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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând apartament cu 2 camere.
Tel. 0770-390424

Închiriez în Triaj cas
ţile, chirie modic

.

ţial renovat,
etaj 2 Moroasa, 22.200 € negociabil.
Tel. 0749-195301.

Vând sau schimb cu garsonier

ţ 19.000 €. Tel. 0720-
347375.

Închiriez apartament 2 camere
în Timi

ţional

ţi, ap

ţ 20 €/mp negociabil. Tel.
0762-057598.

Vând garsonier
ţ 13.000 €. Tel.

0771-688734.
Vând apartament 2 camere

Lunc ţ 14.900 €. Tel. 0742-
460160.

Vând teren în Bratova 5000 mp
preţ 2 €/ mp. Tel. 0742-460160.

Cump
ţ ţ

ţ 100
€/lun

ţu Mare, 6000
€, cu gr

ţ negociabil, pomi
fructiferi, fâneţe. Tel. 0728-510783,
0355-415608.

Vând casa la Zorlenţu Mare, cu
fântân ţ
neg. ţ
avantajos. Tel. 0767-939262.

Vând apartament 4 camere,
decomandate, conf. 1, et. 3/4,
modificat ţul pieţei,
negociabil. Tel. 0769-648614.

Închiriez apartament 2 camere
mobilat

ţul pieţei. Tel. 0720-006988.
Cas ţa, zon

ţ 60.000 €
negociabil. Contact dupa 10.05. a.c.
la tel. 0731-511797.

ă, toate
utilită ă. Tel. 0745-
571052

Vând apartament 3 camere,
confort 1, etaj 1, în zona Trandafirul
sau sch imb cu garson ie ră
Timi

ă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, hol, terasa,
gaze naturale, centrală termică,
sobe teracotă, apa

ă, utilată complet. Merită
văzută. Tel. 0752-951705

Vând apartament 2 camere, 50
mp, decomandat, par

ă
zonă bună, ap. 2 camere situat în
Luncă. Pre

ă, semimobilat, centrală
termică, 200 €. Tel. 0745-971702,
0743-391793.

Vând teren intravilan în Boc
ă, 600 mp, cu utilită ă,

gaz, canalizare, curent, ideal pentru
casă. Pre

ă Micro 4, et. 3/4
strada Rarău. Pre

ă, pre

ăr teren în 1000 mp pt.
căsu ă de vacan ă. Tel. 0742-
460160.

Vând apartament 2 camere
conf. 1 decomandat. Tel. 0742-
460160.

Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, în Govândari, mobilat,
utilat, geamuri termopan. Pre

ă. Tel. 0740-038850.
Vând apartament 3 camere

conf. 1 Boc ă Spital, mobilat,
utilat, 28.000 €. Tel. 0745-876079.

Vând casă Zorlen
ădina mare. Vând

ă, cu grădină mare, la pre

ă
Comisariat. Tel. 0746-888595,
0770-600270.

Vând apartament 2 camere.
semidecomandate în Moroasa 1,
pre

ă de vânzare în Re ă
exclusivă, Str. M. Kogălniceanu, 4
camere, baie, bucătărie, sufragerie
modernă, grădină, curte, gresie,
încălzire centrală, pre

şoara. Tel 0355-801140, 0255-
253973

Vând cas

şi canalizare,
şpais, magazie de lemne, garaj la
strad

şoara, zona Mall, stare
excep

şa
Român

şa, lâng

şi terenuri
agricole la pre

şi terenuri agricole. Pre

şi renovat. Pre

şi dotat, situat lâng

şi

Imobiliare

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angajez tân

Transport s

ără cu sau fără
experien ă, vânzătoare la magazin
alimentar. Cerin ă, curată

ă de muncă, ofer salariu bun
ă, Pia

ări

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
ăm orice tip de crean ă.

Plata onorariilor pentru serviciile
noastre de recuperări crean

ă. Nu
recuperam nimic, nu plăti

ă, proiec
tare locuin

ă .
www.danciumarius.portfoliobox.net
Tel. 0766-333119.

Sonorizări nun

ării de la A la Z după
proiect, fier beton, gresie, faian ă,
rigips, podele laminate, izola

ă sau afară. Tel. 0355-407228.
Doresc să am grijă de un copil.

Sunt o femeie în ătoare
ă. Rog seriozitate. Vă

mul
ă la medicină efectuez

masaj de relaxare, anticelulitic

ă.
Acord asisten ă juridică, recupe

rări debite, uzucapiuni terenuri/case
înfiin ăm firme. Tel. 0727-505315

Caut copii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985

ţ
ţe: cinstit

ţa
Trandafiru. Tel. 0745-202257.

Execut la cele mai ieftine preţuri
orice în domeniul construcţiilor

ţii sanitare. Tel. 0755-485664

ţ de la 50
€/persoan

ţ

ţe se
face numai în situaţia în care banii
ce trebuiesc recuperaţi sunt încasaţi
efectiv de dumneavoastr

ţi nimic.
Tel. 0747-903764.

Servicii de arhitectur -
ţe individuale, locuinţe

colective, hoteluri, pensiuni, hale
i n d u s t r i a l e , c o n s u l t a n ţ

ţi, botezuri, eveni-
mente. Transfer casete audio-video
pe cd-dvd. Vând boxe, amplifica-
toare, etc. Tel. 0723-616268.

Transport persoane din/în Aus-
tria, dulciuri, suc .

,
Execut zid

ţ
ţii,

instalaţii termice, sanitare. Tel.
0733-609770, 0762-134922.

Maistru construcţii caut de lucru
în ţar

ţeleg
ţ

ţumesc. Tel. 0758-942422.
Student

ţa. Rog doar
oferte serioase. Exclus masaj cu
conotaţii sexuale. Tel. 0772-779300
sau 0758-452501. Anunţ valabil
pentru vineri-duminic

ţ -

ţ .

şi
cu poft
şi contract de munc

şi
instala

Film şi fotografii la nunti
botezuri şi evenimente speciale. Tel.
0729-844264.

Recuper

şi cafea gratis. Tel
0764-037416 00436 763127442.

şi cu
experien

şi
reflexoterapie la domiciliul clientului
sau la mine. 30 lei şedin

şi b

Transport s

.

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
Tapi

ă. Tel. 0745-
274929.

ţ de la 50
€/persoan

ţez colţare, canapele, fotolii,
scaune. Asigur transport

ţuri neg Tel. 0747-478023.

Transport marf

şi montaj.
Pre

Vând urgent apartament 3
camere, conf. 2, central ţie
exter ioar

ţ 29.000. Tel. 0771-
245082.

Vând ap.2 camere, conf.1, semi-
decomandat, et.7/10, 60 mp, vis-a-
vis de Billa, aer condiţionat, centra-
l

ţa. Preţ
25.000 € neg. Tel. 0760-022379.

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat în Moroasa II.
Apartamentul este situat la etajul 1
/4

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

Vând cas -
ţ 33.000 €

negociabil. Tel. 0756-386842.
Vând c

ţ
ţ negociabil 2700 er. Tel. 0747-

957520.
Închiriez garsonier

ţ -

ţuri negociabile la vizionare. Tel.
0762-216183.

Vând ap. 2 camere 590 mp conf.
1, etaj 2, parţial renovat, Moroasa 1,
preţ 22.200 €. Tel. 0749-195301.

Vând 1400 mp intravilan pt.
construcţie cas ţa Stavila,
strada Nera, cu gaz, curent, ap

-
ţ

ţit
ţ 5000 €

negociabil. Tel. 0730-139529.
Vând apartament 2 camere,

parţial îmbun ţit, zon ţ
18500 €. Tel. 0785-663142.

Sch imb garson ier
ţit Ţerova. Tel.

0746-769501.
Vând/schimb 2.850 mp gr

ţii, cu
auto diesel - 1,5 €/mp neg. Tel.
0743-738531.

Vând cas ţei,
stare bun

ă, izola
ă, termopane, u ă

metalică, pre

ă, termopane, laminate etc. Vând
sau schimb cu casă în Re

ă termică,
termopane iar blocul este izolat
termic. Pre

ă cu 3 camere, bucă
tărie

ămin cu 2 camere Alea
Albăstrelelor et. 1. Tel. 0756-
459282.

Vând apartament la casă, 2
camere, baie, bucătărie, terasă,
pivni ă, mansardă, camere 5 pe 5
pre

ă mobilată,
Aleea Tineretului, geam termopan,
u ă metalică, gresie, faian ă, încăl
zire centrală. Tel. 0731-646276.

Vând casă

ă Re
ă,

canal, 29 €/mp. Tel. 0722-631009.
Vând parcele pt. construit în

Crivaia Văliug, zonă de case de va
can ă, 15 €/mp. Tel. 0722-631009.

