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Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Vând apartament cu 4 camere,
106 mp decomandat, dou

ţit, 50.000 €. Tel.
0724-375599 (RR)

Vând în Goruia cas

ţ ţ 8.000 € negociabil. Tel.
0732-207198 (RR)

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, etaj 2/4,
zona Re ţa Sud. Preţ 38.000 €
negociabil. Tel. 0722-688244 (RR)

Vând cas

ţ 28.000 €. Tel.
0741-297029 (RR)

Vând în Re ţa apartament cu
dou

ţiu co-
mercial, 180 mp. Tel. 0727-832284

Vând apartament 2 camere,
confort 1, cu central

ţ
21500 €. Tel. 0746-143532 (RR)

Vând în Timi
ţ

ţial. Preţ
64.000 €. Tel. 0722-162726 (RR)

Vând apartament cu 3 camere în
Micro 4, termopane, central ţ
38.000 € negociabil. Vând teren
1€/mp. Tel. 0355-415855 (RR)

Vând cas

ţ 30.000 €. Tel. 0767-
470450 (RR)

Vând vil
ţ 85.000 €.

Tel. 0723-691707 (RR)
Vând apartament în Re ţa, pe

Timi
ţ

23500 €. Tel. 0355-803644 (RR)
Vând garsonier

ţii, 3400 mp, pe drumul
€pean de la B ţ
13 €/mp. Tel. 0768-777894 (RR)

Vând 3.000 mp teren în Parcul
Naţional Semenic-CheileCara

ţ 2 €/mp. Tel. 0255-240368,
0731-153301 (RR)

Vând garsonier

ţ 10800 € negociabil. Tel.
0744-145154, 0355-802422 (RR)

Vând în Docnecea cas

ţ 12.000 € negociabil.
Tel. 0255-236502 (RR)

ă băi,
super îmbunătă

ă, 2 camere,
fântână în curte, grădină, 12.000 €
negociabil. Tel. 0729-915802 (RR)

Vând casă Herculane cu pă-
mânt, două camere, bucătărie, baie,
pivni ă. Pre

ă la Dognecea cu 3
dormitoare, două băi, sufragerie,
terasă ădină. Pre

ă camere, în bloc cu 4 etaje, etaj
2, complet mobilat

ă, termopane,
pe Calea Caransebe

amere, decomandat, cu pivni ă,
situat în bloc cu 4 etaje, etaj 3, în zo-
na Odobescu, mobilat par

ă. Pre

ă în Mehadia 3 came-
re, bucătărie, curte mare, grădină,
anexe. Pre

ă, parter plus etaj, în
Or va, pe faleză. Pre

ă camere,
confort 1, decomandat, 64 mp. Pre

ă confort 1, zona
Victoria, etaj 1, 14.000 €. Tel. 0784-
221186 (RR)

Vând teren intravilan pentru
construc

ăile Herculane. Pre

ărghita

ă confort 1,
neamenajată, pe Albăstrelelor bl. 4,
30 mp. Pre

ă, 3
camere, mansardă, bucătărie, baie,
grădină. Pre

şi

şi gr

şi

şi utilat. Tel.
0728-813340 (RR)

Vând sau închiriez spa

şului. Pre

şoara aparament 2
c

şo

şi
şorii, etaj 2, dou

şului,
la aproximativ 300 m de M ş.
Pre

Vând apartament 4 camere,
îmbun ţit, 40.000 €. Tel. 0255-
236395 (RR)

ătă

Vând în Herculane plaţ de cas

ţ 28.000 € negociabil.
Tel. 0749-235917 (RR)

Vând teren intravilan în Re ţa,
8200 mp, lâng

ţa apartament 3
camere, conf 2, reamenajat. Plin
25.000 €, gol 23.000 €. Tel. 0355-
412016. (RR)

Vând în Oţelu Ro

ţ 13.000 €.
Tel. 0762-421855 (RR)

Vând garaj pe strada Cri
ţa. Tel. 7.000 € negociabil. Tel.

0355-414398 (RR)
Vând apartament în Herculane

cu 3 camere, complet mobilat
ţ 57.000 € nego-

ciabil sau fac schimb în Caransebe
ţa. Tel. 0722-551615.

Vând apartament cu 2 camere,
confort 1, central

ţ
21500 €. Tel. 0723-171462, 0770-
462800 (RR)

Vând cas
ţ

15.000 €. Tel. 0732-855709 (RR)
Vând teen zona Triaj în Re ţa,

suprafaţa 1200 mp, 6 €/mp. Tel.
0748-142139 (RR)

Vând apartament cu 4 camere,
dou

ţit. Preţ 50.000 €. Tel. 0724-
375599 (RR)

Vând în G

ţa.
Vând în G

ţa
Micro 4. Preţ negociabil sau schimb
cu apartament 2 camere, confort 1,
bloc cu 4 etaje, situat în Timi

ţ

ţ

ţ 26.000 €. Tel. 0722-505474.

ă;
moară germană pe piatră; moară cu
ciocane. Tel. 0738-611063 (RR)

Vând în Caransebe
ărmii, două camere

ătărie extinsă, recent renovat

ă Registrul Auto
Român. Tel. 0731-376609 (RR)

Vând în Re

ă în Timi ă,
două camere, bucătărie, cămară,
curte ădină mare. Pre

ă, termopane,
Calea Caransebe

ă în zona Muncitoresc,
2 camere, 2 bucătării, 2 poduri. Pre

ă băi, decomdat, super îmbună-
tă

ătaia casă 2 camere,
decomandată, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente, plus o clădire
în curte cu 3 încăperi plus anexe,
1520 mp, în centru sau schimb cu
apartament 2-3 camere în Re

ătaia în centru grădină
1.000 mp la 10 euro/mp negociabil.
Tel. 0747-832171, 0255-410590.

Vând apartament 3 camere, etaj
1, confort 1, izolat, două balcoane,
zona Trandafirul sau schimb cu
garsonieră Timi

ă, două băi, în Re

ădină cu vie

ă de pâine, suprafa ă
1.000 mp. Tel. 0355-402066.

Vând casă renovată complet,
termopane, gresie, baie, grădină,
curte, garaj, 554 mp sau schimb cu
apartament conf. 1, max. et. 3-4, 2
sau 3 camere ă diferen ă.
Tel. 0724-696639.

Vând 4.000 mp teren pe Calea
Caransebe

ă termică, i-
zolat interior

ş aparta-
ment în zona caz
şi buc
şi mobilat. Pre

şi

şi

şu apartament
cu garaj. Tel. 0733-524679 (RR)

Vând cas ş, renovat

şi gr

şan din
Reşi

şi
utilat, confort 1, pre

ş
plus diferen

şului, etaj 5. Pre

şi

şi

şoara. Tel. 0355-
801140, 0255-253973

Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, termopane, izolat
termic, central şi

şoara
zona Soarelui. Tel. 0721-906062,
0770-454966.

Vând gr şi pomi
fructiferi în spatele serei de flori,
fosta fabric

şi o mic

şului, acces auto. Tel.
0754-282225.

Vând apartament 3 camere, se-
midecomandat, ferestre termopan,
parchet laminat, central

şi exterior, bloc 4 et., et.
3. Pre

Vând cas

ţ neg.
Tel. 0255-219452.

Vând 5500 mp teren intravilan,
bun pt. construcţii

ţa, zona
Lunc ţial renovat ţ
8500 €. Tel. 0748-139193.

Vând apartament cu 3 camere,
semidecomandat în Moroasa 2
situat la etajul 1

ţ 28.000
€. Tel. 0752-099019, 0770-954890.

Închiriez apartament 2 camere,
renovat 2008, ma

ţ
ţa. Tel.

0729-140270.
Vând cas

ţ 35.000 €.
Contact adelatelechi@yahoo.com
sau tel 0255-552020 sau 0748-
051170.

Vând apartament 2 camere,
Micro 1, etaj 2/4, complet renovat,
mobilat

ţit. Preţul
pieţei, neg. Tel. 0769-648614.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, pe Bulevardul Republicii,
micro III, preţ negociabil. Tel. 0355-
805350.

Vând casa Boc

ţ

ţiri, renovat
ţa, confort 1 cu

îmbun ţiri, etaj 1, 2 sau 3 camere,
esclus turn. Tel. 0724-700792.

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Vând apartament 2 camere
decomandat, 50 mp, et. 2 Moroasa
1, preţ 22.200 € negociabil. Tel.
0749-195301.

Cas

ţie la Secu,
preţ 10.000 € neg. Tel. 0255-
233958.

Vând apartament 1 camer

ţ 16.800 €. Tel. 0745-130202.
Vând teren 1 hectar în apropie-

rea intersecţiei drumurilor care duc
la Clocotici, Rafnic, Oraviţa, Lupac.
Tel. 0749-666921.

Vând urgent, apartament 2
camere, conf. 3 în Re ţa, Lunc

ţie, preţ negociabil. Tel.
0727-746012.

Vând urgent apartament 2 ca-
mere semidecomandat în Moroasa
1, central

ţiri majore. Preţ 20.000 €.
Tel. 0720-006988.

ă 2 camere, living,
renovată total sau schimb cu apar-
tament semidecomandat, conf. 1.
Tel. 0724-696634.

Vând casă în Văliug, pre

ă, în
Boc ă ă.
Tel. 0255-527935.

Vând garsonieră, Re
ă, et. 1, par ă. Pre

ă termică

ă de spălat,
aragaz, centrală proprie, geamuri
termopan, gresie, faian ă, mobilat
modern, zona Intim, Re

ă în Boc ă, la
strada principală, pre

ătă

ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie, fa-
ian ă, podele laminate, termopane,
centrală termică, terasă, curte,
acces auto, anexe, grădină. Tel.
0771-449583.

Schimb casă Boc ă cu
îmbunătă ă, cu aparta-
ment în Re

ătă

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp. Pre

ă de vânzare urgent, are 3
camere, curte, grădină, apă izvor,
posibil multă construc

ă, bu-
cătărie, baie, hol et. 2 din 4, complet
mobilat

ă,
lângă Poli

ă et. 3/3, acoperit fără
îmbunătă

şi agricultur
şa lâng şoseaua principal

şi

şi este dotat cu
central şi termopane iar
blocul este izolat termic. Pre

şin

şi

şa Montan

şi utilat 25.000 € neg. sau
schimb cu 3 camere. Tel. 0728-
813340.

Vând apartament 4 camere
decomandate, conf. 1, et. 3/4,
modificat şi îmbun

şa Montan

şa Montan

şi

şi

şi utilat. Disponibil imediat.
Pre

şi

Cas
ţa. Tel. 0770-967898.

ă de vânzare, str 24 Ianua
rie nr. 27 Re

. -
şi
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Oferte-Cereri

de Serviciu
Transport s

Doresc s

.

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
ă îngrijesc copil timp de

ore pe zi. Tel. 0786-483218, 0355-
415185 (RR)

Caut femeie serioasă să găteas-
că pentru o persoană mai învârstă,
în Moroasa. Tel. 0255-213937.

Realizăm amenajări interioare,
instala ăm
centrală cu 15% mai pu

ă. Tel. 0769-
862016.

Caut persoană pentru menaj, de
preferin ă internă fără obliga

ă. Tel. 0745-
274929.

ă vârstnică, în
Re

ă fizică, transport marfă
cu un Volkswagen Transporter de
2,5 tone, lada este acoperită cu
prelată. Pre

ăveli apartamente,
scări de bloc ări faian

ări podele laminate.
Tel. 0730-175433.

Execut amenajări interioare
ă, po-

dele laminate, rigips, plachez pere

ări ext-interioare
zidarii de la a la z instala

ăveli scări bloc fier
beton după proiect. Tel. 0733-
609770, 0762-134922.

ă îngrijesc copil sau
bătrân în Re ăinătate.
Cunosc maghiara ă germa-
nă. Tel. 0771-109874.

Cameraman

ăm repara

ăm
extindem înlocuim sau schimbăm
elementele de tinichigerie lipim
coame

ţ de la 50
€/persoan

ţii electrice, sanitare, mont
ţin decât cel

mai mic preţ de pe piaţ

ţ ţii
familiare. Tel. 0768-943572.

Transport mobil

ţa, de preferat din Cartier
Govândar. Tel. 0742-492931.

Persoan

ţuri deosebit de
avantajoase. Tel. 0745-130202.

Execut zugr
ţa

ţ
ţi,

tinci, glet, instalaţii sanitare, electri-
ce, montez u

ţi sanitare

ţa, sau în str
ţin

ţi, botezuri

ţii sau cons-
trucţii acoperise de orice tip fel sau
model înlocuim ţigle leaturi batem
asteriala sau folie consolid

Şofer cat. B atestat taxi, caut de
lucru ca şofer taxi, curierat. Tel.
0743-315148.

Caut îngrijitoare la domiciliu
pentru o persoan

şi

şi case, plac
şi gresie, mont

şi
exterioare, pun gresie, faian

şi etc.Tel. 0770-765659
Execut lucr

şi
termice zugr

Caut s
şi

şi pu

şi fotograf, ofer
servicii foto-video la nun
şi evenimente speciale. Tel. 0729-
844264.

Execut

şi altele Tel. 0741-017894.

Tapiţez colţare, canapele, fotolii,
scaune. Asigur transport

ţuri neg Tel. 0747-478023.

Instalez Windows, jocuri
ţionare a unui

calculator atât la domiciliul meu cât
ţ

rezonabil. Tel. 0745-130202.

şi montaj.
Pre

şi tot ce
tine de buna func

şi la domiciliul clientului. Pre

.

Imobiliare

Ofer spre închiriere spaţiu
comercial, sp. prest. servicii, curte

ţit, mobilat, gresie, faianţ

ţa Intim. Tel. 0771-
449583.

Proprietar, vând cas

ţ neg. zona Lunc .
Tel. 0770-547233, orele 20-21.

Vând cas ţu Mare, preţ
6.000 € neg., 524 mp. Tel. 0728-
510783, 0355-415607.

Închiriez garsonier
ţ 300 lei

negociabil. Tel. 0754-937738.
Vând în V

-
ţ

ţ 25.500 €
negociabil. Tel. 0724-465989.

şi
gr şa Român şo-
seaua principal

ş, pia

şi
28 €. Tel. 0722-631009.

Vând 1400 mp - 2 x 700 mp, cu
ap

ş, str. Racovi

ădină în Boc ă la
ă. Tel. 0732-097398.

Vând apartament confort 2
îmbunătă ă,
termopane, încălzire, etaj 4/4 cu
acoperi

ă cu 3
camere, ultracentral, contorizată,
centrală, alarmă, parcare acoperită,
2 băi, terasă. Pre ă

ă la Zorlen

ă, stare bună,
zona Govândari, pre

ăliug Crivaia parcele
pt. casă, pensiune, în zonă bună,
drum de acces, curent, apă 16 €

ă, canal, curent, gaz pt. casă,
stradă pietruită lângă CSR. 29 €/mp
negociabil. Tel. 0722-631009.

Vând loc de casă în Caran
sebe ă, 500 mp. 17
€/mp. Tel. 0771-423025.

Vând ap. 2 camere conf. et. 1 bl.
cărămidă, balcon, centrală termică,
teropane, utilat, mobilat, zona
Lunca Veche, pre

(continuare )în pagina 7
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Deşi lucr
şan din Reşi

şi spa
şeşte 4.000.

ările de reabilitare a Ioan
Cri ă fie gata, constructorul va cere,
probabil, o prelungire a termenului de finalizare până la vară.
În momentul de fa ă, construc

ă noile clădiri ărul celor
care au vizitat parcul numai în 2012, depă

Grădinii Zoologice
ţa ar fi trebuit s

ţ ţia este gata în proporţie de 65
%, astfel c ţii au prins contur. Num

Sezonul de pescuit este închis,
însă din data de 01 mai, pasiona

ăcate, situa ă
deoarece nu se cunoa

ţii
salmonidelor vor avea liber în apele de
munte. Din p ţia este incert

şte administra-
torul luciului apei de pe lacul Gozna.

