 1 1 21 14 13
Otelul Galati 6 4 1 1 6 2 13
Gaz Metan Medias 6 3 2 1 10 5 11
Rapid Bucuresti 6 3 2 1 7 3 11

. FC Timisoara 6 2 4 0 11 9 10
7. U Cluj

Gloria Bistrita 6 2 2 2 11 10 8
9. FC Brasov 6 2 2 2 7 6 8

. CFR Cluj 6 2 2 2 8 9 8
11. U. Craiova 6 1 3 2 5 6 6

Unirea Urziceni 6 1 3 2 3 4 6
13. Sportul Studentesc 6 2 0 4 10 12 6

FC Vaslui 6 1 2 3 5 10 5
5. Astra Ploiesti 6 0 4 2 7 10 4p

16. Victoria Branesti 6 1 1 4 6 10 4p
17. FCM Targu Mures 6 1 1 4 5 12 4p
18. Pandurii Tg. Jiu 6 0 3 3 3 9 3p

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

6 3 1 2 10 10 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS - US OPEN
Tecau si Lindstedt, eliminati in optimi la US Open.

Alexandra Dulgheru

Kim Clijsters

Perechea
formata din Horia Tecau si suedezul Robert Lindstedt a parasit turneul
de Mare Slem de la US Open in faza optimilor de finala. Finalistii de la
Wimbledon s-au inclinat in trei seturi in fata dublului argentinian format
din Eduardo Schwank si Horacio Zeballos, cei doi sud-americani
impunandu-se cu 7-6 (7), 3-6, 6-3. Tot in optimi s-a oprit si dublul
feminin Monica Niculescu/Shahar Peer (Israel), cele doua jucatoare
nereusind sa treaca de Gisela Dulko/Flavia Pennetta (Argentina/Italia).

Principalele favorite la castigarea titlului s-a impus cu 6-7 (9), 6-1, 6-
2. Prezenta in optimile turneului de dublu la US Open este rasplatita cu
25.000 de dolari.

a fost eliminata in turul trei de la US Open de
rusoaica Vera Zvonareva, la capatul unui meci in care nu s-a ridicat la
nivelul asteptarilor. Cap de serie numarul 25, Dulgheru nu a avut multe
sanse in fata sportivei din Rusia, care s-a impus in doua seturi, scor 6-
2, 7-6 (2). Pentru accederea in turul trei, Dulgheru a incasat un cec in
valoare de 50.000 de dolari.

Belgianca , numarul 3 WTA, s-a calificat in sferturile
de finala, competitie pe care a castigat-o in urma cu un an. Kim Clijsters
a ajuns la 18 victorii consecutive la US Open, dupa ce a depasit-o pe
sarboaica Ana Ivanovic, o fosta lidera mondiala, scor 6-2, 6-1, la
capatul unei partide ce a durat numai 59 de minute. Belgianca, de doua
ori campioana la US Open, o va intalni in sferturi pe australianca
Samantha Stosur, a cincea favorita, care a invins-o in optimi, cu 6-3, 2-
6, 7-6(2), pe rusoaica Elena Dementieva. La 5-3 in decisiv pentru
Dementieva, Stosur a salvat o minge de meci, iar la 5-4 alte trei. In
sferturi a acces si americanca Venus Williams, a treia favorita, care a
trecut in optimi de Shahar Peer din Israel, scor 7-6(3), 6-3.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

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

1. U. Bucovina Suceava 1 1 0 0 34 22 2p
U. Poli. Municipal Timisoara 1 1 0 0 31 25 2
HCM Constanta 1 1 0 0 32 27 2
Energia Pandurii Tg. Jiu 1 1 0 0 31 26 2
Univ. Transilvania Cluj 1 1 0 0 33 29 2

. HC Minaur Baia Mare 1 1 0 0 25 23 2
7.

9. Stiinta Mun. Bacau 1 0 0 1 23 25 0
. CSM Bucuresti 1 0 0 1 29 33 0

11. Dinamo Municipal Brasov 1 0 0 1 27 32 0
CSA Steaua Bucuresti 1 0 0 1 26 31 0

13. CSM Satu Mare 1 0 0 1 25 32 0
CSM Oradea 1 0 0 1 22 34 0

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

HC Odorhei 1 1 0 0 31 30 2p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

8 UCM Resita 1 0 0 1 30 31 0p.

Etapa 3/26: 11 sept. 2010

Univ.
Poli. Municipal Timisoara - UCM Resita

: Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Univ.
Bucovina Suceava; Dinamo Municipal Brasov - CSM Oradea; Univ.
Transilvania Cluj - CSA Steaua Bucuresti; HC Odorhei - HCM
Constanta; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - CSM Bucuresti;

; CSM Satu Mare - Stiinta
Municipal Dedeman Bacau.Etapa a doua s-a desfasurat in 08 sept.

Fotbal
Nationala Romaniei a obtinut o

noua remiza in preliminariile
pentru EURO 2012, scor 0-0 cu
Belarus, dupa ce in primul meci
din grupa a terminat la egalitate cu
Albania, scor final 1-1. Romania a
jucat mai bine fata de meciul cu
Albania si a avut ocazii mai mari
de gol fata de adversari, fara sa
dea insa gol. Peste o luna are loc
meciul cu Franta. S-a vazut
revenirea lui Chivu, echipa a avut
mai mult nerv, nu s-au gresit pase.

1.Albania 2 1 1 0 2-1 4
2.Belarus 2 1 1 0 1-0 4
3.Bosnia 2 1 0 1 3-2 3
4.Franta 2 1 0 1 2-1 3

6.Luxemburg 2 0 0 2 0-4 0

08/10/2010: Luxemburg-
Belarus siAlbania-Bosnia

12/10/2010: Belarus-Albania
si Franta-Luxemburg.

Clasament grupa D:

5.Romania 2 0 2 0 1-1 2

Programul urmator al grupei:

09/10/2010: Franta-Romania

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/9 Septembrie /10 /11 /12Septembrie Septembrie Septembrie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 13 Septembrie Mar 14 Septembrie 15 Sep. 16 Septembrie 17 Septembrie 18 Sep. 19 Sep.
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