Vând cameră cămin parter, str.
Constructorilor îmbunătă ă, boiler
electric, termopan, pre

ătă ă bună. Pre

ă to ta l
îmbunătă ă cu casă în

ădină
în Boc ă cu intravilanul,
pretabilă orice fel de construc

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

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

ş

şi

şi este dotat cu central

şi baie la Bocşa. Pre

ş

şi apartament în
Caransebeş imediat locuibile.
Pre

şi

şa 2, limitrof

şi

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

ătă

ă lângă Poli

ă ultracentral, 5 ca-
mere + dependin ă

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

Vând apartament 4 camere, 2
băi, 2 holuri, decomandat, vedere
fa ă-spate, etaj 1/4, zonă bună, pre

şi apart.
conf. 2 îmbun

şi multe îmbun

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

Vând ap. 3 camere semideco-
mandat în Lunc ţie, pe
bd. A.I. Cuza nr. 36, ap. 10, etaj 2,
30.000 €. Tel. 0730-804654.

Vând cas
ţe, recent renovat

ţiri, central

ţ ţ
bun. Tel. 0766-223708.

Anunţ angajare
Primaria Municipiului Re ţaşi a

şi
şi caut

şteptate persoane care
au experien şina de cusut, chiar dac

şi transport pentru
persoane din localit

şi CV-uri se pot depune la Centrul de
Informare pentru Cet şi

nunt ţenii interesaţi c

ţioneaz
ţa, un punct de lucru cu obiect de

activitate producţia de tapiţerie pentru autoturisme
ţ ţiilor. Sunt a
ţ

ţionat

ţi limitrofe.
Menţion

ţeni din cadrul Prim ţa, P-
ta 1 Decembrie 1918, nr. 1A.

ă cetă ă pot
depune în continuare CV-uri în vederea angajării la compania SC
Trimsol Romania SRL. Firma inten ă să deschidă în cursul
lunii iunie, în municipiul Re

ă personal
cu experien ă în domeniul confec

ă ca operatori ma ă nu au
calificarea certificată în această specializare. Deschiderea acestui
punct de lucru este condi ă de găsirea personalului, în număr de
minim 70 de persoane, în prima fază, urmând ca în final, compania să
angajeze până la 500 persoane.

Se oferă salarizare stimulativă, bonuri de masă
ă

ăm că cereri
ă ăriei municipiului Re

Auto-Moto-Velo
Vând cauciucuri autoturisme şi

microbuze, second-hand, stare
bună, pre

ă de func

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând Honda CB 450S, în stare f.
bun ţionare, an 1988, 44
CP, 45.000 km. Preţ 900 € neg. Tel.
0740-576160.

Vând Fiat Panda, 94, numere
Italia, 400 € negociabil. Tel. 0747-
972902 (RR)

Vând Fiat Panda, an 2008,
benzinar, motor 1100 cmc, consum
4%, culoare galbenă, în stare
perfectă, pre

ă,
pre

ă de fân,
instala

ăr vouchere. Tel. 0722-
395844 (RR)

Vând piese Dacia 1310. tel.
0731-102096 (RR)

Vând scuter Yamaha Booster, în
2 timpi, 49 cmc, 500 €; scuter de 50
cmc la 300 €; Cumpăr cârlig de re-
morcare pt. Renault Tangou; 5 jante
de tablă. Tel. 0730-552734 (RR)

Vând microbus Renault Master,
an fabrica

ă la zi, dotări complete, climatronic,
scaune piele, pre

ă, alarmă, închidere
centralizată, unic proprietar, 2001,
93.000 km.pre

ă

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

De vânzare un VW Golf 3,
înmatriculat, 1600 cmc, pe benzin

ţ 1400 €. Tel. 0742-162726 (RR)
Vând tractoare second hand,

cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici, grebl

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

Vând Mercedes 1987, 1997
cmc, acte la zi, 1500 € negociabil.
Tel. 0724-121658 (RR)

Cump

ţie 2001, 4000 € neg. Tel.
0355-426704, 0752-030888 (RR)

Vând Dacia Papuc din 2005. tel.
0720-893505 (RR)

Vând Renault Laguna, an fabr.
2000, înmatriculat, verificare tehni-
c

ţ 3000 € neg. Tel.
0785-390778, 0255-517830

Vând piese de schimb pentru
Dacia. Tel. 0752-951705

Vând 2 vouchere rabla 2500
buc. Tel. 0727-363779.

Vând în Re ţa Dacia Super
Nova clim

ţ 1250 €, negociabil.
Tel. 0727-306325.

Vând 3 motociclete marca IJ
Jupiter 4, un CZ sport

ţ 1500 lei toate. Tel.
0740-576160.

Cump r vouchere pentru rabla.
Tel. 0723-553648.

şi

şi un mezeu,
defecte. Pre

Vând urgent ma

ţinut

ţ 3600
€. Tel. 0751-412260.

şin

şin

ă Dacia Lo-
gan an fb. 2006 motor 1,5 dci 48 kw,
ma ă între ă, sunt mecanic de
meserie, de garaj, accept orice test,
revizie la zi, model Laureat, geamuri
electrice, oglinzi, computer bord,
climă huse, 108.000 km, pre

(continuare )în pag 7.
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Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cara

ţa în municipiul Re ţa,
jandarmii c

ţenie general

ş-Severin se implic

şi eliminarea deşeurilor aruncate necorespunz
şi

şeni se vor deplasa în zona repartizat

ă în
proiectul , unde va participa mâine, începând cu
ora 09.00, la colectarea ător
în arealele naturale. Astfel, sâmbătă diminea

ără ă de organizatori,
respectiv zona Dealul Crucii, unde vor face cură ă.

„Let’s Do It România!”
20 de cupluri din Reşi

şi cupa
de şampanie, cuplurile au primit şi câte 300 de lei,
dar şi un buchet de flori. Astfel de ac

şi

ţa au primit ieri
ţii. Asta, datorit ţii

c

ţiuni au loc
periodic la Casa Municipal ţa.

felicitări
din partea municipalită ă longevită
ăsniciei lor, de 50 de ani. Pe lângă felicitări

ă din Re

Primăria şiţa ne informeazăRe

Oraşul Reşi

.

şi de standarde europene.

ţa a primit 500.000 de euro
pentru

ţii se vor putea
bucura de spaţii de joac

modernizarea Parcului Copiilor şi
Siderurgistului Lucrările încep în viitorul
apropiat, astfel că micu

ă special
amenajate

Sâmb ţa va participa,
pentru al treilea an consecutiv, la proiectul internaţional “Let’s Do It,
Romania!” acţiune de cur ţenie a zonelor din jurul Re ţei. Primarul
municipiului Re ţa, Mihai Stepanescu susţine scopul proiectului

ţenilor, autorit ţilor, societ ţii civile,
companiilor private ţarea arealelor
naturale din jurul localit ţilor României, ţin 30% din
num

ţiunea de cur ţenie a îmbr
ţ au fost propuse de c

ţiona în vederea salubriz

La iniţiativa primarului Mihai Stepanescu
ţilor asociaţiilor

de locatari, în cursul dimineţii zilei de ast

ţia pentru Protecţia Mediului, Garda de
Mediu precum ţi ai administraţiei publice locale.

S-au preluat
ţilor asociaţiilor de locatari

ce vizeaz

ţii institu-
ţiilor amintite ce se vor deplasa în
Micro I bd. Republicii), pentru a
verifica starea subsolurilor de bloc.

Prim ţa face cunoscut tuturor iubitorilor de
folclor

ţiile la Cinematograful „Dacia” pentru
echipa de dansuri populare, dup

ţi: 18-20, joi: 18-20.
Cei ce doresc s

ţa sunt invitaţi s
ţii, în vederea dobândirii cuno ţelor necesare

particip

L ţa Mihai Stepanescu, o
comisie format ţi ai Serviciului de Investiţii ţii
Publice din cadrul prim

ţa S.A.

ţa locului s-au adoptat o serie de m
ţii s ţi

ţa S.A. s
ţiilor vom avea dou ţi

ţenii cât

ătă, 12 mai 2012, Primăria Municipiului Re

ă

ă ă ă
ă

ă
ărul de saci strân

ă ăcat o altă formă în sensul
în care în fiecare jude ătre organizatori zonele în
care se va ac ării. În acest context, zonele
alese de către municipalitate sunt Secu, Doman

ărilor
primite din partea administratorilor de bloc

ăzi a avut loc o întâlnire la
sediul primăriei municipiului, cu factorii de decizie ai S.C. CET 2010,
S.C. Aquacara

ă canalizarea precum

ă.
Primarul Mihai Stepanescu a

decis constituirea unei comisii
formată din reprezentan

ăria municipiului Re
ă în perioada 14.05.2012 - 14.06.2012 An-

samblul „Bârzava” continuă repeti
ă următorul program: luni: 18-20,

mar
ă devină membri ai echipei de dansuri populare a

municipiului Re ă participe la Cinematograful „Dacia”
pentru repeti

ării le diverse manifestări cultural - artistice.

a solicitarea primarului municipiului Re
ă din reprezentan

ăriei, proiectantul ă ă
lucrări de modernizare în ora ă obiective
vizate. Obiectivele alese au fost pasajul din zona S.C. TMK Re

ădina Zoologică „ Ion Cri
La fa ăsuri tehnice

ă loca ă capete o nouă înfă
ă se a ă ca în cca două luni, cu asigurarea fondurilor guverna-

mentale ările ce se desfă ă atât la Grădina Zoologică
cât ă fie realizate. După
finalizarea investi ă obiective cu o nouă înfă

ă îmbucure atât re

şi

şi
şi şi

anume mobilizarea cet
şi a mass-mediei pentru cur

şi reciclarea a cel pu
şi.