Primăria şiţa ne informeazăRe

De astăzi, sosesc în Băile Herculane.
Administra ă a ă circa 4.000 de yoghini, care se vor
prinde în spirale. Locurile de cazare au fost deja rezervate, astfel că
operatorii de turism sunt ferici ă sezonul MISA va fi unul profitabil
pentru ei. Platoul Coronini a fost deja închiriat pentru suma de 3.000
de lei. Banii au ajuns în bugetul ora ăile Herculane.

membrii MISA
ţia local

ţi c

şteapt

şului B

Ca urmare a constatarilor efectuate de responsabilii lucrarilor de
reabilitare de drumuri din municipiul Resita, privitoare la asfaltarile de
drumuri pe timp de ploaie, sesizate in cursul zilei de 18.04.2012, primarul
Mihai Stepanescu a decis sanctionarea constructorilor si neacceptarea la
plata a lucrarilor executate in aceasta perioada. Totodata au fost penalizati
si pentru avansarea in exces a lucrarilor de decopertare si intarzierea
exagerata a refacerii carosabilului afectat.

In acest sens s-au cuantificat in teren cantitatile de lucrari executate si a
comunicat in scris constructorului neacceptarea la plata a situatiilor de
lucrari. Mentionam ca municipalitatea supravegheaza indeaproape
executia lucrarilor astfel incat acestea sa fie de buna calitate, sa se
efectueze in termen si cu respectarea normelor de circulatie in vigoare.

Pentru o buna informare a cetatenilor, reprezentantii mass media pot
lua legatura cu Biroul de presa al Municipiului Resita pentru a solicita detalii
despre situatiile constatate si care implica administratia locala.

Săptămâna politică

ă aresteze pe liderii României
din ultimii ani

Românii nu mai suportă o guvernare PDL sau USL Vlădulescu a demisionat din PDL

ăm la Primăria Re

În Cara ăptămână bogată în
evenimente politice, lucru firesc, de altfel, într-un an
electoral.A ări, rea ări, permutări, toate se derulează
cu repeziciune în ultima perioadă, anun

ă finală, la 10 iunie.
Ion Tabugan atacă reduta Consiliului jude

ă. în baza protocolului
semnat, PDL îl va sus ă func

ău,
UNPR va sus

ă cu patru ani nu-i
dădea cî ă. La Consiliul Jude

ăverde, proaspăt
vicepre

ă
e timpul pentru schimbare, e timpul să facem mai mult
pentru bănă ăcut în ultimii 20 de ani. De
aceea, ne propunem să ob

Miron Cozma, supranumit ărul Huilei”, a
declarat la Re ă Partidul Social Democrat al
Muncitorilor din România, pe care-l conduce, e solu

ă pentru rezolvarea profundei crize economice

ă de presă, de către Miron Cozma. Discursul său,
cu ocazia vizitei în municipiu, a fost unul înflăcărat, care a
at ins multe puncte nevralgice ale României
postdecembriste. Nu mai pu

ă se află pe lista neagră a lui Miron
Cozma, care a dezvăluit joi presei doar primele cinci nume:
Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, Regele
Mihai ărescu. El a spus că dacă PSDMR va
câ ădare de ă.

Un alt mesaj justi

ărui listă nu se află 26.000 de vinova

ă, la Re ă
arate diferen ă dintre această forma ă

ă vă arătăm diferen

ă cum se poate vedea. Chiar alături, e sediul
PDL, unde nu e nimeni ă
lume a venit, din toate categoriile sociale”, a afirmat Dan
Diaconescu. La Caransebe ă a
venit jumătate din popula

ă
ără ă în

cazul în care aceste alegeri nu vor fi câ

ă gradul de sărăcie a ajuns atât
de accentuat ăzut atât de tare, încât
românii nu vor mai suporta o nouă guvernare USL sau
PDL”, a spus Dan Diaconescu. Fondatorul PP-DD a
insistat pe aceste două sintagme, deoarece, în opinia sa,
nu există niciun fel de diferen ă între acestea. Dan
Diaconescu sus ă situa ă, va
fi, pe de o parte, USL plus PDL, care se vor alia

ără UDMR, iar pe cealaltă parte, PP-
DD. Potrivit calculelor partidului, UDMR nu va mai intra, în
sfâr ă prezen

ă că
USL ărea de pe e

ă acum lupta
dintre Partidul Poporului Dan Diaconescu

ă. Diaconescu a enun
ă că vor salva

România. El afirmă că ă e în prezent o firmă cu
25 de miliarde de euro profit, dar profitul e pentru străinii
care îl înstrăinează, nu pentru români. Diaconescu a anun-

ă
modelul zeciuielii biblice. TVAva fi mic ă.

Nicolae Dumitru Vlădulescu, directorul Teatrului de
Vest, din Re ă de
presă, că demisionează din PDL ă va merge alături de
Sorin Frunzăverde. Aceasta însemană, urmând logica
lucrurilor, că se va înscrie în PNL.

„Mă dezic de politica acestui partid, a declarat Vlădu-
lescu.Am crezut în PDL. Din păcate, am ajuns la concluzia
că PDL este un partid de stânga, mascat într-unul de
dreapta. Prin urmare, dacă domnul Sorin Frunzăverde are
nevoie de mine, îl voi urma”, a afirmat directorul
demisionar din partid. În ceea ce prive

ădulescu a
declarat că nu este îngrijorat că ar putea fi schimbat de la
conducere, deoarece, pozi ă prin
concurs. Nicolae Dumitru Vlădulescu este pictor, poet

ările pentru atacarea fotoliului de
primar la Re ă. Unii
sunt cer ă tot felul de scenarii.
Omul de afaceri Gheorghe Filipescu este unul dintre cei
mai deci ă candideze. Adversar declarat al lui
Stepanescu, Filipescu pregăte ă pe
argumente puternice, de ordin economic ăresc,
fiind sus ă largă de re ăturile
cele mai sărace, până la oameni de afaceri

ă nu cumva liberalii vor rupe protocolul
cu PSD

ănilă Ober ă
va candida, Partidul Verde va merge ori cu inginerul Paul
Vasile, ori cu Nadia Potoceanu, cadru universitar. PDL se
pare că va ataca primăria cu Gheorghe Năsturel. O
discu ă, de

ăreanu, redactorul

ăreanu este un cunoscut lider de opinie re
ă va avea în spate un partid pe val, a

ă rupă
prejudecata cum că Re ă o femeie
primar.

ş-Severin am avut o s

şez şez

şedintele UNPR Caraş-Severin, deputatul Ion
Tabugan, şi-a anun şedinte
al Consiliului Jude ş-Severin, sus şi
de PDL. Tabugan a precizat c

şase din cele 8 oraşe şi municipii din jude

şi cel jude
şi nici un sondaj efectuat în urm
ştig de cauz şedintele

UNPR se va confrunta cu Sorin Frunz
şedinte al PNL. ”Sunt un om serios, muncitor, care

face mai mult decît vorbeşte, a declarat Tabugan. Cred c

şi ”Luceaf
şi

şi
morale. Starea na şi obiectivele PSDMR au fost cele
trei subiecte principale abordate, la Reşi

şi Mugur Is
ştiga alegerile, cu to

şi

şi
şi

celelalte partide politice româneşti.
„Am venit s şi celelate

partide politice. Sediile celorlate partide politice sunt pustii,
la Reşi

şi vede

ş a fost un fenomen. Cred c

şi care îşi pun ultimele speran
şeni, ca de altfel foarte mul

ştigate de PP-DD,
sau nu vor fi pierdute de USL, plus PDL, vor fi ultimele
alegeri din România, fiindc

şi nivelul de trai a sc

şi, poate,
vor avea peste 50%, f

şit, în Parlament, pentru c

şi PDL vor disp şichierul politic românesc,
cel mai târziu în 2013 sau 2014, chiar dac

şi USL, respec-
tiv PDL, este inegal

şorat la 10 la sut

şi
şi c

şte func
şi

şi
fost lider al Revolu şi

şte mişc
şi

şi s
şte o campanie bazat

şi gospod
şi

şi intelectuali.
Mihai Stepanescu, actualul primar, e şi el cert, sus

şi vor ieşi cu candidat propriu (Jaro Marşalic).
D şterescu, din partea PN şi el c

şi protagonista ei
nu a confirmat oficial nimic de acest fel, este aceea a
posibilei candidaturi a Corneliei Dun şef
al postului Banat TV, din partea PP-DD. Cornelia
Dun şi

şa cum e cel al lui
Dan Diaconescu - şi el om de televiziune - e posibil s

şi

ţând confruntarea
local

ţean
Pre

ţat candidatura la funcţia de pre
ţean Cara ţinut, a spus,

ţine pentru aceast ţie, fiind cel
mai bine clasat în sondajele de opinie. La rîndul s

ţine candidaturile PDL la funcţiile de primar în
ţ. UNPR va

depune liste complete de candidaţi pentru consiliile locale
ţean Ion Tabugan a intrat în Parlament din partea

PNL de
ţean, pre

ţeni decît s-a f
ţinem cel puţin zece funcţii de

primar", a spus deputatul progresist.

ţa c
ţia

alternativ
ţiunii

ţa, într-o
conferinţ

ţin de 26.000 de vinovaţi
pentru criza româneasc

ţii vor fi acuzaţi de tr ţar

ţionar a venit, tot la Re ţa, de la Dan
Diaconescu, fondatorul Partidului Poporului Dan
Diaconescu, pe a c ţi
pentru starea în care a ajuns România, ci câteva sute. Dan
Diaconescu, a venit pentru prima oar ţa, ca s

ţa clar ţiune politic

ţa dintre noi

ţa, dup
ţi aici, la sediul nostru, cât

ţia municipiului, pe treptele
Catedralei, oameni care plângeau din cauza situaţiei în
care se afl ţe în noi. De fapt,
mulţi c ţi români, spun c

ţ
ţine c ţia în Parlament, la toamn

ţa la vot va fi atât de
mare, încât UDMR nu va mai putea face pragul electoral, a
precizat Dan Diaconescu. Iniţiatorului PP-DD afirm

ţat câteva soluţii
economice din cele 100 pe care el le consider

ţara noastr

ţat introducerea a doar patru taxe iar impozitele vor fi dup

ţa, a anunţat miercuri, într-o conferinţ

ţia pe care o
deţine, de director al Teatrului de Vest Re ţa, Vl

ţia sa a fost obţinut

ţiei, la Re ţa, în decembrie 1989.

În ce prive
ţa, deja câţiva candidaţi se contureaz

ţi iar despre alţii se vehiculeaz

ţinut de o palet ţeni, de la p

ţinut
teoretic de USL, dac

ŢCD, a anunţat

ţie de ultim moment, interesant

ţean iar
dac

ţa nu a avut niciodat

Miron Cozma vrea s

ţei?Şi totuşi, cu cine vot şi

(DanApostolescu)

Prefectura Cara}-Severin a
cerut m@suri vizavi de

fenomenele meteo periculoase
Ca urmare a aten ării meteorologice de Cod

Galben, emise de Administra ă de
Meteorologie pentru intervalul 25 aprilie, ora 12

ării hidrologice pentru
intervalul 25 aprilie, ora 14 - 26 aprilie, ora 16, Institu

ăriile din jude ă ia toate măsurile care se impun,
ne informează Mihaela Badea, din cadrul Cancelariei
prefectului. Fenomenele vizate sunt ploi cu caracter
toren ărcări electrice, intensificări ale vântului
ce vor lua trecător aspect de vijelie ăderi de
grindină. Cantită ă vor depă

ă

ării se pot atinge cotele de
aten

ă referitoare la posibilitatea produ-
cerii de precipita ă de aversă pe arii relativ
extinse, care izolat pot fi însemnate,

ăpadă.

ţion
ţia Naţional

ţia
Prefectului - Judeţul Cara ţionat
prim ţ s

ţial, desc

ţile de ap

ţi, pâraie, râuri necadastrate
ţie în

bazinele hidrografice Timi

ţie

ţii sub form
ţei la

altitudini mari a stratului de z

şi 26
aprilie, ora 9, dar şi a avertiz

ş-Severin a aten

şi, izolat, c
şi local 20-25 l/mp,

putând ajunge chiar şi la 40 l/m.p. în zonele de deal şi
de munte. Se pot produce scurgeri importante pe
versan şi creşteri de debite
şi niveluri pe râuri, cu dep şiri ale cotelor de aten

ş, Bârzava, Caraş, Nera,
Cerna. În intervalul avertiz

şi pe alte râuri mici din zonele de deal şi de mun-
te (din alte bazine hidrografice), având în vedere prog-
noza meteorologic

şi a existen
(DanApostolescu)

Calendarul electoral al
alegerilor din data de 10 iunie

Până la 1 mai 2012, partidele, alian
ă

ă ă solicite acordarea timpilor de
anenă de către conducerile posturilor de radio

ă la 1 mai 2012, partidele, alian
ă

ă ă- ă candidaturile în scris,
în 4 exemplare. În 24 ore de la înregistrarea fiecărei
candidaturi, Biroul electoral de circumscrip ă
candidaturile acceptate, iar contesta

ă pe 10 mai trebuie să fie organizată tragerea la
sor ărului de ordine de pe
buletinele de vot.

Campania electorală începe cu 30 de zile înaintea
datei desfă ării alegerilor

ă acestea, la Re
ă

ă în jude ă
urmează să intre în visteria Cara

ătoare.

ţele, candidaţii
independenţi ţiile cet ţenilor aparţinând
minorit ţilor trebuie s

ţele, candidaţii
independenţi ţiile cet ţenilor aparţinând
minorit ţilor trebuie s

ţie afi
ţiile sunt primite în

cel mult 48 ore de la afi

ţi pentru stabilirea num

ţul Cara ţate 77 de
circumscripţii electoale. Pe lâng ţa
mai exist ţean. Suma pe care
Guvernul a alocat-o pentru scrutinul electoral este de
600.000 de lei. Banii nu au ajuns înc ţ, îns

şi organiza

şi tv
publice şi private.

Pân
şi organiza

şi depun

şeaz

şarea acestora.
Pân

şur şi se încheie pe 9 iunie la
ora 7.00. Votul începe pe 10 iunie la ora 7.00 şi se
încheie la ora 21.00.

În jude ş-Severin sunt deja înfiin
şi

şi Biroul Electoral Jude

ş-Severinului în zilele
urm (AndreiAlexandru)

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Re ţa, str. Horea A7 Parter,

jud. Cara
ţa, str. V

ţ ţie public
ţinând debitoarei

situat în Re ţa, str. V
ţa Montan

ţ
ţii auto; grup social

dormitoare - preţ evaluare 501.608 euro.
situat în Re ţa, str. V

ţa Montan
ţ

ţ evaluare
737.134 euro.

situat în localitatea Ţerova, jud. Cara
Ţerova, nr. topografic 174, în suprafaţ ţ evaluare
59.175 euro.

Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia public ţul de evaluare,

f
ţia public

ţi la
aceea

ţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud. Cara

ţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare
sunt obligaţi s ţeze lichidatorul judiciar cu cel puţin 5 zile înainte
de data licitaţiei.

Relaţii suplimentare ţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7 , parter, jud.
Cara ţului , zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

şi
ş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C. EXTENSIV

COMPANY SRL cu sediul în Reşi ş-
Severin, anun

şi
ş-Severin, înscris în C.F. nr. 4877 Reşi

şi
ş-Severin, înscris în C.F. nr. 4877 Reşi

şopron cu platform

ş-Severin, în C.F. nr. 609

şi or
şi ş-Severin.

Rapoartele de evaluare în ce priveşte bunurile pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar.