Anul acesta, ac

şi Poiana Golului.

şi în urma sesiz
şi a preşedin

ş S.A, Agen
şi reprezentan

şi dat spre rezolvare problemele administratorilor şi
preşedin

şi
sistemul de termoficare respectiv
de energie electric

şi
şi dansuri populare c

şi
ştin

şi
şi Achizi

şi executantul ce desf şoar
ş, s-au deplasat pe teren la dou

şi
şi Gr şan”.

şi estetice ce
se impun pentru ca cele dou şare. Toto-
dat şteapt

şi locale, lucr şoar
şi la pasajul din zona S.C. TMK-Reşi

şare
care s şi şi turiştii ce vor tranzita oraşul.

Biroul de pres ţaă al primăriei municipiului Reşi

| 11 - 16 Mai 2012 | PRISMA

I. Re ţaşi

ş

III. Anina

V. Bocşa

1 Potoceanu Nadia Partidul Verde
2 Loga Claudia Daciana

ţa Petru Mircea USL
3 Vasilescu Nicu

UER

ţu Gabriel Eugen PDL
5 Pascu Mirel Patriciu USL

PAS
3 Filipescu Gheorghe Independent
4 Blănariu Valentin PPDD
5 Pârvulescu Dumitru Tilică PRM
6 Stepanescu Mihai USL
7 Năsturel Gheorghe PDL
8 Belba Marinela Ionela PNGCD
9 Axmann Daniel PPLC

ănescu Alexandru PDL
2

ă Constantin PPDD
5 Românu Gheorghe PNL
6 Careba Gavrilă PDL

1 Nicoară Marius PNGCD
2 Golopen

6 Domilescu Iova Ion UNPR
7 Almă

ănean

II. Caransebe

IV. Băile Herculane

1 St
Şellner Nicolae PPDD

3 Jucos Caius Ioan UNPR
4 Talpazan Gheorghe PNGCD
5 Vela Ioan Marcel USL

1 Petolia Mircea Partidul Verde
2 Neicu Gheorghe PSD
3 Crişan Mircea UNPR
4 Hoanc

şor PDL
4 Iacob Vivi Mariana PPDD
5 Oprescu Ion

şan Nicolae PRM
8 Cristescu Ilie Independent

1 Moldovan Petru Ioan Independent
2 Maruşca Liviu Ion PNGCD
3 Nidelea Rodica Liliana PPDD
4 Cism

VI. Moldova Nou

ţa

VIII. Oţelu Ro

ă

VII. Oravi

1 Lupu Matei PSD
2 Bâcle ătălin Vasile PDL
3 Chisăli ă Ion

ăleanu Eugen Partidul Verde

ăcescu Doru PC
3 Goga Ioan PNL
4 Ghenadi Dumitru PDL
5 Gavrilovici Adrian UNPR
6 In

ărin Teofil PN

ălăiescu Luca USL
2 Cristescu Constantin PAS
3 Enache Drago

ă Gogu

şan C

1 M

ş PDL
4 Cocoşil

ţ PNL-PC
4 Momirovici Nicolae PPDD
5 B

1 Ursu Dumitru PSD
2 Nov

ţa Victor Viorel PRM
7 Laza Marcel PPD
8 Drug ŢCD
9 Ploscaru Nicolae PNGCD

ţa Pica PPDD

şu

�

�

�

�

În cadrul „S
Înscrierile la ce-a de-a 3-a edi

Ansamblul de
cântece

ăptămânii Lumii Unite”, tinerii de na ă ă vineri, 11 mai 2012, la ora 12,30, la sediul Direc
ă Cara ărilor de colaj cu tema „unitate”

ăile Herculane, în data de 26 mai, se mai pot face astăzi, 11 mai, online (detalii pe siteul www.alternativetm.ro/herculesmaraton)
ă Studen ă la cea de-a VI-a edi

ă ă în perioada 11-13 mai 2012, la Bra

ţionalit ţi ţa, organizeaz ţiei pentru
Cultur ţie Hercules Maraton, care va avea loc pe Valea Cernei,
amonte de B

ţe ţa, particip ţie a Festivalului Naţional Studenţesc de Folclor
„FLORI DE MAI “, festival ce se desf

şi confesiuni diferite din Reşi
ş-Severin, vernisajul lucr

şi dansuri populare „Flori de Mai” al Casei de Cultur şti Reşi
şoar şov

„Femeile sunt buni gospodari!”
Partidul Verde din Caraş-Severin va ataca

Prim şi
şi preşedinte al unui ONG extrem

de activ în via

şi buni organizatori.
„Nu am complexe fa

şi politice, a spus Nadia Poto-
ceanu. Dar gestionarea proast şeurilor,
nerespectarea Conven

şi de noi la Bruxelles, dispari
şi a locurilor de munc

ştiu administra şi nu sunt şanta-
jabil

şa. Eu sunt inginer, activez la
Reşi şi cred c ş fi un primar bun.”

Paul Ovidiu Vasile, preşedintele Partidului
Verde Caraş-Severin, a prezentat lista candi-
da şi

şi timp, c

şedinte
al organiza

şedinte şi Paul Vasile, preşedinte.
„Am ac

şedintele Paul Vasile, dar, cu
toate astea, am adunat lâng

şti, oameni cura

şi
şase consilieri pentru Moldova Nou

ş, O şu,
B şova, Iablani

şte
stoparea investi

şi natura care ne suport

şi reluarea leg
şedintele verzilor c şeni a

lansat şi o critic
şi afaceri. El a spus c

şcuri cu 50-60 de euro pe lun
şase sute de euro. În

plus, licita

şedinte Costel Mih

şi programe. El a spus v

şti
în domeniile lor şi implica

şi
şi lanseaz

şi
şi proiect

şi
şi-a ales drept simbol electoral,

locomotiva. Aici vor avea loc câteva manifes-
t

şi patimilor politicianiste,
a declarat cu pu

şi nu vei şti niciodat
şte,

partidul meu e Reşi şi

şi şi m-am s

şi
şa cum putem spune de to

şi viziune, care vor
trage Reşi ş spune c

şi

şi spune c
şi va ridica salariul de primar, banii urmând

a fi dona

Prim-vicepreşedintele UNPR Caraş-Se-
verin, Adorian Solomonesc, a trecut la PSD,
într-o mişcare brusc şeful de la
Direc şi-a anun
şeful de partid, pe deputatul Ion Tabugan, cu
care se cunoaşte de peste dou şi
la propunerea c şa
cum sus

şi c

şi c ştepta la aşa
ceva. Adorian Solomonesc a trecut pe la trei
partide: PSD, PNL, UNPR şi acum a revenit la
”matc

ăria Re

ă. Nadia Potoceanu a
spus, joi, într-o conferin ă de presă, că femeile
sunt buni gospodari

ă de bărba

ă a de

ă
ă,

toate acestea trebuie corectate. Consider că
eu ă

ă. Cu tot respectul, dar bărba
ă care uită. La noi,

femeile, nu e a
ă a

ătând,
în acela ă verzii au depus candidaturi
pe liste complete în 17 localită

ăilă, vicepre

ă noi personalită

ăcut politică.
ă este trei consilieri jude

ă, trei pen-
tru Anina, câte cel pu

ărbunari, Vrani, Naidă
ăile Herculane, Cara

ă oamenii trebuie
să în ă prin ecologie mult mai mult decât
simplul adunat de gunoaie. PV nu dore

ă.
De asemenea, verzii vor un minister de resort

ăturilor clasei politice cu socie-
tatea civilă. Pre ără

ă dură la adresa stării de
lucruri din administra ă
se concesionează de la primărie locuri pentru
chio ă, după care
sunt reînchiriate cu cinci-

ătite pentru destina-
tarii lor, a mai spus Paul Vasile.

Vicepre ăilă a dat tonul
unei campanii electorale civilizate, bazate pe
idei ă verzii vor avea
un ton echilibrat iar cei de pe listele de
candida

ă a
jude

ă joi, oficial, candidatura
la Primăria Re

ării, Filipescu
candidează independent. Momentul lansării
candidaturii se produce în Parcul de Locomo-
tive din Re ă Gheor-
ghe Filipescu

ări specifice, evenimentul fiind completat de
un scurt recital al cantautorului Cristian Buică.

”Faptul că sunt independent mă ridică
deasupra disputelor

ă, Filipescu. În
politică, teoretic lucrurile stau bine dar în prac-
tică ele se schimbă ă dacă
vei fi cu adevărat sus ă prive

ăi, re
ă luptă. Sunt un

bun contribuabil la bugetul de stat, eu aici, la
Re ăturat de promi-
siuni, de ineficien ă, de vorbe goale. Sunt unul
dintre oamenii de afaceri ai Re

ăsate în
plata domnului de administra ă mă
consider, cu toată modestia, o locomotivă, cu
energie, putere de muncă

ă postura de

independent mă avantajează, pentru că sunt
sus

ă a actului administrativ ă
nu-

ă. Se spune că
ă nici măcar nu

ăzeci de ani,
ăruia a ajuns director, a

ăzi drept serios candidat
progresist la primăria Rusca Montană.

Solomonesc a acceptat să fie candidatul
PSD, din motive personale, după cum a
declarat. El a spus că e democra ă mnu
a cerut niciunui membru al UNPR să-l urmeze
la social-democra

ă.
Ion Tabugan a spus că avea unele îndoieli

cu privire la presta
ă într-un fel se a

ă”.

ţei cu Nadia Potoceanu, cadru
universitar

ţa public
ţ

ţ ţi în relaţii-
le profesionale

ţiei Peisajului, semna-
t ţia spaţiilor
verzi, lipsa investiţiilor

ţie local
ţii mai fac

promisiuni la un pahar, dup

ţa din 1971

ţilor pentru Consiliul local Re ţa, ar

ţi ale judeţului.
Primii trei pe lista de consilieri locali la PV
sunt, în ordine, Costel Mih

ţiei judeţene, Nadia Potoceanu,
vicepre

ţionat într-un timp foarte scurt, a
declarat pre

ţi

ale vieţii publice, profesioni ţi,
care majoritatea nu au mai f Ţinta
noastr ţeni, patru sau
cinci consilieri locali pentru Re ţa, cinci sau

ţin trei la Socol, Siche-
viţa, C ţelu Ro

ţa, Meha-
dica, acolo unde avem organizaţii puternice.”

Paul Vasile a remarcat c
ţeleag

ţiilor sau a construcţiilor, ci un
echilibru între ele

ţie

ţiile sunt preg

ţi ai partidului sunt buni profesioni
ţi în viaţa social

ţului.

Omul de afaceri re ţean, Gheorghe
Filipescu î

ţei. Cu afaceri extinse în
domeniul construcţiilor

ţa, de la ora 17, pentru c

ţin timp în urm

ţinut. În ce m
ţa, membrii s ţenii.

Eu pentru ei intru în aceast

ţa investesc
ţ

ţei care nu
sunt sprijiniţi, a ţi cei
din domeniul meu. IMM-urile sunt l

ţie. Cert e c

ţa înainte. A

ţinut de multe categorii sociale, care mi-au
transmis semnale în acest sens. Iar Re ţa, nu
o spun eu, are o tradiţie a independenţilor.”

Gheorghe Filipescu vrea o abordare
complez

ţi în scop caritabil.

ţia Silvic ţat

ţine deputatul UNPR, care îl
prezentase deun

ţie

ţi. Dar, cu Solomonesc a
tercut la PSD întreaga organizaţie local

ţia ui Solomonesc din
ultimele luni

Gheorghe Filipescu î
ţei

Prima fractur

şi lanseaz
şi

ş-Severin

ă azi
candidatura la primăria Re

ă în UNPR Cara

(DanApostolescu)

Formaţiune politică Candidat preşedinte
Partidul Verde din România Paul Ovidiu Vasile
UNPR Ion Tabugan
USL Sorin Frunz

şterescu
PSDM Ion Stepanescu
PDL Lenu

ăverde
PRM Nelu Florin Brînzei
PPDD Paul Purea
PN ănilă OberŢCD D

ţa Ciurel
PNG Viorel Mutu
PP-LC Nicolae Baciuna

Candidaturi pre}edinte consiliu jude]ean

Candidaturi primar municipii şi oraşe

Cu toate că nu există încă o certitudine în acest
sens, se pare că, a ă unele surse,
Silviu Hurduzeu este creditat cu cele mai mari ă
ocupe func

ă,
dar

ă social-democra
ă Silviu Hurduzeu s-ar afla pe

listele partidului pentru Consiliul jude

ă fie numit prefect. Dar, surpriză! Silviu
Hurduzeu nu figurează pe nici o listă candida

ă însă ideea că Hurduzeu nu este
înalt func ă, cel
pu ă la absolvirea unui curs. S-ar părea însă că
numirea noului prefect de Cara ă fie amânată o
perioadă, timp în care Institu

ă, cel mai probabil, de subprefect. Silviu
Hurduzeu ar una din variantele bune ale PSD, pentru că
tânăr, a mai condus intitu

şa cum acrediteaz
şanse s

ş-Severin, numit de
PSD. Aşa cum unii jurnalişti din jude

şedintele PSD
Caransebeş şi fost preşedinte al Organiza

şi de organiza
şi de Bucureşti. Ini

şi cu declara
şa

cum ar fi fost firesc, de altfel. Acest lucru l-ar fi

împiedicat s

şti acrediteaz

ş s

şi ar avea sus
şti.

ţia de prefect de Cara
ţ au comentat cu

ceva timp înainte, Silviu Hurduzeu, pre
ţiei de Tineret

a partidului, ar fi susţinut ţia judeţean
ţial, se crezuse - speculativ,

desigur, pentru c ţii nu au fost prea
genero ţiile - c

ţean sau local, a

ţi! Fapt ce
i-ar deschide calea spre Instituţia Prefectului. Alţi
jurnali

ţionar public, ceea ce ar constitui o piedic
ţin pân

ţia Prefectului ar fi
condus

ţii ţinere la
Bucure (DanApostolescu)

Va fi Silviu Hurduzeu prefect de Cara}-Severin?

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

PAS - Partidul Alianţa Socialist

ţa Centru Dreapta PNL-PC

ă
UER - Uniunea Ecologistă din România
PNL-PC - Alian
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Copiii care se dăruiesc copiilor

Erwin Josef [igla a fost distins cu
„Însemnul de aur al Landului Stiria”

Matei Mircioane

PRISMA | 11 - 16 Mai 2012 |

Erwin Josef Ţigla, pre

ţul Cara

ţii din Graz,
„Însemnul de Aur al Landului
Stiria”, conferit din partea
Guvernului landului austriac.
Înalta distincţie i-a fost conferit

ţ
ţ ie la

p

ţie a „Zileleor Literaturii Germane la Re ţa”, manifestare la care au fost
prezenţi scriitori de limb

ţa” este una dintre cele mai importante manifest
ţile germane din mai multe ţ

ţia German
ţie a Adulţilor din Re ţa

ţii coordonate de c Ţigla

şedin-
tele Forumului Democratic al
Germanilor din jude ş-
Severin, a primit luni, 7 mai a.c.,
în Aula Universit

ştiin

şi dezvoltarea culturii
germane şi pentru ceea ce a
realizat pentru etnia german

şu-
rat a 22-a edi şi

şi Slovenia.
„Zilele Literaturii Germane la Reşi

şi
Educa şi şi de Forumul Democratic al Germanilor din Banatul de
Munte, asocia şedintele Erwin Josef şi de
vicepreşedintele forumului, Christian Chioncel.

ă

ă
de către Primul-Ministru al
Landului Stiria, Franz Voves, în
semn de recuno ă pentru
deosebi ta contr ibu

ăstrarea

ă
din Banatul Montan.

Reamintim faptul că în
perioada 4 - 6 mai, în capitala
Banatului Montan, s-a desfă

ă germană din România,Austria, Germania
ări

culturale ale germanilor din România, cu ecouri în comunită ări
europene, manifestare organizată anual de către Asocia ă de Cultură

ătre pre

Victor Tand are 43 de ani şi timp de 20 de ani a lucrat ca şofer. Acesta sus
şeful s şi dat afar

şi c

ş, când în fa
ş. Omul vrea s şa cum sus

şofer de 20 de ani şi nu am fentat niciodat
şi nu am pus niciodat

şef, m-a for
şina s şteşte

caransebeşeanul de 43 de ani. Acesta sus şeful s
şi l-am ac

şi al poli ştilor care au ascuns probele de la dosar. Acum, pe lâng
şef, am mai deschis şi dou şi a martorilor mincinoşi

care s-au prezentat în instan
ş sus şeful

b
şi şeful omului a fost sanc şa cum prevede legea. Aceasta este

practica pe lâng ş-
Severin. Nu este un caz izolat. Ne
confrunt

şi împotriva a doi
martori, pe care i-a b

ţine c

ţine c ţi”

ţa Judec ţa Poliţiei din
ora ţine, drepturile i-au fost
înc

ţa acelor oameni care au
c ţat s

ţine c
ţionat în instanţ

ţi
ţistului

ţ
ţin c

ţionat, a

ţii, în
medie, de 60 de ori pe an”, susţin
sursele „Express de Banat”. Aceasta
explic

ţistului, pe care l-a acuzat
c

ţ i o n a t c u
neînceperea urm

ă a fost
bătut de ău ă abuziv. Problema omului începe, însă, la momentul
instrumentării dosarului. Acesta sus ă procurorii au fost „cumpăra ă au ascuns
probe importante de la dosar.