To
ştiin

şi caietul de sarcini se pot ob
şi

ş-Severin începând cu data public

ăliugului nr. 2B, jud. Cara
ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă a

următoarelor bunuri apar
ăliugului, nr. 2B, zona industrială

Marginea, jud. Cara ă,
RM 103/3, nr. cadastral 3110, compus din: teren în suprafa ă de 2830,48
mp; Birouri, magazie, anexa socială, hală repara

ăliugului, nr. 2B, Zona industrială
Marginea, jud. Cara ă,
RM 103/3, nr. cadastral 3109, compus din: teren în suprafa ă de 9824,69
mp; hală industrială; ă betonată – pre

ă de 11.510 mp - pre

ă începe de la valoarea de 30% din pre
ără posibilitatea scăderii sub acest prag .

Licita ă va avea loc în data de 04.05.2012 la ora 12.00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar

ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L
din Re

ă în

ării anun

Imobil

Imobil

Teren

:
�

�

�

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Agenţia Judeţean ţei de
Munc ţilor economici
posibilitatea încheierii de contracte de ucenicie, în baza
Legii nr 279/2005 privind ucenicia la locul de munc

ţi s

ţine o calificare la locul de munc
ţia pentru adaptarea form

ţionale.
Prin contractul de ucenicie, tinerii pot obţine un loc

de munc

ţelor Profesionale,
de unde acesta prime

ţie de ocupaţia/calificarea pentru care
urmeaz

ţele dobândite anterior de c

ţ
ţei de munc

ţia obţinerii atestatului, fiind suficient
ţa profesional ţia

pentru care se organizeaz
ţii economici care doresc s

ţine informaţii suplimentare de la sediul
Agenţiei Judeţene pt. Ocuparea Forţei de Munc

ţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212160).

ă pentru Ocuparea For
ă Cara

ă,
prin care tinerii cu vârsta între 16 ă
se adapteze unui context economic din ce în ce mai
dificil, pot ob ă. Ucenicia
la locul de muncă este solu ării
profesionale la nevoile reale ale angajatorilor, cât

ăstrează ă anumite meserii tradi

ă cu o durată între un an
ă la care poate fi supus ucenicul neputând fi mai

mare de 30 de zile. Angajatorul trebuie să-i asigure
ucenicului o pregătire teoretică ă sau numai
pregătire practică. La finalul colaborării, angajatorul
este obligat să înscrie ucenicul la un CentruAutorizat de
Evaluare

ării
fiind suportate de angajator.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se

stabile
ă să se pregătească ucenicul

ătre acesta, fără a
putea fi mai mică de 12 luni

ă
prime ă egală cu 60% din valoarea indi-
catorului social de referin ă al asigurărilor pentru

ării ocupării for ă prevăzut de Legea
nr. 76/2002 , care în prezent este în cuantum de 500 de
lei. Prin urmare, angajatorul va primi 300 de lei lunar, pe
durata contractului. Totodată, noile Norme metodologi-
ce de aplicare a prevederilor Legii nr 279/2005 privind
ucenicia la locul de muncă simplifică procedurile pentru
angajatori, iar coordonatorul ucenicului (fostul maistru)
nu mai are obliga ă
experien ă de minimum 5 ani în ocupa

ă programul de ucenicie.
Agen ă încheie contracte de
ucenicie, precum ă devină
ucenici pot ob

ă CS

ş-Severin reaminteşte agen

şi 25 de ani, nevoi

şi
unor nevoi economice şi patrimoniale prin care se
p şi se continu

şi 3 ani, perioada de
prob

şi practic

şi Certificare a Competen
şte un atestat, costurile evalu

şte în func
şi de

competen
şi mai mare de 36 de luni.

Principalul avantaj pentru angajator este faptul c
şte lunar o sum

şomaj
şi stimul

şi persoanele care doresc s

din Reşi

Ucenicia la locul de muncă
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Revoluţionarii nu au încheiat Revoluţia

„Dragonul Ro}u” a fost inaugurat la Casa de Cultur@ din Caransebe}
Matei Mircioane

PRISMA | 26 Aprilie - 2 Mai 2012 |

După 1989, cei care au ie ă ca să apere
drepturile românilor au apreciat că este oportun să pună

ărul membrilor să depă ă 560. Primul ONG de
acest profil din Cara ătorilor
în Revolu ă a
lansat ideea înfiin ării ONG-ului în anul 1990, astfel că în
1991, pe data de 01 februarie, acesta a

ărul celor care s-au
înscris în asocia

ărul record pentru Cara
ărut Legea 42, care le dădea

oamenilor dreptul să devină luptători cu merite deosebite.
Foarte mul ără ă ne urmeze atunci.
Unii au dorit să devină doar membri simpatizan

ă ob ă calitatea pe care au dobândit-o
în Revolu ă
revolu ă a dat

anun ă la vremea respectivă, astfel încât
to ără ă cunoască prevederile legii ă ob ă
meritele pe care legea le conferea. Mul

ă se înscrie în ONG nu au depus acte, ca să ob ă
certificate de revolu ă sprijine
asocia

ă faptul că problemele cu care
revolu ă au existat imediat după 1989,
iar acestea nu s-au încheiat. “Am detestat

ă. Îmi
amintesc că din 1991 am ie ă. Niciun moment nu
am stat departe de tensiunile sociale prin care a trecut Ro-
mânia. În 1994, am participat la marele miting din Re

ă

ă ie ă în anul 2012, când
aproape 100 de zile am cerut schimbarea Guvernului Boc,
lucru care până la urmă s-a

ăgi ă, revolu
ărâ ă nu mai semneze

vreun protocol cu partidele politice. “Ne-au min

ă au fost la putere, fie că au fost în opozi
ă

ără revolu
ă este zero”, a subliniat

pre

şit în strad
şi

bazele primei asocia

şeasc
ş-Severin a fost Asocia

şi fost atestat
juridic. De altfel, acesta a fost primul ONG de acest fel din
Caraş-Severin şi, la începuturile sale, a avut 50 de
membri”, povesteşte Dumitru Alexa, preşedintele ALRD
Caraş-Severin. În anul 1992, num

şi
a atins chiar num ş-Severin, de 436
de membri. “În anul 1996 a ap

şeni au luat decizia s
şi-au

depus dosarul, ca s

şi aminteşte c

şenii s şi s

şi deyaprobat
ntotdeauna modul în care ne-a tratat clasa politic

şit în strad

şi

şe-
dinte şi nu am ezitat s şim în strad

şi întâmplat”, a spus Dumitru
Alexa. Dezam

şedinteleALRD Caraş-Severin.

ţii de revoluţionari. Ideea a pornit de la
un grup modest de 50 de persoane, pentru ca în 2012,
num

ţia Lupt
ţia din Decembrie 1989. “Grupul de iniţiativ

ţ

ţie a crescut la 200, iar în 1996 s-a dublat

ţi c
ţi, alţii

ţin
ţia din Decembrie 1989”, precizeaz

ţionarul Dumitru Alexa. Acesta î

ţuri în presa local
ţi c ţin

ţi dintre cei care au
venit s ţin

ţionar, ci au dorit numai s
ţia.

Liderul ALRD subliniaz
ţionarii se confrunt

ţa,
am protestat împotriva modului în care a fost guvernat
ţara în perioada în care Emil Constantinescu a fost pre

ţi de clasa politic ţionarii sunt
hot ţi ca la alegerile din acest an s

ţit toţi liderii

politici, fie c ţie. Ne-
am înv ţat lecţia. Acum, din 2012, România este singurul
stat din lume care a avut o Revoluţie f ţionari.
Indemnizaţia care ni se aloc

Revoluţia nu s-a încheiat

AndreiAlexandru

Un spaţiu anost, o intrare înghesuit

ţete colorate, cu accente de lumin

ţit cu vitralii, picturi, reliefuri
cu mozaic

ţiul ambiental a fost inaugurat vineri, 20
aprilie, în prezenţa autorului ţi,
oameni de cultur ţi
locale. În deschiderea evenimentului a vorbit
directorul Casei de Cultur

ţilor Casei de Cultur
ţa, efort desf

ţile conexe, mai puţin
artistice, îns

ţi în realizarea ansamblului mural, l

ţia pare exagerat
ţ ţi ţi

critici de art ţar
ţiu anost, oarecare,

precar din cauza eroziunii la care l-a supus timpul, a
suferit o uimitoare transformare, datorit

ţiul ar putea fi
considerat ca o amenajare ambiental

ţie cu realitatea. Pictura, sculptura,
grafica pot fi mimetice, dar arta decorativ

ţile acestui spaţiu în transparenţe”.
În deschidere au vorbit

ţe ale
artistului Nicolae Dumitru Vl

ţia c
ţului a mai ap ţiu demn de

vizitat.
Dup ţiul dominat de „Dragonul Ro

ţii s-au risipit prin
Parcul Teiu

ă, ca într-o
magazie dintr-un pod, a fost transformat de către
artistul Nicolae Dumitru Vlădulescu într-o bijuterie cu
fa ă

ă „George Suru”, pe care
Vlădulescu le-a îmbogă

ă, scriitori, arti ă

ă „George Suru”, Ioan
Cojocariu, care a subliniat efortul colectiv al
angaja ă, dar

ă
ă de câteva luni, deoarece artistul

Vlădulescu a avut nevoie de o armată de „ucenici”,
care s-au ocupat de activită

ă absolut indispensabile. Au fost
implica ăcătu

ău în
realizarea operei de artă.

Despre valoarea artistică a lucrării a vorbit criticul
de artă Pavel ă, din Bucure

ă afirma ă, atunci cu
siguran ă unul dintre cei mai respecta

ă plastică din ă. În discursul său, Pavel
ă a afirmat: „Iată că un spa

ă unui episod
artistic greu de încadrat. Spa

ă, un design
interior, un ansamblu de artă decorativă, dar este
mult mai mult decât atât. Totu ă spunem că
este o formă de artă decorativă, nu gre

ă este, de fapt, singura artă
care nu are nevoie de un referent exterior, ea nu este
mimetică în rela

ă este arta
care se crează din nimic. Este cea mai concretă
dintre manifestările artistice posibile, pentru că ea
propune forme artistice care nu există, care nu pot fi
regăsite în natură, indiferent dacă extrag din natură
toate sugestiile posibile. ă nu-l
amintesc aici peAntonio Gaudi, care este, într-un fel,
patronul acestui proiect, acestei reverii de forme, al
acestui ansamblu conceput de Vlădulescu. Ce a
făcut aici Vlădulescu este ă ambientală ă
decorativă, dar ă
opacită

ădulescu, precum
ă, în

cuvântul său exprimându- ă pe harta
culturală a jude ărut un spa

ă ce spa
ă ca la el

acasă, a fost inaugurat, oaspe

ărbătoare a gugulanilor, care a durat patru zile.

şi întuneric,
care se priveşte din interior. Este vorba de intrarea şi
holul Casei de Cultur

şi panouri metalice cu înscrisuri în plinuri
şi goluri hieroglifice.

Spa
şi a numeroşi invita

şti plastici, autorit

şi a altor meseriaşi
din Caransebeş şi din Reşi şurat pe o
perioad

şi,
sudori, tâmplari, zugravi etc., fiecare cu rolul s

Şuşar şti, poate cel mai
important critic plastic al momentului din România,
sau, dac

şi curta

Şuşar

şi, dac
şim prea mult,

deoarece arta decorativ

Şi de aceea nu pot s

şi art şi art
şi un ansamblu care transform

şi criticul literar Gheorghe
Jurma, care a subliniat multiplele valen

şi
scriitorul Gheorghe Zincescu, acesta din urm

şi satisfac

şu” din
mozaic, care şerpuieşte prin Casa de Cultur

ş, unde în aceeaşi zi au început
spectacolele organizate cu prilejul „Rugii de la Oraş”,
o s

În perioada 27-29 aprilie 2012, în Reşi
şura manifestarea ”Zilele Tinere

şi şi a Asocia

şi
şte a fi un eveniment de

tineret care s
şi participarea civic

Şi în 2012, evenimentul va încerca refacerea zidului
din zona Triaj, prin realizarea unor noi lucr şi
implicarea unui num

şura dup

şti)
vineri - sâmb

şti din Timişoara, Oradea Târgu-Mureş)
Pentru mai multe informa

ţa se va
desf ţii”, în organizarea
Casei de Cultur ţilor din Re ţa ţiei
Cogito, având drept partener Prim

ţa si Universitatea „Eftimie Murgu”. Proiectul, aflat la
cea de-a XIII-a ediţie, se dore

ţiativele tinerilor, s
ţialul artistic

ţii” a devenit deja, pe plan local, cea mai
reprezentativ ţiune de tineret din aceast

ţi la
concursul de skateboarding, singurul concurs de acest
gen la momentul actual în zona de vest a Romaniei.

Manifestarea se va desf

ţi participanţi din Timisoara, Drobeta Turnu
Severin, Slatina, Bucure

ţii, responsabil activit ţi,
Andrei B

ă
ă a Studen

ăria Municipiului
Re

ă sprijine ini ă le stimuleze
creativitatea, poten ă.
„Zilele Tinere

ă ac ă perioadă a
anului.

ări
ăr cât mai mare de participan

ă ă următorul
program

sâmbătă ora 11:00, Parc Intim - Skate Contest (sunt
astepta

ătă, intervalul 11:00-18:00, Triaj - Graffiti
(participă arti

ă
ălbărău (0745990422).

:
�

�

Zilele Tinereţii

Marea Hoinăreală 2012 un proiect de interes public, realizat în
fiecare an în perioada aprilie - octombrie, care este destinat
monitorizării alternative a mediului ării ecoturismului în
Microregiunea de cooperare transfrontalieră Dunăre - Nera - Cara

Participă un corp de 32 de tineri voluntari de la Grupul

ă „Banatšume“ Pan

ă în cadrul centrului transfrontalier de voluntariat al GEC
Nera.

ă
- Prezentare generală a traseului ecoturistic Va-

lea ă Iulia Grumeza - ghid ecoturistic voluntar, student
la Facultatea de Construc ă Timi

ă ă, vizitarea punctelor turistice Cheile
ă, Pe

şi promov
ş

ŞcolarAgricol
Oravi Şcolar Industrial „Mathias Hammer” Anina, Asocia

şoara, Universitatea de Vest Timişoara;
care activeaz

- Monitorizarea alternativa a mediului la halda
de deşeuri miniere din Sasca montan

Şuşarei. Prezint
şiArhitectur şoara din cadrul UPT

- Monitorizarea alternativa a mediului pe traseul
Valea Şuşarei Igienizarea traseului din interorul rezerva
Şuşarei Promovarea ecoturismului

Informarea grupurilor de turişti privind reguli de vizitare a Parcului
Na şni şi
endemice de flor şi faun Şuşarei,
cascada Şuşara, cabana Şuşara, Peştera cuAp ştera cu Nisip.

Prezentarea generală a Parcului Naţional Cheile
Nerei - Beuşniţa şi a traseului ecoturistic Valea Beiului - Cascada
Beuşniţa. Prezintă Iulia Grumeza

Informarea grupurilor de turişti privind regulile de vizitare Parcului
Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, identificarea exemplarelor rare şi
endemice de floră şi faună, vizitarea punctelor de interes turistic ce
privesc tunelele de la podul Beiului, păstrăvăria, cascadele de pe Valea
Beiului, izbucul Ochiu Bei, cascadele Beuşniţei.