Victor Tand protestează când în fa ătoriei Caransebe
ă i se facă dreptate, pentru că, a

ălcate flagrant. „Sunt ă legea. Am circulat pe
toate drumurile Europei ă în pericol via
ălătorit cu mine. Întregul scandal a pornit de la faptul că fostul meu ă plec

la drum fără ca ma ă aibă revizia tehnică făcută, dar am refuzat”, pove
ă ău, în loc să îi explice că lucrurile

se vor îndrepta, l-a lovit. „M-a lovit direct ă pentru că nu este
firesc ceea ce a făcut. În loc să mi se facă dreptate, acel om a scăpat, cu ajutorul
procurorilor ă procesul
cu fostul ă dosare împotriva poli

ă.Aceste lucruri mi se par anormale”, a adăugat Victor Tand.
Surse oficiale din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebe ă

ărbatului protestatar a fost pedepsit cu o amendă administrativă. „A avut trei zile de
îngrijiri medicale

ă Tribunalul Cara

ăm cu astfel de situa

ă faptul că numărul dosarelor, pe
care le are Victor Tand, a crescut pentru
că bărbatul a depus plângere penală
împotriva poli
ă a ascuns probe, dar

ănuit că ar fi depus
mărturie mincinoasă. În aceste cazuri,
d o s a r e l e s - a u s o l u

ării penale.

Victor Tand protesteaz@ din cauza justi]iei

Asociaţia Grupurilor Locale de Tineret s-a înfiinţat în
Cara ţiativa membrilor Andrei
B ţiei
Cogito, ţiei
este educarea tinerilor cu vârsta de pân

ţa copiilor din ora
ţiunile pe care le organizeaz

ţi non-formale
pentru copiii cu vârsta cuprins

ţile se desf ţia prin joc

ţiei, care are sediul la Re ţa. Cea mai apropiat
ţiune în care se implic

ţa lor

ţile de înv ţ
ţiuni altruiste, cu

atitudine

ţ

ţi voluntari din ţar

ţiunile pe care le
vom promova în toamn

Cea mai important ţiune a tinerilor este în aceast
ţe”.

Aceasta este promovat

ţe pot câ ţele proprii.
Evident, sporturile la care se vor întrece copiii cu deficien-
ţe, vor fi adaptate fiec

ţiatorul acţiunii, Ciprian Cuciureanu, membru al AGLT.
De asemenea, ast

ţiunea es-
te una comun ţie, la nivel naţional.

ş-Severin în anul 2006, la ini
şedintele Asocia

şi Costi Francu. Obiectivul principal al asocia

ştia pot deveni membri voluntari. Filiala din Caraş-
Severin se bazeaz şi
dedic ş, prin
ac şi promoveaz

şi 16 ani.
Activit şoar
şi joac

şi

şi s

şi s
şcoli.

Tinerii iau unit şi le explic

şi pozitive. “Tr

şi s

şi ritmului alert sau s
ştem pe cei din jurul nostru şi s

şi pe ceilal

şi este un bun prilej s
ştem mai bine”, spune Petronela Bosâncean.

şi
cei cu deficien ştiga încredere în for

şi sper ca totul s

ălărău, care este în prezent, pre

ă în 14 ani, după
care ace

ă în prezent pe 20 de tineri, care î
ă, în exclusivitate, via

ă ă în rândul
locuitorilor. “Organizăm, în principiu, activită

ă între 14
ă ă ă sub denumirea Educa
ă”, a spus Petronela Bosâncean, coordonatorul

asocia ă
ac ă tinerii de la AGLT este renumita

“Lets do it România!”. Voluntarii sunt de părere că trebuie
să ia parte ă se implice activ în ecologizarea mediului,
astfel încât, copiii cu care lucrează să aibă parte de un
exemplu pozitiv în via ă îi urmeze. O altă activitate,
specifică AGLT, este promovarea voluntariatului în

ă ă ământ la picior ă
elevilor de ce are nevoie lumea de ac

ăim într-o lume capitalistă, în care
punem pe primul loc propria noastră persoană. Tocmai de
aceea trebuie să ne oprim din când în când în loc ă
analizăm foarte bine ce ne dorim de la via ă. Să ne
dedicăm muncii ă încercăm să îi
cunoa ă îi ajutăm”, a adăugat
coordonatorul Petronela Bosâncean. Ca să îi cunoască
mai bine ă, în această vară,
membrii AGLT pleacă la Tulcea, unde vor sta cu corturile
pentru câteva zile. “Discutăm despre ac

ă ă ne
cunoa

ă ac ă
vară “Zilele sportului pentru Persoanele cu Deficien

ă de Ciprian Cuciureanu. “Obiecti-
vul nostru principal sunt copiii, astfel că ne-am gândit că

ărui handicap. Cred că este un lucru
extraordinar ă iasă ca la carte”, a spus
ini

ăzi, tinerii merg la Centrul Primăvara,
unde vor petrece o zi întreagă alături de copii. Ac

ă, organizată de asocia

Sport pentru copiii cu dizabilităţi

Linia ferată Anina - Oravi
ă datorită via-

ductelor ă, la
mijlocul secolului al IX-lea,

ă, precum ări
europene, admirat pe situri, pe bloguri, pe
chaturi, subiect de dezbateri în simpozioa-
ne ă, din nou, să
fie închisă! Reamintim că Direc

ă

ă Anina - Oravi
ă în patrimoniul UNESCO.

Cu toate
ă

admira ă, a
grupuri numeroase de oameni, fa ă de
„Semmeringul bănă ă,
organizată în data de 2 mai a.c., la Bursa
Română de Mărfuri, nicio firmă nu s-a arătat
interesată să preia în chirie liniile ferate
Oravi

ă închirieze liniile ferate
ă de patru ani, cu

personalul aferent, câ ătorul fiind de-
semnat cel care oferea suma cea mai mare.

Linia ferată Anina - Oravi
ă de aproximativ 10 ani, de când

minele de la Anina
ă a scăzut, a

ă în cele două vagoane ale trenului, cel
mai adesea poate fi întâlnit câte un singur
pasager, sau doi-trei, în general oameni
vârstnici, care trag după ei câte o traistă cu
merinde. Singurele momente când trenul
se înviorează sunt acelea în care apar
turi ăini, mai des copii
adu

ăl entuziast.
Licita ă pentru închirierea liniilor

va fi cel mai probabil reluată, cu speran ă
vreo societate privată va reu ă introducă
linia Oravi

ămâne do-
cumentul elaborat de Guvernul României
privind rentabilizarea CFR, cu următorul

titlu: „Restructurarea domeniului feroviar”,
în care se prezintă, negru pe alb, inten

ă închiderea activi-
tă

ă
sec

ă, efectul va fi reducerea a 200.000
tren-km în următoarele patru luni, cu o eco-
nomie financiară de aprox. 4,7 milioane lei”.

Reamintim că, în anul 2010, a fost mare
tulburare la aflarea ve ă CFR SA va
închide linia de la data de 1 noiembrie. Cu o
zi înainte, în 30 octombrie, au venit turi

ă
ă-

lători dus-întors între Oravi
ă a fost rentabilă.

ţa, monument
istoric, o bijuterie arhitectural

ţar ţ

ţifice, risc
ţia Pentru

Cultur ţional Cara

ţa
va fi inclus

ţia, mai mult sau mai puţin virtual
ţ

ţean”,la licitaţia public

ţa - Anina ţa - Iam. Conform
caietului de sarcini operatorii economici pu-
teau s

ţa a devenit
nerentabil

ţa s-au
închis, activitatea economic

ţia public
ţa c

ţa - Anina într-un circuit turistic
internaţional.

Dincolo de aceste speranţe, r

ţiile
puterii exective: „Prin anularea circulaţiei
trenurilor pe secţiile Oraviţa - Anina

ţa - Iam, se justific
ţii Postului de Revizie Oraviţa, cât

ţa”
ţii în secţii neinteroperabile (dou

ţii fiind cele amintite, de la Oraviţa)

ţara, dar
ţul cu asalt pentru a c

ţa

şi tunelelor construite din piatr
şi obiectiv turis-

tic cunoscut în şi în multe

şi congrese ştiin

şi Patrimoniu Na ş-
Severin are depus la Minsiterul Culturii un
proiect prin care linia Ferat

şansele de a deveni monument
istoric al patrimoniului universal, cu toat

şi Oravi

şi trenurile de
persoane, pe o perioad

ştig

şi de la Oravi
şa

c

ştii, români sau str
şi pe traseu de câte un ONG sau un

dasc

şi s

şi

Oravi
şi a

SELC Oravi şi „prin trecerea unui numar
de 6 sec

şi
concesionarea acestora sau închiderea
total

ştii c

şti
din toat şi din Germania şi Aus-
tria, şi au luat trenule

şi Anina. A-
tunci, pentru o zi, linia ferat

Semmeringul bănăţean, din nou în pericol

CFR vrea s@ scape de linia Anina - Oravi]a sau s@ o închid@!
Matei Mircioane
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oan Mang (vicelider al grupului PSD din Senat) a înlocuit-o pe lista Cabinetului la Ministerul EducaI ţiei pe Corina Dumitrescu În luna martie 2012, câ
ţ R

ţelor, Florin Georgescu BNR menţine prognoza privind inflaţia din acest an la 3.2%

ştigul
salarial mediu net a fost de 1.543 lei, în creştere fa ă de luna februarie cu 71 lei (4,8%) ectificarea bugetară va avea loc la finalul lunii iulie 2012, a declarat
ministrul Finan

Camera Deputaţilor a adoptat cu 234
voturi "pentru"

ţionari
publici obligaţi s

şi nici un vot împotrivă,
proiectul de lege privind
pentru circa 300.000 de func

ă returneze sporurile
încasate în 2008-2010.

amnistia fiscală

Bugetarii îşi vor recupera 8% din
salariile diminuate în 2010, începând cu
1 iunie, urmând ca restul sumelor
necesare pentru revenirea la nivelul
nominal al salariilor din iunie 2010 să fie
acordate în luna decembrie.

Guvernul a decis sistarea din luna mai a
perceperii cotei de asigurări de sănătate pentru
întreaga sumă, în cazul persoanelor care încasează

lunare mai mari de 740 de lei, precum
ă în 16 tran

pensii şi
restituirea eşalonat şe a sumelor încasate
“în mod greşit” începând cu luna iunie.
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Camerei Deputaţilor a dat
vot favorabil legii pentru
punerea în apl icare a

începând cu data de
Codului de procedură civilă

1
septembrie 2012.

M@suri de reorganizare în
cadrul administra]iei publice

Guvernul a adoptat o Ordonanţ
ţ

ţiei
publice centrale, operând o serie de
modific

ţii

ţia Naţional

ţi ţi, Guvernul
a stabilit persoanele care îndeplinesc
criteriile legale pt. a ocupa aceste funcţii
în majoritatea judeţelor, iar hot

ţa din 8 mai, premierul a
anunţat c

ţie a pre
ţ

ţii de secretar de stat.

ă de
Urgen ă privind stabilirea unor măsuri
de reorganizare în cadrul administra

ări la nivelul anumitor structuri.
Astfel, Departamentul Cultelor a

revenit la Ministerul Culturii, iar Inspec-
toratul de Stat în Construc

ării Regionale

ă
pentru Sport a fost preluată în
coordonarea primului-ministru.

În ceea ce prive ăsurile referi-
toare la prefec

ărârile de
guvern se află în faza de redactare.

Tot în
ă a semnat deciziile de

eliberare din func
ă,

ăilă, ambii având
func

şi Oficiul
pentru Cadastru au trecut din subordi-
nea Ministerului Dezvolt şi
Turismului în subordinea Guvernului.

De asemenea, Agen

şte m
şi subprefec

şedin

şedintelui
CNAS, Lucian Du şi a preşedintelui
ANRMAP, Cristina Tr

Guvernul Romaniei, 08.05.2012

Modific@ri cu privire la
organizarea referendumului

În Monitorul Oficial al României, partea
I, nr. 247 din data de 12 aprilie 2012 a fost
publicată Legea nr. 62/2012 privind apro-
barea Ordonan ă a Guvernului
nr. 103/2009 pentru modificarea

ă ările
se referă la următoarele aspecte:

Demiterea Pre
ă dacă a întrunit majoritatea votu-

rilor cetă
ă anterioară a legii, demiterea

Pre ă dacă
se întrunea majoritatea voturilor valabil
exprimate, la nivelul ării, ale cetă

ă punctul
de vedere al Parlamentului asupra referen-
dumului ini

ărâre adoptată
în ă a celor două Camere, cu
votul majorită

ă Parlamentul nu î

ă
expirarea acestui termen, procedura cons-
titu

ă.

ţei de urgenţ

ţenilor înscri

ţ ţenilor
care au participat la referendum.

Noua lege mai stabile

ţiat de Pre
ţional,

trebuie exprimat printr-o hot
ţa comun

ţii deputaţilor
ţi, în termen de cel mult 20 de zile ca-

lendaristice de la solicitarea Pre

ţionala de consultare a Parlamentului
considerându-se îndeplinit

şi comple-
tarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi
desf şurarea referendumului. Modific

şedintelui României es-
te aprobat

şi în listele electorale.
În form
şedintelui României era posibil

şte c

şedintele României,
cu privire la probleme de interes na

şedin
şi senatorilor

prezen
şedintelui.

Dac şi transmite
punctul de vedere în termenul stabilit ante-
rior, Preşedintele României emite decretul
privind organizarea referendumului dup

1.

2.

17 aprilie 2012, Juridice.ro

Recunoa}terea actelor de studii
Ordinul MECTS nr. 3.677/2012 - echivalarea -şi recunoaşte

rea actelor de studii obţinute în străinătate care nu corespund
celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate
în România

....Art. 1. -
(1) Centrul Naţional de Recunoa

ţa forţei de munc
ţinute în str

ţiile de înv ţ
ţinute în str

ţinute în str

ţional de Recunoa

ţ

ţ ţin 300de credite de studii
transferabile

(2) Diplomele care dau acces la înv ţ ţinute în
str ţional
de Recunoa

ţ
ţiile de înv ţ

ţate în baza art. 2 din Metodologia de
recunoa

ţiei, cercet
ţiile metodologiei menţionate la

alin. (1)
(3) În procedura de evaluare în vederea recunoa

ţiei de înv ţ

ţ

ţ

ţiile de înv ţ
ţii Centrului Naţional de

Recunoa

ţenilor din
statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic
European ţia Elveţian

ţiile de
înv ţ ţional de Recunoa

ţia dosarelor de echivalare a diplomelor menţionate la art. 2 alin. (1).
Art. 7. - Centrul Naţional de Recunoa

ţiile de înv ţ

ştere şi Echivalare a Diplomelor
recunoaşte, în vederea accesului pe pia

şi ciclu de studii universitare cu cel absolvit în str

şi al specializ şi se echivaleaz
ştere şi Echivalare a Diplomelor.

Art. 2. - (1) Echivalarea şi recunoaşterea studiilor prev
şi (2) se aplic

şi specializ

ştere şi Echivalare a Diplomelor, în vederea admiterii în
România la ciclul I - studii universitare de licen

şi recunoaşterea diplomelor
prev

şi documentare, denumite în
continuare CRID, înfiin

ştere a perioadelor de studii efectuate în str
şi sportului nr.

3.223/2012, pun în aplicare dispozi

şterii şi/sau a echi-
val şi verific

ştere care se înca-
dreaz

ştere şi Echivalare a Diplomelor, cu respectarea cadrului
general de organizare şi desf şurare a admiterii în cele 3 cicluri de
studii universitare.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplic

şi din Confedera

ştere şi
Echivalare a Diplomelor, la fiecare 6 luni, o statistic

ştere şi Echivalare a
Diplomelor şi institu

ă, nivelul
actelor de studii ob ăinătate care nu corespund celor 3 cicluri
de studii universitare tip Bologna implementate în România

(2) Institu ă ământ superior acreditate din România
echivalează actele de studii ob ăinătate care nu corespund
celor 3 cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în
România, în vederea continuării studiilor în România în cadrul
aceluia ăinătate

(3) Actele de studii ob ăinătate care corespund celor 3
cicluri de studii universitare tip Bologna implementate în România, din
punctul de vedere al duratei, numărului de credite transferabile acumu-
late ării, se recunosc ă în continuare de
către Centrul Na

ăzute la art. 1
alin. (1) ă pentru:

a) diplome de licen ă care nu corespund numărului minim de
credite/ani de studii aprobat prin hotărâre a Guvernului pentru progra-
mele de studii ările acreditate/autorizate din România;

b) diplome de master a căror durată, cumulată cu durata ciclului de
studii universitare de licen ă, nu atestă cel pu

ă ământ superior ob
ăinătate se echivalează sau se recunosc de către Centrul Na

ă.
Art. 3. - (1) Institu ă ământ superior elaborează o

metodologie proprie pentru echivalarea
ăzute la art. 2

(2) Centrele de resurse de informare

ăinătate, aprobată
prin Ordinul ministrului educa ării, tineretului

ării diplomelor prevăzute la art. 2, CRID-urile analizează ă:
a) statutul institu ă ământ superior emitente;
b) nivelul diplomei;
c) numărul de ani de studii;
d) numărul de credite/puncte transferabile acumulate;
e) domeniul de studiu/profilul/programul de studiu/specializarea/

formă de învă ământ;
f) curriculumul;
g) volumul de muncă/rezultatele învă ării;
h) calificarea profesională.
Art. 4. - Dosarele de echivalare sau recunoa

ă în prevederile art. 1 alin. (3), depuse la institu ă ământ
superior, se transmit de către aceste institu

ă

ă cetă

ă.
Art. 6. - De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, institu
ă ământ superior transmit Centrului Na

ă cu privire la situa-

ă ământ superior vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

........ 17 aprilie 2012,AvocatNet.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 din 17
aprilie 2012 a fost publicată Legea nr. 60/2012 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011
pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.

Intrarea în vigoare, la 1 octombrie 2011, a noului Cod civil a
reprezentat şi reprezintă în continuare o sursă de frământări pt.
legiuitor. Noile concepţii şi soluţii tehnice ale noului Cod civil
încă reclama adaptări, ajustări şi corelări ale legislaţiei ante-
rioare; şi cu siguranţă procesul de acomodare nu s-a încheiat.

Legea modifica o serie de acte normative, inclusiv pe cele
implicate direct în punerea în aplicare a noului Cod civil, adică
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil şi OUG nr. 79/2011 pentru
reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil.

Menţionam câteva modificări mai importante:
Se precizează expres că în legislaţia privind protecţia

drepturilor consumatorilor, termenul „comerciant" se
înlocuieşte cu cel de „profesionist".