ETAPA I 27-28 aprilie 2012 - Lansarea programului Marea
Hoin

şi pe misterioasa
vale a Şuşarei

orele 15.45 - 16.00

orele 16.30-18.30

28 aprilie 2012 - Lumea mirifică de la Ochiu Bei şi Cascada
Beuşniţa

orele 9.45 - 10.00

ăreală 2012

27 aprilie 2012 - Hoinari prin Sasca Montană

orele 16.15 - 16.30

ţa, Grupul ţia
Aurora Bela Crkva (Serbia), Drecţia Silvic

ţii

ţiei Cheile

ţional Cheile Nerei - Beu ţa, identificarea exemplarelor rare

čevo,
Universitatea Politehnica Timi

orele 21.00

orele 10.00-14.00

- Program de divertisment la sala de agrement a taberei
de var

şi ghid pentru
practicarea ecoturismului organizate de c

şi Liceul „Mathias Hammer” Anina în perioada
decembrie 2011 - aprilie 2012 Concursul de cunoştinţe ecologice
„Echipa noastră-i cea mai tare” Discotecă cu video clipuri incluzând
muzică uşoară, muzică populară românească şi sârbească, anedocte

Concursul „O vedetă..... eco”, care constă în prezentarea unui show
individual sau de grup bazat pe calităţi native (prezentarea unui cantec,
poezie/povestire/legenda, anecdota, dans modern sau popular,
imitatii, etc.).

- Monitorizarea alternativa a mediului pe traseul
Podul Beiului - Păstrăvăria Valea Beiului - Ochiu Bei - Cascada
Beuşniţa Igienizarea traseului din interiorul rezervaţiei Cheile Nerei -
Beuşniţa (ramura Valea Beiului - Cascada Beuşniţa) Promovarea
ecoturismului

ă Aghatos - Sasca Montană Festivitate de acordare a
certificatelor de absolvire a cursurilor de agent ecologic

ătre GEC Nera în colaborare
cu Liceul Agricol Oraviţa

.

Călătorule ai ajuns în lumea mirifică din sudul Banatului!
Nu lua cu tine decât imaginile acestei lumi şi nu lăsa aici decât

urmele paşilor tăi!

�

�

�

�

�

�

�

�
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Guvernul a decis ca ziua de luni, 30 aprilie 2012, s Mo
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind

asigurarea calit Popula
MECTS supune dezbaterii publice proiectul Codului de etic Taxa pentru utilajele agricole înregistrate va fi eliminat

S-a deschis pentru public noul sediu al Bibliotecii Na

ă fie declarată zi liberă. Ziua liberă stabilită în 30 aprilie va fi recuperată în data de 5 mai 2012 ă "Opri
ă!" a fost citită în Parlament luni, 23 mai, urmând a fi dezbătută ă vineri, de la ora 9.00

ă ă a României era de 9,868 milioane persoane în 2011, din care 9,138 milioane persoane ocupate
ă pentru învă ământul preuniversitar ă,

prin modificările care vor fi aduse Codului Fiscal, discutate în Parlament, a declarat ministrulAgriculturii

ţiunea de cenzur ţi
guvernul

ţii în domeniul serviciilor sociale ţia activ
ţ

ţionale a României

şantajabil. Aşa nu, niciodat şi votat
şi 730.000 de

şomeri, potrivit INS

Locuinţele sociale ar putea fi vândute
chiria ţin în baza contractului de
închiriere, potrivit unei propuneri legislative
înregistrate la Senat, care prevede

ţul locuinţei va fi achitat în maximum 30
de ani, în rate egale, f

şilor ce le de

şi că
pre

ără dobândă.

Guvernul a aprobat Programul
, realizate prin atragerea

capitalului privat destinat constituirii unui fond
de locuinţe destinate închirierii, la nivel naţional,
care s

ţ

Construcţia
de locuinţe cu chirie

ă permită accesul tuturor persoanelor la o
locuin ă care să respecte standardele de locuit.

� Ministerul Agriculturii

ţia de energie
electric

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ

Legea nr. 25/2012 privind modificarea

O.u.G. nr. 3/2012 privind unele masuri pentru organizarea

ţile administraţiei
publice locale din anul 2012 (M.O. nr. 167/14.03.2012)

Ministerul Mediului
ţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto

naţional (M.O. nr. 168/14.03.2012)
H.G. nr. 140/2012 privind stabilirea datei de desf

ţile administraţiei publice locale din
anul 2012 (M.O. nr. 169/15.03.2012)

şi Dezvolt

şi industriile conexe, utilizat

şi
Sportului nr. 3313/2012 privind cadrul general de organizare

şi desf şurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de
licen şi de doctorat pentru anul universitar 2012-
2013 (M.O. nr. 164/13.03.2012)

şi completarea
Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei
în familie (M.O. nr. 165/13.03.2012)

şi desf şurarea alegerilor pentru autorit

şi P

şurare a
alegerilor pentru autorit

ării Rurale - Procedura din
2012 de emitere a certificatului de origine pentru biomasa
provenită din agricultură ă drept
combustibil sau materie prima pentru produc

ă (M.O. nr. 162/12.03.2012)
ării, Tineretului

ă
ă, de master

ă ă

ădurilor - Ghidul din 2012 de
finan

ă
ă

�

�

�

�

�

Premierul Mihai-R

confiscate în
perioada regimului comunist.

ăzvan Ungu-
reanu a solicitat prelungirea terme-
nului de dezbatere publică pentru
proiectul de lege referitor la resti-
tuirea proprietăţilor

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

| 26 Aprilie - 2 Mai 2012 | PRISMA

Executivul a decis, în ţa din 24 aprilie, suplimentarea
bugetului MinisteruluiAgriculturii

ţiilor ţii
Informaţionale cu 131.000 de lei.

Fondurile sunt destinate pentru plata primei tran -

ţa OuG 71/2009, modificat

ţilor din trimestrul I al anului în curs (respectiv 25%

din suma datorat ţii MADR

Potrivit OuG 71/2009, modificat

şedin
şi Dezvolt

şi bugetului Ministerului Comunica şi Societ

şe trimestria
le aferent

şalonat, în tranşe
trimestriale egale. Fondurile alocate de Guvern asigur

şi
MCSI şi nu întreaga sum

şi complet

şti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natur

şte 5% din valoarea titlului executoriu;
b) în anul 2013 se pl şte 10% din valoarea titlului executoriu;
c) în anul 2014 se pl şte 25% din valoarea titlului executoriu;
d) în anul 2015 se pl şte 25% din valoarea titlului executoriu;
e) în anul 2016 se pl şte 35% din valoarea titlului executoriu.

ării Rurale cu suma de
924.000 de lei ă

ă a 5% din valoarea titlurilor executorii aflate sub
inciden ă prin Legea 230/2011 (privind
plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar).

Potrivit art. 43 alin. 1 din Legea bugetului de stat pe anul 2012,
ordonatorii principali de credite efectuează plata titlurilor
executorii în cuantumul prevăzut pentru acest an (5% din
valoarea titlurilor executorii) în mod e

ă
efectuarea plă

ă pentru anul 2012) pentru angaja
ă aferentă celor 5%, prevăzute la art 1.

alin. 1 din OuG 71/2009, cu modificările ările ulterioare.

ă prin Legea 230/2011, plata
sumelor prevăzute prin hotărâri judecătore

ă salarială stabilite în favoarea
personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la
data de 31 decembrie 2011, se va realiza după o procedură de
executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plăte
ăte
ăte
ăte
ăte

Informaţii de context:

Bugetul MDRT, suplimentat cu 25
de milioane de lei pentru plata
subven]iilor în sistemul de
economisire-creditare pentru

locuin]e
Guvernul României a aprobat suplimen-

tarea bugetului Ministerului Dezvolt -

-
ţiilor restante c ţiile financiar-

bancare care încheie contracte de economi-
sire-creditare în sistem colectiv cu persoa-
nele fizice cu cet ţenia român -

ţial prin Legea
bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011.

Programul privind economisirea -

-

ţa de urgenţ

ţional

ţia de locuinţe noi, extinderea,
modernizarea, reabilitarea sau consolidarea
locuinţelor etc.).

În anul 2011, fondurile solicitate de b -

ării Re
gionale ă
bugetară, cu suma de 25 de milioane de lei.

Alocarea va fi utilizată pentru plata obli
ga ătre institu

ă ă

ă suplimentarea bugetului de
12 milioane de lei acordat ini

ă începând cu anul 2004. Persoanele
fizice beneficiază de o primă de stat pentru
depunerile anuale efectuate în baza unui
contract de economisire-creditare încheiat
cu o bancă de economisire

ă a
Guvernului nr. 99/2006, cu modificările

ările ulterioare. Valoarea primei de
stat se stabile

ă de beneficiar, în anul de
economisire, ă

ă de Banca
Na ă a României pentru ultima zi
lucrătoare a anului de economisire.

Beneficiarii programului pot utiliza suma
economisită, precum ă de la
bugetul de stat în scop locativ (de exemplu:
construc

ăn
cile care activează în program, pentru plata
primei de stat aferentă anului 2010, au fost
în valoare de 81.623.373 de lei, pentru cele
peste 180.000 de contracte de economisire-
creditare solicitate la plată; dintre acestea,
până la finalul anului 2011 s-au plătit
40.284.830 de lei. În anul 2012, fondurile
alocate Programului de economisire

şi Turismului, din Fondul de rezerv

şi cu domi
ciliul stabil în România. Cele 25 de milioane
de lei reprezint

şi credi
tarea în sistem colectiv pentru domeniul
locativ, destinat persoanelor fizice, se deru
leaz

şi creditare în
domeniul locativ, conform prevederilor alin.
(1) al Art. 311 din Ordonan

şi
complet

şte la 25% din suma
economisit

şi nu poate dep şi echivalentul
în lei al 250 de euro, calculat la rata de
schimb leu/euro comunicat

şi prima acordat

şi
creditare în sistem colectiv pentru domeniul
locativ prin Legea bugetului de stat pe anul
2012 nr. 293/2011, au fost de 12 milioane de
lei.

Hot

-

-

ărârea de Guvern aprobată în

ă magistra

ătore
ă acestea, implicate în solu

ă
stabilite pentru data de 30 aprilie 2012, ur
mează a se desfă ării

şedin

şi
celelalte categorii de personal din cadrul
instan şti şi parchetelor de pe
lâng

şi participan

şedin

şura conform program

ţa
Executivului de marţi, 24 aprilie 2012,
prevede, în mod expres, c ţii

ţelor judec
ţionarea pro

ceselor cu termen în data de 30 aprilie 2012,
precum ţii în aceste procese,
sunt exceptaţi de la prevederile H.G.-ului.

În aceste condiţii, ţele de judecat

.

Proiectul de lege pentru modificarea }i
completarea Legii nr. 372/2005 privind

performan]a energetic@ a cl@dirilor
Guvernul a aprobat un proiect de lege pentru modificarea

ă a clădirilor.
Potrivit proiectului de lege, se va introduce obligativitatea prezen-

tării certificatului de performan ă energetică la vânzarea-cumpărarea
sau închirierea clădirilor/unită ădire existente (precum
apartamentele din blocurile de locuin

ărilor, în cazul clădirilor noi.
De asemenea, se va introduce obligativitatea afi ării certificatelor

de performan ă energetică la clădirile aflate în proprietatea/adminis-
trarea autorită ă servicii
publice, cu o suprafa ă utilă de peste 500 mp. Începând cu 9 iulie
2015, va fi obligatorie afi ă energe-
tică pentru clădirile aflate în proprietatea/administrarea autorită

ă servicii publice cu o
suprafa ă utilă de peste 250 mp.

Alte elemente de noutate prevăzute de proiectul de lege adoptat
de Guvern se referă la:

Obligativitatea analizării introducerii sistemelor alternative de
energie din surse regenerabile, atât la construirea clădirilor noi, cât

ării majore a clădirilor existente;
Obligativitatea investitorilor

ăsurile ca, începând cu 31 decembrie 2020, consumul de energie al
clădirilor să fie aproape egal cu zero;

Realizarea băncilor de date specifice eficien
ădiri, în vederea fundamentării planurilor na

ării Regionale
ă energetică, a rapoartelor de audit energetic

ălzire

ătă ădirilor, în
conformitate cu prevederile art. 10 din Directiva 2010/31/UE, prin
actul normativ se instituie posibilitatea ini

ării fondurilor de la Banca Europeană de
Investi

ă a utilizării fondurilor Uniunii Europene cu
cele na

ării investi ă.
Proiectul de act normativ transpune în legisla ă

Directiva 2010/31/UE, obliga
ă la 9 iulie 2012. Proiectul de lege va fi transmis Parlamentului cu

solicitarea de a fi dezbătut ă de urgen ă
ării în Monitorul Oficial.

ării certificatelor de performan ă energetică a
clădirilor, Ministerul Dezvoltării Regionale

ă, a organizat atestarea auditorilor energetici
pentru clădiri, până în prezent fiind atesta

ările ulterioare,
precum

şi com-
pletarea Legii nr. 372/2005 privind performan

şi prezentarea
acestuia la recep

ş

şarea certificatului de performan

şi
în cazul renov

şi proiectan

şi de reducere a dioxidului de carbon, de utilizare a surselor
alternative de energie, etc.;

Instituirea, prin Inspectoratul de Stat în Construc
şi Turismului, a controlului certifica-

telor de performan şi a
rapoartelor de inspec şi/sau climatizare;

Stabilirea faptelor care sunt considerate contraven şi modalita-
tea de sanc

şi de la alte institu

şi din alte forme de sprijin, în vederea
stimul

şi aprobat în procedur şi va
intra în vigoare la 60 de zile de la data public

şi Turismului, în calitate de
autoritate competent

şti.
De asemenea, Legea nr. 372/2005, cu modific

şi actele normative subsecvente acesteia, au fost notificate
Comisiei Europene.

ţa energetic

ţ
ţilor de cl

ţe), precum
ţia de terminare a lucr

ţ
ţilor publice sau a instituţiilor care presteaz

ţ
ţ

ţilor
publice sau pentru instituţiile care presteaz

ţ

ţilor de a lua toate
m

ţei energetice în
cl ţionale de economisire
a energiei

ţii din subordinea
Ministerului Dezvolt

ţ
ţie ale sistemului de înc

ţii
ţionare a acestora.

Pentru îmbun ţirea performanţei energetice a cl

ţierii unor programe de
sprijin financiar, în principal prin:

a) utilizarea fondurilor structurale sau a fondurilor din pragrame-
cadru la care se poate recurge;

b) eficientizarea utiliz
ţii ţii financiare publice;

c) coordonarea mai bun
ţionale, precum

ţiilor în eficienţa energetic
ţia naţional

ţie pe care o au toate statele membre
pân

ţ

În vederea elabor ţ

ţi peste 1.300 de speciali

�

�

�

�

�

Informaţii de context:

Guvernul Rom niei, 18.04.2012â

Guvernul a aprobat, prin memoran-
dum, Programul de Convergenţă 2012.
Documentul prevede ca principal obiectiv
reducere graduală a deficitului structural,
astfel încât, până în 2014, să ajungă la un
nivel de cel mult 0,7 % din PIB.

Modificarea }i completarea Codului
rutier, adoptate de Guvern

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi
completarea Ordonan

şi complet

şi a Consiliului din
20 decembrie 2006 privind permisele de conducere.

O serie de reglement

şi remorcile înmatriculate în
alte state, de

şedin

şef al Poli

şi pl

şef a
mai precizat c

şi înscrie autovehiculelor în statul în care au reziden

şi triciclurilor în categoria autovehiculelor, iar pentru
conducerea acestora devine obligatorie de

şi aprobat în procedu
r

ţei de urgenţ
ţia pe drumurile publice, republicat

ţia naţional

-
ţenilor

români. Astfel, autovehiculele
ţinute cu orice titlu de persoane care au sediul,

domiciliul, re ţa ori rezidenţa normal

ţ
ţiei Române, a explicat c

ţinute
certificatul de înmatriculare ţele de înmatriculare, iar
proprietarilor autovehiculelor le vor fi aplicate amenzi.

De asemenea, o alt
ţioneaz

ţia de a prezenta, la cererea poliţistului rutier,
pe lâng

ţinut vehiculul; acest document va fi însoţit de traducerea în
limba român

ţelor Poliţiei Române, în prezent sunt în-
matriculate în alte state aproximativ 45.000 de autovehicule,
dintre care circa 19.800 sunt înmatriculate în Bulgaria”, a
afirmat Lucian Diniţ

-
ţa

Totodat -

ţinerea unui
permis de conducere corespunz

-
-

ţ

-

ă a Guvernului nr.
195/2002 privind circula ă,
cu modificările ările ulterioare.

Proiectul de lege are în vedere, în principal, transpunerea
în legisla ă a unor prevederi ale Directivei
2006/126/CE a Parlamentului European

ări se referă la obligativitatea înmatri
culării în România a autovehiculelor proprietate a cetă

ă în România, vor
putea circula pe drumurile publice pentru o perioadă de
maximum 90 de zile de la data dobândirii titlului de vânzare-
cumpărare, într-un an calendaristic. Lucian Dini ă, comisar-

ă după această perioadă
de 90 de zile începând de la data încheierii contractului de
vânzare-cumpărare a autovehiculului, vor fi re

ăcu

ă prevedere a proiectului de lege
men ă că persoanele cu domiciliul în România, care
conduc pe drumurile publice un vehicul înmatriculat în alt stat,
vor avea obliga

ă documentul de identitate sau, după caz, permisul de
conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a
vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile
transportate, un document doveditor al titlului cu care este
de

ă, în original, efectuată de către un traducător
autorizat a cărui semnătură a fost legalizată.

“Potrivit eviden

ă. De asemenea, domnul comisar-
ă prin introducerea acestor reglementări nu se

pune problema unor discriminări întrucât proprietarii au drep
tul de a-

ă, proiectul de lege propune introducerea mope
delelor

ător, începând cu data de 19
ianuarie 2013.

O altă prevedere inclusă în proiectul de act normativ
introduce obligativitatea efectuării controlului medical
periodic ori de câte ori se solicită eliberarea unui permis de
conducere cu o nouă perioadă de valabilitate.

Proiectul de lege adoptat de Guvern va fi transmis Parla
mentului cu solicitarea de a fi dezbătut
ă de urgen ă. Prevederile din actul normativ referitoare la

înmatricularea autovehiculelor vor intra în vigoare la 30 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial, urmând ca într-un
termen de încă 30 de zile să fie elaborate procedurile de apli
care a acestor reglementări. Aspectele vizând obligativitatea
controlului medical periodic se aplică de la intrarea în vigoare
a actului normativ, iar celelalte reglementări vor intra în
vigoare începând cu data de 19 ianuarie 2013.

Guvernul Rom niei 24.04.2012â ,

Fonduri pentru plata primei tran}e aferent@ a 5 din
valoarea titlurilor executorii aflate sub inciden]a OUG 71/2009

%
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Pre Cheltuielile
militare la nivel mondial au fost anul trecut de 1738 miliarde dolari, conform estim Premierul
chinez, Wen Jiabao, se va afla în vizit Alegerile legislative anticipate din Grecia au loc la 6 mai
Americanul Jim Yong Kim a fost numit în func Bristol, Copenhaga

Popula

şedintele turc Abdullah Gul s-a aflat recent în Olanda pentru festivit

şi Polonia
şedinte al B şi Frankfurt sunt cele trei finaliste în cursa pentru titlul de

Capital

ă ă ări
ărilor Institutului Interna

ă, în perioada 20-27 aprilie, în Islanda, Suedia
ăncii Mondiale

ă Verde a Europei în anul 2014 ăzut cu un procent record de 0,2% în 2011, la 127.8 milioane locuitori

ţile de marcare a 400 de ani de relaţii diplomatice între cele dou ţ
ţional pentru Pace din Stockholm (SIPRI)

ţia de pre
ţia Japoniei a sc

�

�

� �

�
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François Hollande a obţinut 28,6% din
voturi în primul tur al alegerilor prezidenţiale
din devansându-l pe Nicolas Sarkozy
(27,2%), pre ţie. Rata de
participare a fost de 80%. Turul al doilea are
loc în 6 mai.

Franţa
şedintele în func

Preşedintele în exerci
şi economice dup

şi economice este obiectivul meu principal", a
spus Medvedev într-un discurs televizat. Este de aşteptat ca Putin s

ţiu din , Dmitri Medvedev, a declarat c
ţile politice

ţilor civile

Rusia ă va lupta
pentru libertă ă numirea sa ca premier.
"Dezvoltarea libertă

ă prezinte
candidatura lui Medvedev pentru prim-ministru la o zi după inaugurarea oficială
a celui de al treilea mandat al său la Kremlin pe 7 mai.

Premierul ungar Viktor Orban l-a numit
pe Janos Ader, cofondator al partidului său
Fidesz, pre

ă fie supusă votului
parlamentului pe 2 mai.

şedinte al republicii, a anun
şeful deputa

ţat
ţilor Fidesz. Numirea lui Jonas

Ader trebuie s

Redresare economic@,
prin crearea de locuri de munc@

Minerit spaţial
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Pe 23 aprilie, o echip
ţat un proiect care vizeaz

ţinut

ţii, intenţioneaz
ţiale de prospectare

ţi
în apropierea P

ţi
science-fiction

ţiale care intr
ţienii exploateaz
ţ

ţiunea de c ţiu

ţi în minereu pentru a popula Universul în
celebra colecţie "Known Space".

Nuvela lui Isaac Asimov din 1944 "Catch
That Rabbit," parte a seriei "Robot", utilizeaz

ţie de exploatare a unui asteroid ca fundal
Mai aproape de noi, tema a devenit

subiect de seriale tv, filme de animaţie sau
producţii sf.

Nimeni nu
ţi, dar

primele estim
ţia uman

ţin acum, dup ţiei Terrei
în ultimii 15 de ani.

Chiar ţiu pot avea
minerale în valoare de zeci de miliarde de
dolari. Cel mai mic asteroid metalic cunoscut,
care este un obiect accesibil aproape de
P

ţii din Arizona. De altfel, el s-a
al

ţia asteroizilor.
Valoarea unor astfel de exploat

ţie

ţie pe termen lung
ţi vor dori s

"
ţa acestei iniţiative s-a ridicat o

posibil ţin toate aceste
trilioane despre care se vorbe ţilor
comerciale sau tuturor? Are o companie
privat

ţial ţionale de la
Universitatea George Washington. "Exist

ţime de opinii cu privire la statutul acestor
corpuri

ţiunile în 1967,
care a stabilit, printre altele, c ţiune
nu poate pretinde suveranitatea asupra
spaţiului, Lunii sau corpurilor cere

ţiunilor mai puţin dezvoltate care nu aveau
înc ţiul

ţiu nu este
abordat

ă de antreprenori a
anun ă mineritul în
sistemul solar. Compania Planetary
Resources, sus ă de regizorul James
Cameron, co-fondatorul Google, Larry Page,

ă să lanseze o linie de
nave spa

ă, să extragă minerale din asteroizii afla
ământului.

Ideea, veche de mai mult de un secol, a
fost o materie primă pentru numeroase căr

ări care explorează
această idee este din 1898, sprijinită de
Thomas Edison,
ătre Edison a planetei Marte". Scrisă de

Garrett P. Serviss, cartea, în care apare
Edison ca erou, urmăre ă de nave
spa ă într-un mare câmp de aste-
roizi unde mar ă aur. Cartea
este de referin ă pentru genului sci-fi, introdu-
când idei cum ar fi mineritul pe asteroid pre-
cum ăpiri extraterestre, raze laser

ăsură ce acest gen a devenit tot mai
popular, no ălătorie în spa

ă dominantă.

ă pentru orice poveste
intergalactică. Câ ător al premiului Hugo,
scriitorul sci-fi Larry Niven a folosit asteroizi

boga

ă
o sta

ări duc la valori care depă
ă.

Doar mineralele din centura de asteroizi
dintre orbitele lui Marte

ă de pe Pământ,
în conformitate cu "Mining the Sky: Untold
Riches from the Asteroid, Comets, and
Planets" (Addison-Wesley, 1996), poate mai
pu ă cre

ământ are metal de 40 de ori mai mult decât
tot metalul din istoria Pământului, a declarat
pe această temă John Lewis, un profesor
emerit de la Laboratorul lunar

ă
ăturat Planetary Resources ca, probabil, cel

mai recunoscut expert în bogă
ări, în

teorie, este exprimată în tot mai multe studii

publicate în reviste de renume din lume.
"Miliardarii care stau în spatele acestui

demers nu fac acest lucru pentru distrac
ăd ca pe o

valoroasă investi
ă mai mul ă facă

un ban din ea.
În fa

ă problemă: cui apar
ă

ă dreptul de a revendica un asteroid sau
corpuri cere

ă a tuturor
pământenilor?

"Legea cu privire la acest lucru nu este
clară", a declarat Henry Hertzfeld, profesor de
politică spa ă

ă o
mul

ă neapărat pe
cea corectă, pentru că e complicat". Nu a fost
necesar până acum să fie abordată
ambiguitatea juridică, a spus Hertzfeld,
pentru că nici o companie nu a prezentat
anterior un plan serios pentru o misiunea de
exploatare a unui asteroid făcând

ă.
Cea mai pertinentă lege, până acum, este

tratatul Outer Space (OST), un acord semnat
sau ratificat de către toate na

ă nici o na

ă posibilitatea de a explora spa
ă să

pretindă suveranitatea asupra satelitului
nostru natural. Cu toate acestea, problema
exploatării resurselor în spa

ă în mod explicit în Tratat
ări ale lui variază foarte mult.şi al

şi, în cele din
urm

şi filme.
Una dintre primele lucr

şi se numeşte "Cucerirea de
c

şte o flot

şi r şi altele.
Pe m

şi de
colonizare a devenit o tem Şi în
multe dintre aceste poveşti, exploatarea
asteroizilor pentru resurse valoroase a fost un
fundal de baz

ştig

ştie exact cât de valoroase sunt
depozitele de pe asteroizii apropia

şesc
imagina

şi Jupiter ar putea fi
echivalentul a aproximativ 100 de miliarde de
euro pentru fiecare persoan

şterea popula

şi roci mai mici din spa

şi planetar al
Universit

şi
recreere", a spus Lewis. "Ei o v

şi eu nu
voi fi surprins dac

şte, societ

şti, cum ar fi Luna, planetele şi
asteroizii, proprietatea comun

şi Afaceri Interna

şi nimeni nu o exprim

şi dovada
fondurilor pe care se bazeaz

şti. Tratatul

a fost destinat pentru a proteja drepturile
na

şi pentru
a preveni SUA sau Uniunea Sovietic

şi
interpret

Drepturile fundamentale, în
centrul procesului decizional

Drepturile fundamentale sunt din ce în ce mai vizibile în
procesul decizional al UE, îns

ţate drepturile care sunt
protejate în UE, printre care libertatea de exprimare,
demnitatea, egalitatea ţia.

În cazul în care consideraţi c
ţiei UE, v ţi

adresa unei instanţe naţionale sau Ombudsmanului. Dac
ţi mulţumit de r ţi adresa o plângere

Comisiei Europene.
Comisia European

ţ
ţia european

ţie a anumitor drepturi: de exemplu, în
viitor, c

ţie tot mai mare la
hot ţe. În 2011, drepturile
fundamentale prev

ţii de Justiţie a UE referitoare la
dreptul solicitanţilor de azil la protecţie împotriva
tratamentului inuman sau degradant. Tot anul trecut,
Curtea a hot

ţi

ţenii UE continu
ţiile în care aceasta se aplic

ţeni în 2011 se refereau la cazuri care nu
se încadrau în domeniul de aplicare al dreptului UE.

În acela ţenii UE
ţa Cartei, într-o mai mare m

ţ

ţar ţile naţionale pun
în aplicare legislaţia european

ă încă mai există idei gre

ă drepturile v-au fost
încălcate prin punerea în aplicare a legisla ă pute

ă
nu sunte ăspuns, pute

ă este responsabilă cu garantarea
faptului că ările UE respectă drepturile fundamentale
atunci când pun în aplicare legisla ă. De
asemenea, Comisia se asigură că propunerile sale
legislative sunt compatibile cu prevederile înscrise în Cartă.

În fiecare an, Comisia publică un raport privind
aplicarea Cartei drepturilor fundamentale în UE. În raportul
pe 2011 se stipulează faptul că propunerile UE au contribuit
la o mai bună protec

ălătorii vor putea refuza utilizarea scanerelor de
securitate în aeroporturile din Uniunea Europeană în
favoarea unui control de securitate alternativ.

În acela
ărârile adoptate de instan

ăzute de Cartă au fost citate într-o
hotărâre importantă a Cur

ărât că practicarea unor prime de asigurare
diferite pentru bărba

ă pe plan juridic Carta reprezintă un
succes, cetă ă să facă adesea confuzii
privind scopul Cartei ă
sau nu. Mai mult de jumătatea din scrisorile primite de
Comisie de la cetă

ă că, în 2011, cetă
ăsură decât în

2007 (64% în 2011, fa ă de 48% în 2007 - conform Flash
Eurobarometer). Însă 65% dintre ace ă ar
dori să afle mai multe despre organismele la care pot apela
în cazul în care drepturile prevăzute de Cartă le sunt
încălcate.

Comisia Europeană nu poate interveni atunci când
bănuie ă drepturile fundamentale sunt încălcate într-o

ă din UE, ci numai atunci când autorită
ă.

şite.
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene este

în vigoare şi obligatorie din punct de vedere juridic de doi
ani. În acest document sunt enun

şi justi

şi timp, Carta are o contribu

şi femei este discriminatorie.
În ciuda faptului c

şi situa

şi timp, sondajele arat
ştiau de existen

ştia au declarat c

şte c

Recomandările adresate guvernelor na ă
ac ă, reforma-
rea pie

ă ă
ă este una dintre cele mai

importante preocupări ale UE, în contextul în care se fac eforturi
uria ă.

ărul persoanelor care nu au un loc de muncă
se ridică la aproximativ 24, 5 milioane, reprezentând peste 10%
din totalul for ă disponibile.

Ca răspuns la această situa
ări - atât generale, cât

ăsirea celor mai bune modalită ă de
muncă ă se integreze pe pia

ările sunt destinate să le ofere persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă mai multe posibilită

ă vor fi ajuta ă
ob ă competen

ă schimbare. Angajatorii care
creează locuri de muncă ar putea, de asemenea, să beneficieze
de sprijin.

Recomandările generale includ
încurajarea creării de locuri de muncă (inclusiv a salarizării

decente
ători independen

ătre sectoare-cheie, care pot genera locuri de
muncă (economie ecologică, sănătate ă socială,
economie digitală etc)

utilizarea programelor UE pentru a finan
ă

reformarea pie ă răspundă
cerin

ă încurajeze învă
ă le ofere tinerilor posibilită
ă

realizarea de investi

ăturarea obstacolelor care îngreunează găsirea unui loc
de muncă în altă ă din UE

perfec
ă persoanelor interesate informa ări cu

privire la locurile de muncă disponibile în Europa
îmbunătă ării, la nivel european, a politicilor de

ocupare a for ă
o mai mare implicare a angajatorilor ătorilor în

elaborarea politicilor privind ocuparea for ă.

Dacă vor fi puse în aplicare, aceste recomandări vor contribui
la îndeplinirea unuia dintre obiectivele majore ale strategiei
Europa 2020: integrarea pe pia ă în 2020, a 75%
dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 20

ţionale promoveaz
ţiuni coordonate privind crearea de locuri de munc

ţelor muncii, realizarea de investiţii în competenţe, adap-
tarea aptitudinilor ţa muncii, elaborarea politicilor
de ocupare a forţei de munc ţile de finanţare.