Dispoziţiile privind acordarea prestaţiei compensatorii
în ipoteza divorţului sunt aplicabile în cazul în care motivele de

divorţ s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil
Se menţionează expres că în categoria convenţiilor din

care se naşte obligaţia de a transmite în viitor proprietatea
către o persoană determinată ori determinabila, în care clauză
de inalienabilitate este subînţeleasă, intră şi antecontractele
având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de
contracte, a dreptului de proprietate asupra unui bun mobil
sau imobil, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Drepturile asupra locurilor de veci/înhumare din cimitire
se transmit, indiferent de natura lor juridică, prin succesiune şi
acte juridice intre vii cu titlu gratuit. Aceste drepturi vor putea fi
constituite, în temeiul reglementarilor în vigoare la 1
octombrie 2011, şi după intrarea în vigoare a Codului civil.

Dispoziţiile noului Cod civil privitoare la punerea în întâr-
ziere a debitorului sunt aplicabile în cazul obligaţiilor născute
după data intrării sale în vigoare. Soluţia este radical diferită
de cea anterioară, care conferea aplicabilitate acestor dispo-
ziţii şi în cazul obligaţiilor devenite scadente după intrarea în
vigoare a noului Cod civil, indiferent de data naşterii obligaţiei.

Dispoziţiile legale care obligă creditorii ale căror creanţe
s-au născut în legătură cu o profesie autorizată de lege să
urmărească numai bunurile care fac obiectul diviziunii

patrimoniului afectate exerciţiului profesiei în cauza urmează
a fi aplicabile numai cu privire la drepturile şi obligaţiile
născute după intrarea în vigoare a Codului civil

Între cazurile care justifică radierea ipotecii din cartea
funciară, noua lege menţionează şi declaraţia scrisă a
creditorului. Declaraţia se poate face sub forma unui înscris
autentic notarial.

Până la intrarea în vigoare a legii privind organizarea
judiciară, care va stabili organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
instanţei de tutela şi de familie, atribuţiile instanţei de tutela
referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
sau, după caz, cu privire la supravegherea modului în care tu-
torele administrează bunurile minorului revin autorităţii tutelare

S-a micşorat termenul în care este interzisă eliberarea
unui nou extras de carte funciară pentru autentificare de la 5
zile la 3 zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii extrasului
eliberat anterior.

Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţi-
le comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente nu
se mai poate hotărî cu o majoritate de două treimi din numărul
coproprietarilor, ci numai cu acordul tuturor coproprietarilor.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20 aprilie 2012, Juridice.ro

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 255 din data de
17 aprilie 2012 a fost publicată Legea nr. 61/2012 privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă.

Legea aproba OUG nr. 80/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă, cu modificări şi completări, dintre care menţionam:

Se introduce menţiunea ca înscrierea în actele de stare
civilă, în baza documentelor legale, a menţiunilor referitoare la
modificarea intervenită în statutul civil se poate face şi la
cererea persoanei interesate.

Se face precizarea ca ofiţerul de stare civilă are obligaţia
de a refuza motivat înregistrarea prenumelor formate din cuvin-
te indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta
ordinea publică şi bunele moravuri sau interesele copilului.

Se aduc noi precizări referitoare la termenele de întocmi-
re de către autorităţile competente a actului de naştere pentru
copilul părăsit la naştere, în scopul urgentării acestei proceduri.

Astfel, întocmirea actului de naştere, în cazul copilului pără-
sit de mama în unităţi sanitare, se face imediat după împlinirea
termenului de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal de
constatare a părăsirii copilului, semnat de reprezentantul
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de
reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare.

Dacă identitatea mamei nu a fost stabilită, serviciul public
de asistenţă socială în a cărui raza administrativ-teritoriala a
fost găsit copilul, pe baza documentaţiei transmise de direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, are obligaţia
să solicite, în termen de 48 de ore, primarului competent să în-
tocmească actul de naştere dispoziţia privind stabilirea numelui
şi prenumelui copilului şi să facă declaraţia de înregistrare a
naşterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.
Dispoziţia privind stabilirea numelui şi prenumelui copilului se
emite de către primar în termen de 5 zile de la data solicitării.

Cu privire la căsătorie, se menţionează că aceasta se
încheie de către ofiţerul de stare civilă la sediul serviciului public
comunitar local de evidenta a persoanelor, al primăriei în a
cărei raza de competenta teritorială îşi are domiciliul ori
reşedinţa unul dintre viitorii soţi sau, după caz, la un sediu
destinat acestui scop, stabilit de primarul unităţii administrativ-
teritoriale respective.

Căsătoria se poate încheia în afara sediului serviciului
public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, după
caz, al primăriei competente, cu aprobarea primarului.

Pentru motive temeinice, dacă unul dintre viitorii soti se afla
în imposibilitatea de a se deplasa la sediul serviciului public
comunitar local de evidenta a persoanelor sau, după caz, al
primăriei competente, declaraţia de căsătorie se poate face şi
în afara sediului acestuia/acesteia, în faţa ofiţerului stării civile.

Se introduc prevederi referitoare la obligativitatea
comunicării către camerele notărilor publici a listei actualizate a
actelor de deces.

Structura de stare civilă din cadrul serviciului public comuni-
tar local de evidenta a persoanelor sau, după caz, ofiţerul de
stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale
în a cărei raza se afla ultimul domiciliu al defunctului are obliga-
ţia de a comunica, în scris, camerei notărilor publici în a cărei
raza administrativă se afla lista actualizata a actelor de deces
întocmite. Lista se transmite lunar şi va cuprinde în mod obliga-
toriu numele, prenumele şi ultimul domiciliu al defunctului.

La întocmirea actului de naştere, precum şi a celorlalte
acte de stare civilă, numele sau prenumele formate din două
sau mai multe cuvinte se scriu cu cratima. În forma anterioară a
legii se menţiona că nu se foloseşte cratima.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

20 aprilie 2012, Juridice.ro

Modific@ri cu privire la
actele de stare civil@

Din nou modificări legislative generate de noul Cod civil
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Banca Central Mini

Ucraina a anun Un important general
chinez va vizita Japonia

ă Europeană (BCE) men ă dobânda de referin ă la nivelul de 1% ărării din ările grupului de la Vi
ă, Slovacia) s-au angajat să creeze o unitate de luptă comună de peste 3000 de oameni în cadrul Uniunii Europene, până în 2016

ă aibă loc în această săptămână la Yalta (Ucraina)

ţine nemodificat ţ ţ

ţat amânarea sie die a summitului Europei Centrale, care urma s

ştrii ap şegrad (Ungaria,
Polonia, Republica Ceh

şi Coreea de Sud la sfârşitul lunii mai

5

Vladimir Putin a fost învestit în funcţia de pre
ţiei Ruse. Dup

ţia de premier. Dup
ţial

privind numirea lui Dmitri Medvedev.

şedinte
al Federa

şedintele Putin a semnat decretul preziden

ă investitură, Putin a înaintat
Dumei de Stat candidatura lui Dmitri Medvedev pentru
numirea în func ă ce acesta a fost
validat, pre

Puterile lumii împărtă ă
îngrijorare" că se îndreaptă spre
război civil, dar s-au angajat să
desfă ă la
sfâr

şesc o "profund

şoare 300 de observatori pân
şitul lunii, a declarat trimisul

interna

Siria

ţional KofiAnnan.

Consultare public europeană ă

Generaţia următoare de cargouri

Premierul Netanyahu formează un guvern de uniune prin
semnarea unui acord cu partidul Kadima. Noua majoritate dispune de
94 de locuri din totalul de 120 în parlament. Alian ă, care înlocuie

ă doar 39 la
sută din israelieni o sus ă se opun.

ţ

ţin

şte
alegerile anticipate din septembrie, va fi una dintre cele mai mari din
istoria statului Israel, dar un sondaj de opinie a constatat c

şi 34 la sut

Majoritatea celor 45.000 de vase de marfă din lume
produc poluare echivalentă cu milioane de automobile. Pentru
a reduce această sarcină toxică, păstrând în acela

ă în limite rezonabile, inginerii de la
Universitatea din Tokyo (UT)

ăsurând 20 m
lă ăl

ă la 30%
folosind energia eoliană.

"Folosind tehnologia de azi, este posibil producem pânze
mari ă le controlăm în mod automat", a spus profesorul
Kiyoshi Uzawa de la UT într-un interviu. "De asemenea, teh-
nologia de navigare include informa

ă ă poată călă-
torii în condi ă. Utilizarea energiei eoliene, după
modelul navelor de modă veche, este, în prezent, posibilă".