Crearea de locuri de munc

ţei de munc
ţie, Comisia face o serie de

recomand
ţi de a stimula cererea de forţ

ţa muncii.
Recomand

ţi de formare
ţi s

ţin ţele de care au nevoie pentru a se adapta la
condiţiile de lucru aflate în continu

ţi
orientarea c

ţ

ţa crearea de locuri
de munc

ţelor muncii pentru ca acestea s
ţelor viitoare

derularea de programe care s ţarea de-a
lungul vieţii ţi de formare pentru a
avansa în carier

ţii în dobândirea de competenţe,
anticipând cerinţele viitoare ale postului

înl
ţar

ţionarea sistemelor (inclusiv a bazei de date EURES)
care le ofer ţii

ţirea coordon
ţei de munc

ţei de munc

ţa muncii, pân

şomerilor la pia
şi modalit

şe pentru ieşirea din criza economic Şomajul a atins
niveluri record. Num

şi pe sectoare - pentru a facilita
g

şi de a-i ajuta pe oameni s

şi
de angajare. Cei care au deja un loc de munc

şi durabile), prin furnizarea de sprijin pentru
întreprinderi, antreprenori şi lucr

şi asisten

şi s

şi recomand

şi a lucr

şi 64 de ani.
Un tablou de bord va consemna progresele realizate de la

începutul anului 2013.

Etapele următoare

cor,

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Prim-ministrul olandez Mark Rutte

Pre

Consor

, a prezentat demi
sia guvernului s

-

ţiul Nord Stream AG

ău reginei Beatrix, deschizând calea pentru
alegeri anticipate. Cabinetul său a intrat în criză, când
Partidul Libertă

ă accepte cererile de austeritate pen-
tru a aduce deficitul bugetar în conformitate cu normele UE.

Partidul său nu a fost parte a coali

ăcut nici o men ă de
lansarea e ă a unei rachete, 13 aprilie, în relatarea
privind discu

ă cea de a doua
conductă a gazoductului Nord Stream, care leagă Rusia de
Europa trecând pe sub Marea Baltică, a fost instalată în
totalitate. Livrările comerciale de gaze naturale prin cea de a
doua conductă vor începe în luna octombrie a acestui an,
dublând capacitatea gozoductului Nord Stream până la 55
miliarde metri cubi pe an.

De asemenea, lucrările la gazoductul South Stream, o
altă conductă destinată să facă legătura directă între Rusia

ărilor fiind
programat pentru 2015.

ă anul 2014.
Washingtonul s-a angajat în noul pact strategic să ajute

militar la apărarea Afganistanului cel pu ă
ce

ă

ămân după termenul limită de retragere

a adoptat o lege privind
reformarea industriei petroliere

ă reorganizarea (fuziunea, divizarea, separarea,
transformarea) întreprinderilor de stat (filiale ale companiei
na ă ă activită

ă ă exclusiv
printr-o decizie a Cabinetului de Mini

ă

ă ă gaze naturale.

ţii al lui Geert Wilders (PVV) a renunţat la dis-
cuţiile care vizau reduceri de 16 miliarde de euro de la buget.

Wilders a refuzat s

ţiei, dar a sprijinit
guvernul minoritar.

ţiilor tradiţionale.
Canalul public CCTV nu a f ţiune legat

ţiile lui Hu cu ţiei relaţii internaţionale al
Partidul Muncitorilor din Coreea de Nord.

a anunţat c

ţiile
dintre Kabul

ţin un deceniu dup
ţara va avea în mod oficial controlul propriu asupra

securit ţii.
Pactul este esenţial pentru strategia de ie

-
ţele americane care r

ţele afgane de securitate.

ţionale "Naftohaz Ukrainî") care desf ţi de
transport prin conducte ţii
subterane ţii "Naftohaz" poate fi realizat

ţiilor Kievului în cadrul acordul privind
constituirea comunit ţii energetice. Legea interzice
privatizarea întreprinderilor de stat

şedintele chinez, Hu Jintao

şi Statele Unite

, s-a întâlnit cu un
reprezentant de top din Coreea de Nord, într-o reafirmare a
rela

şuat
şeful sec

şi
Europa, vor demara în acest an, debutul livr

au finalizat proiectul unui
acord de parteneriat strategic cu scopul de a defini rela

şi Washington dup

şire a SUA din
Afganistan, deoarece stabileşte liniile directoare pentru for

şi ale ajutorului financiar pentru for

şi a gazelor naturale. Legea
prevede c

şoar
şi de depozitare în instala

şi a societ
ştri al Ucrainei, pentru

îndeplinirea obliga

şi a filialelor "Naftohaz
Ukrainî" care transport şi depoziteaz

Afganistanul

Parlamentul Ucrainei



Vând moar
ţ ţi cauciuc 1200 lei. Tel.

0726-968540 (RR)

ă cu ciocane 1200 lei;
căru ă ro

Vând vi ăptămâni la
1.000 lei. Tel. 0754-024033 (RR)

Vând semănătoare porumb, pe
patru rânduri, mecanică; semănă
toare cartofi pe două rânduri; vacă
gestantă. Tel. 0746-642653 (RR)

Vând tăura

ă, alb cu ro ă
luni, 1200 lei.Tel. 0721-147604 (RR)

Cumpăr ă marca Leul, 2.000
bucă

ă parabolică
completă; rooter; două imprimate cu
scaner; aparat radio cu carcasă de
lemn. Tel. 0730-552734 (RR)

Vând aragaz Arctic; color;
rochie de mireasă; col

ă completă pentru 90
de persoane; tacâmuri incomplete;
costu popular de femei; goblen cina
cea de taină; candelabre; două
plapume de lână Tel. 0729-876548,
0255-240038 (RR)

Vând vacă Holstein cu vi
ă luni. pre

ără masă;
circular complet cu jgheab; radio cu
pick-up; drujbă electrică. Tel. 0255-
240157, 0766-496941 (RR)

Vând ma ă de spălat Ariston
Margherita, stare foarte bună de
func

ăr 3 vi

ă albastră. Tel.
0741-076505 (RR)

Vând frigider Arctic, 400 lei. Tel.
0751-847843 (RR)

Vând perdea de 5 m, la 100 lei
negociabil; telefon Alcatel la 100 lei;
Tel. 0355-803014, 0746-020211 ( )

Vând role mărimea 45. Tel.
0747-585716 (RR)

Vând u ă pliantă; candelabru
ro

ăr vi

ă, 5 l, 100 lei; ma ă de cusut
Singer la 200 lei negociabil. Tel.
0753-802503 (RR)

Vând în Ghertini

ă automată de spă
lat la 400 lei. Tel. 0355-415910 (RR)

Vând televizor color, diagonala
61, marca Hitachi la 170 lei; radio-
casetofon cu televizor la 150 lei,
func ă la 12V

ă

ără monitor. Tel. 0757-612642
Vând motocositoare arpatina.

Pre

ă viteze înainte ă în mar

ă de 8 persoane, 150
lei ă de 4 persoane 90 lei. Tel.
0740-520382.

ţel de 6 s

-

ţelu

ţigl
ţi. Tel. 0745-407945 (RR)

Video dvd recording 500 lei
negociabil; anten

tv
ţar. Tel. 0756-

040911 (RR)
Vând vesel

.

ţel de
dou ţ 1600 €. Tel. 0720-
725826 (RR)

Vând înAnina abricht f

ţionare. Preţ 450 lei. Tel. 0740-
037328 (RR)

Vând în Anina mânz de 1 an. Tel
0740-145324 (RR)

Cump ţei mici. Tel. 0743-
022488 (RR)

Vând porumb

rr

ţei. Tel. 0720-893505.
Vând boiler electric cu baterie

inclus

-

ţioneaz

-
lcd -

ţ 1200 lei: Tel. 0760-300207.
Vând în Ezeri

-
ţ 800 €. Tel. 0722-853738.

Vând joc pt. copii, cu 18 casete,
2 manete, un pistol, cabluri, alimen-
tator, preţ 50 lei. Tel. 0721-410752.

Vând ţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722-
500884.

Vând mas

ş sub 200 kg, 10lei/kg
negociabil. Tel. 0728-510299 (RR)

Vând vi ş şu, dou

şin

şi grâu 500 kg, 1
leu/kg. Minibiciclet

ş
şu pentru copii; tablou vechi;

schiuri. Tel. 0786-483218 (RR)
Cump

şin

ş porc 130 kg, 8
lei/kg. Tel. 0255-526862, 0732-
344333 (RR)

Vând maşin

şi 220; cuptor
cu microunde la 100 lei; calculator
complet cu tastatur şi mouse, mo
nitor la 550 lei sau monitor sepa
rat; monitor de 15 la 100 lei, monitor
de 17 la 170; calculator la 400 lei
f

ş motocositoare
dou şi dou
şarier. Pre

şi ofer solu

şi mas

C

Vând congelator frigorific, lad

ţ 100 €/buc. Tel. 0744-
392317.

ţi cu certificat garan-
ţie, canapea extensibil

ţ 3.000 lei negociabil. Tel.
0742-904583 (RR)

Vând convector pe gaz de c

ţi 120 lei; costum
ţ ţean pentru b ţi
350 lei; covor persan; carpete; fotoli
plus m ţ

ţionarela 70 lei
negociabil. Tel. 0747-494244 (RR)

Vând în judeţul Timi

ţeav
ţ 150 €. Tel.

0722-177301 (RR)
Vând congelator cu 7 sertare;

g
ţel la

1600 €.Tel 0720-725826 (RR)
Vând mânz de 2 ani de ras
ţ de 3.000 de €. Tel. 0732-

982025 (RR)
Vând sob

ţelu

ţi de fân
ţ

.

ţ 2300 lei. Tel.
0255-232919 (RR)

Vând în B ţar sem

ţel iap

-

ă
frigorifică, cuptor electric + plită
electrică, pre

ă nouă bike
Alpine pt. bărba

ă, birou
ă copii, 2 fotolii. Tel. 0721-155683.

Vând armăsar culoare galbenă,
breaz. Pre

ăl-
dură, cu tiraj bun. Tel. 0729-824413.

Vând presă pentru struguri, sta-
re foarte bună la 600 lei negociabil.
Tel. 0255-526023 (RR)

Vând rochie mireasă cu 350 lei;
cotum negru bărba
ărănesc bănă ărba

ăsu ă rotundă; vitrină; oglindă
mare; mască de vană; plapumă
două persoane; tablouri. Tel. 0751-
847843 (RR)

Cumpăr în

ă electrică în stare
bună de func

ă la 250 lei. Tel. 0757-
327991 (RR)

Vând u ă pliantă cu 80 lei; can-
delabru ro

ă de 2 ani, ro
ă la 300 lei negociabil.

Tel. 0741-069778 (RR)
Vând pu ă cu aer comprimat,

spaniolă, calibru 6,35, ă
ghintuită plus alice. Pre

ăini de rasă. Tel. 0743-795061. (rr)
Vând vacă Holstein cu vi

ă la
pre

ă Vesta la 450 lei; 50 l
vin la 5lei/litru. Tel. 0355-401982 (rr)

Vând că ă lup două luni
jumate cu 250 lei; floarea soarelui;
balo ăz pt. semă-
nat; măcinătură pentru pui; pătu
ărucior bebe. Cumpăr porumb la

80 bani/kg. Tel. 0740-770047 (RR)
Vând scăunel pentru copii, nou,

100 lei; geci de piele pentru dame la
200 lei; rochie de mireasă la 300 lei.
Tel. 0786-152922 (RR)

Vând bandă rulantă de fitness,
la 400 lei; calculator Dell Pentium 4;
monitor LCD; diverse calculatoare;
televizor color diagonala 51. Tel.
0757-612642 (RR)

Vând convector pe gaz pentru
căldură. Tel 0729-824413 (RR)

Vând dormitor complet 1400 lei;
dulap dormitor 1.000 lei; pat dublu
500 lei; ma ă de cusut electrică
100 €; ma ă

ă, culoare
neagră, gestantă. Pre

ău ănătoare de
păioase. Tel. 0768-532969 (RR)

Vând în Cornu ă

ă frigorifică cu 4
sertare, 500 lei; cauciucuri; bicicle
te; motocicletă de 125 cmc; televizor
color. Tel. 0355-425973, 0729-
022526 (RR)

Vând ieftin biciclet

. -

şcoa-
l

şopotu Vechi, 2 porci
între 4 şi 5 luni. Tel. 0745-654658.

Vând cal de 4 ani la 200 lei. Tel.
0374-033743 (RR)

Vând hot

ş 7 purcei la
350 lei perechea. Tel. 0742-544119.

Vând iap

ş
şu pt copii; tablouri; schi

uri. Tel. 0786-483218, 0355-415185
Vând iap şu spre

galben, breaz

şc

ş

şi paie; ov
şi

c

şin
şin de cusut Singer 100

€. Tel. 0355-426704, 0752-030888
Vând în Moniom vac

şi mânz,
3500 €. Tel. 0720-033102 (RR)

Vând combin

,Anunturi ,Anunturi
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Diverse

Pensionară 63 ani, cu locuin ă,
caut partener pentru căsătorie. Tel.
0721-202985.

Caut domni ă pentru rela

ţ

ţii
intime. Tel. 0730-175433.

şoar

Matrimoniale

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând pensiune compus

9 a

ă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafa ă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re

ă, termopane, laminate,
mobilat par

ă, aer
condi

ă termică, ter
mopane, podele laminate, etaj 4/4,
situat în Re

ă în Oravi
ă din parter 120 mp

amenajat ca spa

ăi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Pre

ă în Boc ă,
compusă din 6 camere, baie,
bucătărie, utilită

ări de excep
ă, termopane, gresie, faian ă,

podele laminate, situat în Re

ă. Pre

ăi,
centrală, par

Vând apart. 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Re

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Re

ă. Pre

ă 4 camere, curte 400
mp, situată în Re ă

ă nr. 2. Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte,

suprafa ă de teren 800 mp, pozi
ă. Pre

ă în Re
ă, pozi

ă. Pre

ăr casă 2-3 camere,
singur în curte, cu posibilitate
parcare 2-3 ma

ă. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

ţ
ţa-

Cuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial de 120
mp situat în Re ţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central

ţial, situat în Re ţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central

ţionat, etaj 4/4, situat în Re ţa,
Calea Caransebe ţ 38.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere
decomandat, central -

ţa Sud. Preţ 38.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Re ţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas ţa centru,
compus

ţiu comercial, la etaj
3 apartamente a câte 2 camere, 3
b

ţ 70.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţi curent, gaz,
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere con-
fort 3, et. 1/4, situat în Re ţa, cartier
Lunca Pomostului. Preţ 12.500 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 4 camere, etaj
8, 120 mp, dot ţie: cen-
tral ţ

ţa, P-
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracen-
tral ţ 3 .000 € u
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţa,
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 3 balcoane, 2 b

ţial termopane, bloc
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Re ţa, zona Lunca Po-

mostului. Preţ 36.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţa,
Lunca Pomostului. Preţ 43.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, zona Muncitoresc, la
strada principal ţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, lâng
ţ 65.000 € neg.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc

ţ ţie
ultracentral ţ 85.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 10 camere,
curte foarte mic ţie ultracen-
tral ţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Vând spaţiu comercial 70 mp
situat în Re ţa, P-ţa Re ţa Sud.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Re ţa, zona Lunca Pomos-
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Cump

ţa zonele
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
strada principal

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.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

şi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi
şoarei. Pre

şi

şi şcoala
general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în Reşi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Vând band
ţ 600 lei neg. Tel. 0757-612642.

ă rulantă de fitnes,
pre

Cumpăr cuptor electric cu 4
ochiuri

ărămidă arsă din demo-
lări în stare f. bună ă din
demolări. Tel. 0724-185953.

Vând calculator Intel Celeron de
2.40 GHz ram 512 MB ddr placa
video Nvidia GeForce FX 5200-128
MB hard disk 80 GB cd writer floppy
disk. Pre

ă
ă irepro

ă ărcător.
Pre

ă ă 20 lei/kg.
Dacă cumpăra

ă ă 18 lei. Tel. 0745-
130202.

Vând urgent mulgătoare de vaci
nou nou ă din inox cu un post. Pre

ăliug, peste 100 ani ve-
chime. Pre

ă.
Pre

ă de cusut Opel f.
veche stare irepro ă. Pre

ă de scris. Tel. 0770-
750691.

Vând cărucior bebe, culoare
albastru cu ro

ă, are multe func ă
pe 3 nivele. Pre

ă,
culoare galben cu verde, se reglea
ză pe 3 nivele, are func

ă de fitnes 160 lei, congelator
cu 7 sertare 500 lei. Tel. 0749-
044785

Vând covoare aduse din Germa-
nia, de diferite mărimi, de la 50 lei
bucata. Tel. 0749-044785.

Vând mobilă cu vitrină

ă fuctie telefon 800
MHz, procesor 256 ram, 4 gb hdd.
Pre

ă cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monu-
ment marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei. Tel. 0766-860854.

Cumpăr calorifere de fontă, ofer
pre

şi cuptor copt. Tel. 0736-
058285.

Vând iepuri uriaş german tineret
şi femele gestante, pre

şi

şi func
şabil. Pre

şti, cablu de date şi înc

şi de rapi

şi de rapi

şin
şabil

şin

şu, este în stare foarte
bun

şi dulap,
roşcat închis. Pre

şi

şi granule marmur

ţ neg. Tel.
0726-721708.

Vând c
ţigl

ţ 500 lei. Tel. 0745-130202.
Vând monitor crt cu ecran plat

Compaq 7550. Arat ţionea-
z ţ 100 lei. Tel.
0745-130202.

Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu c

ţ 290 lei. Tel. 0745-130202.
Vând miere de salcâm 22 lei/kg,

miere poliflor ţ
ţi mai mult de 50 de

kg, preţurile sunt: salcâm 20 lei,
poliflor ţ

ţ ţ
2100 lei. Tel. 0745-130202.

Vând aparat foto digital Kodak
12,0 MP, zoom 3x, lcd 7,9 cm. Vând
aparat desen ISSIS cu rigle metal.
Tel. 0723-208077.

Vând costum popular autentic
din zona V

ţ 300 €. Tel. 0770-750691
Vând tv color cu telecomand
ţ 100 lei. Tel. 0770-750691.
Vând fereanguri, paturi, macra-

meuri autentice. Tel. 0770-750691.
Vând ma

ţ 200 €.
Tel. 0770-750691.

Vând electronice, magnetofon,
benzi, ma

ţii, se regleaz
ţ 170 lei negociabil.

Tel. 0768-431016.
Vând rotobil bebe în stare bun

ţii muzicale.
Preţ 60 lei neg Tel. 0768-431016.

Vând scaun de birou 100 lei,
biciclet

ţ la mica înţele-
gere. Re ţa, Tel. 0766-270998.

Vând tablet

ţ 150 lei. Tel. 0766-860854.
Monument funerar mozaic

ciment

ţ bun. Tel. 0728-813340.

-

.

.

Vând cauciucuri autoturisme

Vând tractor U445 românesc,
2.800 €. Tel. 0730-804654.

Vând Skoda Fabia 1,4 mpi, în-
matriculat

şi
microbuze, second-hand, stare
bună, pre

ă 1800 cmc, 90
CP, an fabrica

ă, 107.999 km, impecabi-
lă. Tel. 0745-157348, 0768-556364.

Vând tractor în stare tehnică
exceptională, schimb ulei făcut
recent. Pre

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând Volkswagen Vento,
capacitate cilindric

ţie 1994, preţ 2.150 €
neg. Tel. 0740-338962.

ţ 5800 € negociabil. Tel.
0747-796608 (RR)

Auto-Moto-Velo
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A p r i l i e

Vând teren în zona Triaj, supra-
fa ă 1200 mp. Pre

ă,
confort 1, pe Albăstrelelor bloc 7, 30
mp locuibili. Pre

ă Măureni, 3 camere,
mobilată, cu sobă, teracotă, căma-
ră, bucătărie, fântână, grădină,
curte

ţ ţ 6 €/mp
negociabil. Tel. 0748-142159 (RR)

Vând în Re ţa garsonier

ţ 11.200 €. Tel.
0744-145154, 0355-802422 (RR)

Vând cas

ţ 12000 € negociabil.
Tel. 0255-526023 (RR)

Vând în Herculane apartament 3
camere, complet mobilat

ţ 57.000 € negociabil. Tel. 0722-
551615 (RR)

şi

şi vie. Pre

şi utilat.
Pre

Cumpăr casă în Reşiţa, singur în
curte, ofer 25.000 €. Tel. 0784-
264165.

ANINA:

22

muncitor necalificat la spargerea şi t

sudor : 1;

ăierea materialelor de
construc

barman: 1; bucătar: 1; cameristă hotel: 6; kinetoterapeut: 1; lucrător
bucătărie (spălător vase mari): 1; ospătar (chelner): 9;

ător comercial: 1;

ţii: 1;

lucr

B

ŢA:

Ţ

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

TOTAL JUDE :

Ş:

ORAVI

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.04.2012
Imobiliare

Vând Opel Astra Break Cara-
van, servo total, dublu airbag, 2.000
€; pompe de benzin

ţi de tabl

ţie, cauciucuri
iarn ţi aluminiu. Preţ 1500
€ negociabil. Tel. 0255-240618,
0746-871595 (RR)

Vând Renault 21 Break, înmatri-
culat, actle la zi, stare perfect ţ
700 € negociabil. Tel. 0728-813340.

Vând Opel Calibra, 1996, cu 16
valve, 136 cai putere, aer condiţio-
nat, geamuri ţ 1350 €.
Tel. 0768-465451 (RR)

Vând Opel Astra Caravan,
Diesel, 1998. Preţ 1400 €.Tel. 0768-
465451 (RR)

Vând în Herculane Ford Focus,
2006, 110 km la bord. Toate dot

ţ 5500 €. Tel. 0746-
143532 (RR)

Vând

Vând VW Golf 3, în matriculat,
pe benzin ţ 1400 €.
Tel. 0742-162726 (RR)

Vând jeep Toyota 4x4 cu 3500 €.
Tel. 0732-982025 (RR)

Vând Fiat Panda, an fabricaţie
2008, pe benzin

ţ 3900 €.
Tel 0744-474676, 0733-732121.

Vând Peugeot 405, închidere
centralizat

ţ 800 €; o Solenza tampo-
nat

ţiri, 3800 €; Chiuloas

ţie 2001, 4.000 € neg. Tel.
0355-426704, 0752-030888 (RR)

Vând Fiat Portaj, 4x4, pe
motorin

ţionare. Preţ 2600 €. Tel.
0255-235980, 0728-914748 (RR)

Vând Dac ia Supernova ,
127.000 km. Tel. 0768-532960 (RR)

ă cu 100 lei;
două telescoape pentru Opel Astra
cu 150 lei; pompă servo frână, radia-
tor-ventilator căldură, catalizator
e ă pentru
Ford. Tel. 0729-824413 (RR)

Caut urgent voucher. Tel. 0763-
327671 (RR)

Vând în Anina Seat Cordoba,
1994, pe benzină, capacitate 1,4,
înscris în circula

ă-vară, jen

ă. Pre

ările,
acte la zi. Pre

piese de motor Dacie;
radio cu pick-up. Tel. 0255-240157,
0766-496941 (RR)

ă, 1600 cmc. Pre

ă, 1100 cmc, 4l/100,
galben, sare perfectă, pre

ă, cârlig remorcare, acte
la zi. Pre

ă, în mariculată. 500 €. Tel. 0757-
311013 (RR)

Vând VW Golf 4, 2001, 105 cai,
€ 4, înmatriculat în România, îmbu-
nătă ă de Opel
Astra. Tel. 0760-813022 (RR)

Vând Peugeot cu 700 €; Solen-
za cu 300 €. Tel. 0757-311013 (RR)

Vând microbus Renault Master,
an fabrica

ă, din 97, utilat, stare bună
de func

şapament; jen

şi oglinzi, pre

Auto-Moto-Velo
Vând cas

ţe, recent renovat
ţiri, central

ţ

Vând apartament 2 camere,
decomandat, balcon, boxa, bloc de
c ţ
25.000 €. Tel. 0784-264165.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat, et. 1/4, zon

ţiri. Preţ
35.000 €. Tel. 0784-264165.

Vând cas ţ

ţa + diferenţ

ţit, în spatele ma
gazinului Billa sau schimb cu apart.
4 camere. Tel. 0255-233986, 0749-
534086, 0355-407405.

Vând cas ţei,
stare bun

ă ultracentral, 5 ca-
mere + dependin ă

ătă ă etc.
tel. 0355-409349 sau 0758-912698.

ă la schimb cu aparta-
ment + diferen ă. A

ăr apartament 2-3 came-
re, conf. 1, ofer 15.000-18.000 €.
Tel. 0784-264165.

ărămidă. Situat în Luncă. Pre

ă
centrală. Fără alte îmbunătă

ă de vacan ă în Dog-
necea, 3 camere, baie, bucătărie,
67 mp locuibili, 200 mp grădină, fosă
septică. Accept

ă în Re ă. Tel.
0784-264165.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, bd. Republicii 9

ătă

ă în centrul Re
ă, 4 camere, curte, garaj.

Tel. 0768-556364, 0745-174215,
0745-157348.

şi multe îmbun

ştept oferte. Tel.
0784-264165.

Cump

şi un schimb cu o
garsonier şi

şi apart.
conf. 2 îmbun

şi

Caut cas

-

Vând Volvo, 1999, utilat, stare
impecabil ţ 1250 €
sau accept variante. Tel. 0722-
777543, 0768-066066 (RR)

Vând Olcit Club pentru Rabla,
1500 lei. Tel. 0729-876548, 0255-
240038 (RR)

Vând Audi 80, din 1986, 1.6 die-
sel, 400 € negociabil; jante aluminiu
100 €. Tel. 0728-224707 (RR)

Vând tractoare second hand

ţ
400 €. Tel. 0255-575753 (RR)

Vând jenţi de Nissan, Pasat,
Ford; potbagaj de biciclet

ţe
de frân

ţa Matiz ro

ţ 2500 €. Tel. 0745-
258069 (RR)

Vând Scooter Yamaha, 400
cmc, înscris în circulaţie, apropape
nou, 400 €; scooter 50 cmc la 300 €.
Cump ţi tab

ţa Ford Escort,
1993, 1,6, 4 u

ţi
Ford Mondeo. Tel. 0757-372660 (rr)

Vând Motocilet
ţ

900 €. Tel. 0747-180603 (RR)
Cump

ţ 3900 € neg. Tel. 0733-
732121, 0744-474676 (RR)

Cump

ţ 2200 lei. Tel. 0769-862016.

ă, acte Italia. Pre

ă auto fără sisteme
de frânare, tip rulotă, cu prelată. Pre

ă; port-
bagaj scoică; telefon Nokia; plăcu

ă Pasat, Opel, Zafira. Tel
0745-134127 (RR)

Doresc să cumpăr jeep înmatri-
culat în România. Ofer 6.000 €. Tel.
0784-245477 (RR)

Cumpăr vaucer, ofer 1600 lei.
Tel. 0722-395845 (RR)

Vând în Re
ă plus alte

dotări. Pre

ăr 4 jen ă Renaul Tango.
Tel. 0730-552734 (RR)

Vând în Re

ă Kawasaki;
motocultor la 1400 lei neg.; Opel
Zafira diesel, înmatriculat, 4100 €;
Opel Astra Caravan înmatriculat,
2.000 €; caucicuri de iarnă ă
diferite dimensiuni; Tel. 0766-
251256 (RR)

Cumpăr două vouchere; 4 jen

ă Kawasaki,
matriculată, 1988, pe benzină. pre

ăr două cauciucuri de vară
155/65/13. Tel. 0255-240157, 0766-
496941 (RR)

Vând tractor 650, motor de 80 de
cai, 3700 €; cositoare; plug
reversibil pentru tractor. Tel. 0722-
714483, 0726-862223 (RR)

Vând Fiat Panda, 2008, pe ben-
zină, consum 4l/100, galben, stare
perfectă. Pre

ăr vouchere pentru Rabla.
Tel. 0374-062481, 0763-327671 (rr)

Vând Dacia break an fabr. 1996,
pre

şi
diverse utilaje agricole. Tel. 0730-
804745 (RR)

Vând remorc

şi şu, 2006,
45.000 km la bord, clim

ş

şi
şi, 1200 €. Tel. 0725-

122176, 0355-881263 (RR)
Vând motociclet

şi de var

Vând VWGolf 3, în matriculat, pe
benzin ţ 1400 €. Tel.
0742-162726 (RR)

ă, 1600 cmc. Pre

Cump

ţi, preţ 1800 lei. Tel.
0727-363779.

Vând în Re ţa Renault 21
break, an 90, itp 07.2013 înmatri-
culat, stare perfect

ţie
în 3 pistoane sau schimb cu 550
DT tot cu servo s

ţ neg. Tel.
0726-721708.

VândAudi 80 butoia

ţ neg.
Tel. 0726-721708.

Vând motoscuter Puch boss, 49
cmc, jante aluminiu, cauciucuri f.
bune, stare f. bun ţionare.
Preţ neg. Tel. 0726-721708.

Vând Fiat Panda an 2004, motor
1.1, stare foarte bun ţ 2700 €
negociabil. Tel. 0765-043288.

Vând Polo înmatriculat RO, an
2001, benzin

ţionare, aspect irepro ţ
negociabil. Tel. 0721-150717.

Vând urgent Golf 3, 1.8 benzin
ţionare,

înmatriculat ţ
2.000 €. Tel. 0752-866127.

Vând VW Golf 4, 2002, motor
1598 cmc, 105 CP, benzin

ţionat,
închidere centralizat

ţie, ESP, proiectoare ceaţ

ţionare. 4300 € neg.
Tel. 0785-663142.

Vând Dacia Super Nova, Re ţa,
unic proprietar, 93.000 km, clim

ţ 1400 €
negociabil. Tel. 0727-306325.

Vând Opel Corsa, an 2.000, mo-
tor 1.000, u

ţ 1250 € neg. Tel. 0762-354975.
Vând baterie auto nou

ţie
2002, motor 1.6 benzin

ţie schimbat
ţerie piele, climatro-

nic, preţ neg 3600 €. Tel. 0743-
267034.

Vând Vw Passat, 97, 1.9 TDI,
dot

ţ 2550 € neg. Tel.
0762-354975.

ăr două vouchere pentru
Rabla. Tel. 0769-862016.

BMW 528I ful extras, 1999
tiptronic, scaune piele, acte la zi
1900 €. Tel. 0744-129723.

Cumpăr vouchere rabla, dosar
complet, 3 bucă

ă. 700 € neg. Tel.
0728-813340.

Vând U 445 DT cu servo direc

ă fie. Tel. 0768-
764920.

Vând pluguri, discuri, semănă-
tori, pră

ă, închidere
centralizată ări, pre

ă de func

ă, pre

ă 1,4i stare perfectă de
func

ă,
perfectă stare de func

ă, toate actele la zi Pre

ă, argin-
tiu-metalizat, ABS, geamuri electri-
ce, oglinzi electrice, aer condi

ă, airbag, servo
direc ă,
volan reglabil, carte service. Stare
perfectă de func

ă,
stare foarte bună. Pre

ă, abs, air-
bag, servo, acte valabile Bulgaria.
Pre

ă
ă. Tel. 0741-132826.

Vând jante de aluminiu pe 13, 14
de Opel, de 15 pt. Mercedes, Toyota

ă, geamuri
colorate, distribu ă ar-
curi spate, tapi

ări: abs, 4 geamuri electrice, 4
airbag, oglinzi electrice, central,
servo, xenon. Acte Bulgaria prelun-
gite în martie. Pre

şi

şitori, mig de azotat, cositori
şi alte utilaje agricole, pre

ş, 1.6 diesel,
caroserie galvanizat

şi alte dot

şabil, pre

şi

şi 2/3, albastr

şi una
utilizat

şi de 17. Tel. 0749-044785.
Vând Alfa Romeo, an fabrica

U

Licitaţie
Parohia Ortodox ţa,

localitatea Câlnic str. Gr ţ
ţie lucr

ţii nr. telefon
0727-748256.

ă Română Câlnic, cu sediul în Municipiul Re
ădi ă

organizare licita ări de reabilitare
ă ă în perimetrul lăca ăm

ofertele pe adresa de mai sus. Pentru eventuale informa

şi
şte, nr. 46, cod poştal 20001 anun

şi reparare gard curte
interioar şi exterioar şului de cult. Aştept

3

BTC - Banat Training Consult CBC - Cozma Banat Consult

CURS INTENSIV DE LIMBA GERMANĂ
�

�

�

�

�

�

�

�

Licen ă ă
Instructor licen ă germană
Training interactiv, reu ă asigurată
Citire, scriere

ăptămâni
Seturi de certificate în limba română ă

ţ
ţ

şi metodologie german

şit
şi vorbire

Pachete individuale de instruire
60 de ore
Durata: 3 s

şi în limba german
Informaţii la 0744 478467

În data de 21 aprilie
2012 s-au împlinit
5 ani de când a
plecat dintre noi

dr. PETRU-IOAN.ILIASĂ

Dumnezeu să-l odihnească!

Familia

Vând apartament 3 camere
lângă Poli

ăi, 2 holuri, decomandat, vedere
fa ă-spate, etaj 1/4, zonă bună, pre

ţie, bd. A.I. Cuza nr. 36,
etaj 2, 30.000 €. Tel. 0730-804654.

Vând apartament 4 camere, 2
b

ţ ţ
bun. Tel. 0766-223708.

Vând teren intravilan în Re ţa.
Tel. 0731-376609 (RR)

şi

Bursa general@ a locurilor de munc@
Agenţia Judeţean ţei de Munc

ţia Agenţiei, este destinat ţ
ţi

economici din cei 85 contactaţi, oferind persoanelor în c

ţioner
îmbr

ţii publice

ţie, referent marketing

ţilor
economici cu persoanele aflate în c

ţ

ţi solicitanţii de locuri de munc ţi de a cunoa ţa
muncii, ofertele de locuri de munc

ţ
ţii cu posibilit ţi mai mari de angajare

pe termen mediu ţii economici care doresc s

ţiei din Re ţa, str.
Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau la sediile punctelor de lucru
din judeţ. Participarea agenţilor economici la burs

ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă a locurilor de muncă.

Această măsură activă de combatere a
ă corelării cererii ă de muncă.

Până în prezent au confirmat participarea la bursă un număr de 20 agen
ăutarea unui loc de

muncă un număr de 102 locuri de muncă, 4 dintre acestea pentru
persoanele cu studii superioare.

Locurile de muncă oferite sunt în domenii de activitate variate,
meseriile cu cele mai multe locuri de muncă fiind cele de confec

ăcăminte, ospătar, bucătar, lăcătu ător, asistent
rela

ă în meseriile de
consilier juridic , secretar redac

ăre

ăutarea unui loc de muncă, cât
ă a cererii ă de muncă

ă a locurilor de muncă reprezintă o oportunitate pentru
to ă interesa

ă, pentru a putea astfel să aleagă un loc
de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau în ultimă instan ă, să se
(re)orienteze profesional spre ocupa ă

ă participe la
Bursă ă ofere o ă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
î

ă este gratuită.

ş-Severin
va organiza în data de 27 aprilie 2012, Bursa general

şomajului care va fi mereu în
aten şi ofertei de for

ş mecanic, sudor, vânz
şi comunicare, strungar, gestionar depozit, pentru

persoanele cu studii superioare fiind oferite locuri de munc
şi inginer topograf.

Prin organizarea acestei burse, AJOFM Caraş-Severin urm şte atât
realizarea unei întâlniri directe , într-un cadru organizat, a agen

şi
satisfacerea rapid şi ofertei de for şi creşterea
şanselor de ocupare a şomerilor.

Bursa general
şte mai bine pia

şi lung. Agen
şi s şans

şi pot depune ofertele de locuri vacante la sediul Agen şi

(continuare )în pag. 1

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar ţieredac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro
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DE VĂZUT LA TV:
:

Vineri Digi Sport 2 ora 18:00
TENIS: BRD Nastase Tiriac Trophy 2012

Sambata Sport.ro ora 14:00
VOLEI FEM.: Cupa Romaniei, Finala

Sambata Digi Sport 2 ora 15:00
JUDO: Camp. European, cat: fem 78, +78 kg, masc 90, 100, +100 kg

Sambata Digi Sport 3 ora 15:00
BASCHET MASC.: Romania, play-off, semifinale

Sambata Digi Sport 3 ora 18:00
MOTOCICLISM: Motogp, MP al Spaniei, Jerez, cursele

Duminica Digi Sport 1 ora 12:00
:

ora : 5
:

ora

HANDBAL FEM Meci demonstrativ Oltchim Rm. Valcea

MOTORSPORT Formula 2, MP din Portugalia, Algarve, cursa
Duminica Sport.ro 16 0

FOTBAL Premier League, M. City - M. United
Luni Digi Sport 1 22:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
- apr: - ;
- apr: ;

27 - 29 apr: MOTOCICLISM - Motogp, MP al Spaniei, Jerez;
apr : ;
apr : .

27 29 MOTORSPORT
27 29 RUGBY -

30 - 06 mai TENIS - Turneu WTA, Estoril, Portugalia
30 - 06 mai TENIS - TurneuATP, Munchen, Germania

RaliulArgentinei, Etapa 5
Semifinalele Cupei Europei

HOCHEI
Naţionala de hochei a României se menţine în Divizia I, Grupa

B. Obiectiv îndeplinit pentru naţionala de hochei a României la
Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa B de la Krynica (Polonia).
Tricolorii au r ţa
Australiei cu 5-3 (2-2, 1-0, 2-1) totalizând astfel dou

ţa Australiei pentru a evita retrogradarea. Cu
c

ţii a doua prin Pysarenko, 3-2, iar în ultima parte au reu

ţine astfel în divizia a doua valoric ţ
ţie

victoriei cu Coreaa de Sud, 5-4.
Înainte de începerea Campionatului Mondial, selecţionerul

României, canadianul Tom Skinner, a surprins lumea hocheiului din
România cu declaraţia conform c

ţinerea a opt puncte.
Astfel, Coreea de Sud a promovat în Divizia I, Grupa A, în timp ce

Australia a retrogradat în Divizia a II-a, GrupaA.
Rezultatele României: România-Olanda 1-4; România-Polonia 0-

10; România-Coreea de Sud 1-6; România-Lituania 6-5; România-
Australia 5-3.

ămas în acest e ă ce s-a impus în fa
ă victorii în grupă.

Doar cu o singură victorie în grupă, 6-5 cu Lituania, România era
obligată să câ
ăpitanul Szocs Szabolcs în mare formă, marcator al primelor două

goluri, tricolorii au reu ă se desprindă de "canguri" abia la finalul
păr ă se
impună prin golurile lui Zsok Levente

ă, o performan ă pe care o repeta
ă cu 8 ani, în 2004, la Mondialul de la Gdansk (Polonia), gra

ăreia obiectivul secundar era
ob

şalon valoric dup

ştige în fa

şit s
şit s

şi Goga Attila. România se
men
şi în urm

ATLET ISM

-

Constantina Diţă, locul 17 la
Maratonul de la Londra. Sportiva
Constantina Di ă s-a clasat pe
locul 17 la Maratonul de la Londra,
cu timpul de două ore, 32 de mi
nute ă
site-ul oficial al competi

ă, campioană
olimpică la maraton la Beijing, va
participa

ă
de la Maratonul de la Londra a fost
câ ă de sportiva kenyană
Mary Keitany, în două ore, 18
minute ă
de compatrioatele sale Edna
Kiplagat

ă
ore, patru minute

ău Martin Lel

ţ

ţiei.
Sportiva român

ţia din acest an a
JO de la Londra. Proba feminin

ţa compatriotului s

şi 34 de secunde, informeaz

şi la edi

ştigat

şi 36 de secunde, urmat

şi Priscah Jeptoo.
La masculin s-a impus tot un

kenyan, Wilson Kipsang, în dou
şi 44 secunde, în

fa
şi a etiopianului Tsegaye Kebede.

Etapa 28/34: 27 - 30 apr 2012: Vineri, 27.04.2012

Sâmbata, 28.04.2012

Duminica,
29.04.2012

Luni, 30.04.2012

: Chiajna - Sibiu,
ora 18.00 - Digi Sport; FC Brasov - Dinamo, ora 20.20 - Antena 1/GSP
TV; : Sportul - Medias, ora 15.00 - Dolce Sport;
"U" Cluj - Pandurii, ora 17.00 - Digi Sport; Vaslui -Astra, ora 19.00 - Digi
Sport; Ceahlaul - CFR Cluj, ora 21.30 - Digi Sport;

: Otelul - Târgu Mures, ora 19.00 - Digi Sport; Rapid -
Steaua, ora 21.30 - Digi Sport; : Petrolul - Mioveni,
ora 19.00 - Digi Sport.

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 27-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 27 15 7 5 45 23 52p
CFR Cluj 27 15 7 5 48 27 52
Rapid Bucuresti 27 15 6 6 44 23 51
FC Vaslui 27 15 4 8 43 24 49
Steaua Bucuresti 27 14 7 6 35 20 49

. U Cluj 27 10 12 5 38 26 42
7. Otelul Galati

Pandurii Tg. Jiu 27 10 9 8 39 30 39
9. Astra Ploiesti 27 10 8 9 31 27 38

. Ceahlaul Piatra Neamt 27 8 9 10 26 36 33
11. Gaz Metan Medias 27 8 7 12 33 41 31

FC Brasov 27 8 6 13 26 29 30
13. FCM Targu Mures 27 7 9 11 24 32 30

Concordia Chiajna 27 8 6 13 28 46 30
5. Vointa Sibiu 27 7 8 12 18 31 29p

16. Petrolul Ploiesti 27 6 9 12 29 36 27p
17. Sportul Studentesc 27 5 10 12 27 46 25p
18. CS Mioveni 27 2 6 19 16 56 12p

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

27 12 6 9 27 24 42p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS
Copil s-a calificat in optimile de finala

Nadal l-a invins pe Djokovic si obtine al optulea titlu
consecutiv la Monte-Carlo.

. Marius Copil a devenit,
marti dupa-amiaza, primul jucator roman care a depasit faza primului
tur la Nastase-Tiriac Trophy, turneul ATP 250 de la Bucuresti.
Beneficiar al unui wild-card, Copil a onorat cum se cuvine invitatia
organizatorilor si s-a impus cu 6-3, 6-2 in fata germanului Tobias
Kamke, locul 83 ATP. Clasat pe locul 258 in ierarhia mondiala, Copil va
primi 20 de puncte ATP si un cec in valoare de 6.885 de euro pentru
calificarea in optimile de finala. Urmatorul adversar al tanarului jucator
aradean va fi polonezul Lukasz Kubot, jucatorul cotat cu sansa a
saptea la castigarea turneului. Kubot a trecut in primul tur de Gabriel
Moraru. Victor Crivoi a parasit, marti, turneul de simplu inca din primul
tur, la fel ca siAdrian Ungur, singurul roman din top 100ATP, care a fost
invins de israelianul Dudi Sela, cu 7-6, 6-2.

Rafael Nadal a fost nemilos, duminica, in
finala turneului ATP Masters 1000 de la Monte-Carlo si l-a invins pe
liderul mondial Novak Djokovic cu un categoric 6-3, 6-1. Pentru
jucatorul spaniol titlul castigat este al optulea consecutiv pe zgura
monegasca, iar cu acest nou succes Nadal ajunge la 20 de titluri de
Masters in cariera. De asemenea, Nadal a obtinut cu aceasta ocazie
primul titlu dupa o pauza de aproape un an. Ultima victorie a spaniolului
data de la Roland Garros (iunie 2011). Finala cu Djokovic a fost la
discretia campionului, care a rupt echilibrul inca din game-ul al treilea,
cand s-a distantat la 2-1. Djokovic a salvat o minge de break si a ramas
in plasa ibericului la 3-4, insa Nadal a depasit defensiva sarbului in jocul
noua castigand astfel setul cu game pe serviciul adversarului. Setul al
doilea nu a avut practic istoric. Nadal s-a distantat rapid la 4-0 inainte ca
Djokovic sa profite de singura sa sansa de break avuta pentru a pune
primul game pe tabela. Nadal a continuat sa joace perfect si a inchis
meciul dupa doar o ora si 19 minute de la primul serviciu.

FOTBAL
Marti si miercuri s-au defasurat

meciurile din cadrul semifinalelor
Ligii Campionilor, mansa retur:

Joi 26 aprilie, se vor desasura
meciurile retur din cadrul semifi-
nalelor Ligii Europa:

Rezultatele din paranteza sunt
cele din tur.

Finala Ligii Europa se va
desfasura in 9 mai, pe stadionul
NationalArena din Bucuresti.

Marti, 24 aprilie, 2012:

Miercuri, 25 aprilie 2012:
FC Barcelona - Chelsea - .

Real Madrid - 2-1

Athletic Bilbao - Sporting (1-2)
Valencia -Atletico Madrid (2-4).

2 2

B. Munchen

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 22-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 22 22 0 0 789 571 44p
2. Stiinta Mun. Bacau 22 18 0 4 676 563 36p
3. U. Bucovina Suceava 22 12 3 7 628 615 27p

5. HC Odorhei 22 11 3 8 694 649 25p
. Energia Pandurii Tg. Jiu 22 12 2 8 641 636 25

7. Potaissa Turda
8 U. Poli. Municipal Timisoara 22 10 1 11 566 557 21p
9. Dinamo Municipal Calarasi 22 9 2 11 613 629 20

. CSM Bucuresti 22 7 1 14 548 575 15
11. U Transilvania Cluj 22 7 2 13 571 620 15

CSM Ploiesti 22 5 3 14 536 614 13
13. CSM Satu Mare 22 5 2 15 584 658 12

CSA Steaua Bucuresti 22 1 2 19 558 718 4

4. CS Caras Severin 22 13 1 8 577 575 27p

6 p
22 10 2 10 619 620 22p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 23/26: 29 aprilie 2012

Energia Lignitul Pandurii Tg.
Jiu - CS Caras Severin

:Universitatea Poli. Municipal
Timisoara - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; HCM Constanta -
Universitatea Bucovina Suceava; CSM Satu Mare - Dinamo Municipal
Calarasi; CSM Ploiești - HC Odorhei;

; Universitatea Transilvania Cluj - CSA Steaua
Bucuresti; Potaissa Turda - CSM Bucuresti..

GIMNASTICA
România a dominat Franţa.

Echipa feminin

ţinut la Cholet, cu
Franţa.

În componenţa Sandra Izba

ţ ţei.
Tricolorele s-au impus

ă de gimnastică a
României a câ

ătălina Ponor, Diana Chelaru,
Amelia Racea, Diana Bulimar,
Larisa Iordache

ă de 165.550 ale Fran

ănilă- 54.100p).
Gimnastele tricolore sunt pe

ultima sută de metri cu pregătirea
pentru Campionatele Europene
din Belgia, între 10-13 mai.

ştigat concursul de
verificare sus

şa,
C

şi Raluca Haidu,
România a adunat 175.200 punc
te, fa

şi la
individual compus prin Larisa
Iordache (60.150 puncte), dar şi în
întrecerile junioarelor, la echipe
(162.550p) şi individual compus
(Ştefania St

-

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/26 /27 /28 /29 AprilAprilie Aprilie Aprilie ie
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