Fiecare velă formată din cinci segmente pliabile, estimată
să coste aproximativ 2.5 milioane dolari (costul acestor velele
poate fi recuperat în 5-10 ani), va fi construită din aluminiu du-

rabil, u ă de plastic. Similare ca formă unei
aripi de aeronavă în sec ă, velele pot fi pozi-

ă pentru a maximiza for
ă atunci

când nava este la ancoră sau în condi
ări pe calculator

ă redusă, arată că această metodă este
deosebit de eficientă pentru economisirea de energie în cazul
în care vântul este din parte laterală. Cu alte cuvinte, în loc să
fie aleasă cea mai scurtă distan ă spre destina ă
metodă permite să se călătorească mai rapid, cu un consum
redus de combustibil, prin alegerea unui traseu optim care să

ă seama de puterea
ă naturii diferite a navelor de marfă, se pare că

această tehnologie va fi mai potrivită pentru nave joase care
transportă materiale vrac (minereu, cereale, ulei), decât
pentru navele care transportă containere, unde stiva de marfă
este mult ridicată deasupra pun ă totul merge conform
planului, un voiaj test pe mare ar putea avea loc în 2016.

şi timp
pre

şi un grup de colaboratori au
proiectat un sistem de vele mari, retractabile, m

şi 50 m în

şi s

şi prognoza meteo, astfel încât aceste nave s

şor şi armat cu fibr

şi în tunelul aerodinamic, folosind
modele la scar

şi direc şi de starea vremii.
Datorit

ţul de transport marf

ţime ţime, care pot reduce consumul anual de
combustibil al unei nave astfel echipate cu pân

ţii privind reţeaua mariti-
m

ţii de siguranţ

ţiune transversal
ţionate independent una de cealalt ţa
de propulsie. De asemenea, pânza poate fi contractat

ţii meteorologice dificile.
Simul

ţ ţie, aceast

ţin ţia vântului

ţii. Dac

Comisia European

ţenii s ţile
pentru viitor

ă lansează cea mai
amplă consultare publică de până acum

ă cetă ă stabilească priorită
şi

invit

Context
Comisia European ţenii din

toat
ţilor politice pentru urm

ţenilor. Consulta-
rea va fi deschis

ţenii vor fi
invitaţi s

ţean european,
atunci când c

ţiu vine în întâmpinarea
Anului european al cet ţenilor, 2013. R -

-
ţilor politice ale

Comisiei
ţenia Uniunii, care va fi prezentat

exact peste un an,

ţenia Uniunii, care
cuprindea o list ţiuni concrete
menite s ţioneze problemele cu care se
confrunt ţenii europeni în exercitarea
drepturilor lor. De atunci, Comisia a depus
eforturi pt. a-

-

ţionalit ţii pe an pe teritoriul UE;
reducerea birocraţiei pentru 3,5 milioane

de persoane care î -
ţar

ţile efectuate cu c ţi de credit
ţiunilor predefinite pentru a proteja persoa-

nele care efectueaz

ţi cet ţenii UE, m

-
ţionale aflate

în Europa.
Cu toate acestea, mulţi cet ţeni se con-

frunt

ţeni europeni. Prin urmare, Comisia
dore -

ţenii se pot confrunta atunci
când se deplaseaz

ţi profesionale, a
efectua studii, a- ţele, a-

ţenii ar dori s

ţeniei Uniunii - care nu înlo-
cuie ţenia naţional

ţi resortisanţii celor 27 de state membre ale
UE beneficiaz

ţeni ai Uniunii
Europene. Printre acestea se num

ţara din UE în care locuiesc,
dreptul la protecţie consular

ţii ca -
ţilor ţ

ţii Parlamentului European, de a
înainta o plângere Ombudsmanului European
sau de a lua parte, începând din 2012, la o
iniţiativ ţeneasc

ţie este cel mai preţuit drept
conferit de cet ţenia Uniunii.

Într-adev ţenii europeni efectueaz

ţi europeni
exercitându-

ţeni locuiau într-un alt stat
membru decât cel de origine; în 2010, num -

ţenii UE care se deplaseaz
ţe în mod liber în interiorul Uniunii pentru

perioade scurte de timp. În plus, aproximativ
40 de milioane de cet ţeni cump

ţ
ţenia

Uniunii a evidenţiat 25 de m

ţenii europeni s
ţie în UE. Una dintre

acestea vizeaz -
-

ţeni ai UE, drepturile de care
beneficiaz

ţa lor de zi cu zi. Prin
urmare, Comisia a propus desemnarea anului
2013 drept Anul european al cet ţenilor

ţenia
Uniunii

ţenilor.
Pe durata Anului european al cet ţenilor,

în 2013, Comisia va publica un al doilea raport
privind cet ţenia Uniunii, care va servi drept
plan de acţiune pentru eliminarea obsta-
colelor înc ţenii
s

ţeni ai UE.

ă invită cetă
ă Uniunea Europeană să contribuie la

stabilirea priorită ătorii
ani ă modeleze viitorul Europei în cadrul
celei mai ample consultări publice din istoria
UE pe tema drepturilor cetă

ă timp de patru luni, până la 9
septembrie, perioadă în care cetă

ă se exprime cu privire la obstacolele
cu care se confruntă în exercitarea drepturilor
conferite de statutul de cetă

ălătoresc în Europa, votează,
candidează la alegeri sau fac cumpărături
online. Acest exerci

ă ăspun
surile primite din partea publicului vor con
tribui direct la stabilirea priorită

ă

ă a adoptat, în 2010,
primul raport privind cetă

ă cu 25 de ac
ă solu
ă cetă

ă aproximativ 75 de milioane de victime
ale infrac ă

ă, în fie
care an, automobilul într-o altă ă a Uniunii
Europene, cu economii de 1,5 miliarde EUR;

interzicerea comisioanelor suplimentare
pentru plă ăr

ă cumpărături online;
consolidarea dreptului la un proces

echitabil pentru to ă ăsură care
se aplică unui număr de aproximativ 8
milioane de proceduri pe an;

clarificarea drepturilor de proprietate pen
tru 16 milioane de cupluri interna

ă
ă în continuare cu obstacole atunci când

î ă drepturile de care beneficiază ca
cetă

ă afle detalii legate de aceste proble
me cu care cetă

ă în Uniunea Europeană
pentru a desfă ă

ă în calitate de consumatori.
De asemenea, Comisia dore ă afle care
este imaginea Uniunii Europene pe care

cetă ă o vadă până în 2020.
În următoarele patru luni (9 mai - 9

septembrie 2012), un scurt chestionar u

ă cetă
ă ă, ci o completează

- to
ă de un set de drepturi

suplimentare în calitate de cetă
ără dreptul

de a vota

ă în străinătate în
acelea

ării în cauză, precum

ă cetă ă europeană.
Libera circula

ă
ăr, cetă ă

în fiecare an peste un miliard de călătorii în
interiorul UE, din ce în ce mai mul

ărilor, 11,9
milioane de cetă

ă
rul acestora a crescut la 12,3 milioane.Aceste
cifre sunt mult mai mari atunci când se iau în
calcul cetă ă peste
grani

ă ără online
produse ări europene

Raportul din 2010 privind cetă
ăsuri concrete

pentru eliminarea obstacolelor care împiedică
în continuare cetă ă î

ă cre

ă
ă

ă în via

ă

ă

ă
ă

ă

ă prezente care împiedică cetă
ă beneficieze pe deplin de drepturile lor care

derivă din calitatea de cetă

şi s

şi vor sta la baza raportului din 2013
privind cet

şi anume la 9 mai 2013.
Comisia European

şi respecta promisiunile, prin:
consolidarea drepturilor de care benefi

ciaz

şi înmatriculeaz

şi a
op

şi exercit

şte s

şura activit
şi petrece vacan şi

exercita drepturile electorale sau drepturile de
care beneficiaz

şte s

şor de
comple ta t va f i d ispon ib i l on l ine :
http://ec.europa.eu/your-rights-your-future.

Datorit
şte cet

şi de a candida la alegerile locale şi
europene în

şi condi şi cele aplicate resortisan
şi dreptul de a

adresa peti

şi dreptul de a locui într-un alt stat
membru: în 2009, conform estim

şi servicii oferite de alte

şi exercite
dreptul la libera circula

şterea gradului de infor
mare a persoanelor în ceea ce priveşte statu
tul lor de cet

şi modul în care aceste drepturi
se concretizeaz

şi
organizarea, pe parcursul întregului an, a
unor evenimente specifice privind cet

şi politicile de consolidare a drepturilor
cet

�

�

�

�

�

( )Comisia Europeană, IP/12/461, 08/05/2012

Proiecte de ecoinovare
Noi fonduri de 34,8 milioane EUR pentru a

aduce pe pia ă solu
ă lansează o cerere de

oferte, în valoare de 34,8 milioane EUR,
pentru proiecte de ecoinovare. Întreprinderile

ă pot
depune cereri de finan ă
favorizeze aducerea pe pia ă a unor proiecte
de mediu inovatoare. Cererea de oferte este
deschisă produselor, tehnicilor, serviciilor

ă a resurselor. Cererea de candidaturi
este deschisă până la 6 septembrie 2012,
aproximativ 50 de proiecte urmând să fie
selectate pentru finan

ăuturilor
Cererea se adresează în special IMM-

urilor care au dezvoltat un produs, proces sau
serviciu ecologic inovator care nu reu ă
se pozi ă. Cererea oferă
cofinan

ă că
va putea sprijini aproximativ 50 de proiecte
noi în acest an.

Acum urmează să fie lansate aproximativ
50 de proiecte din cadrul cererii de anul trecut

ă
ără, de exemplu, transformarea în plăci

de ceramică a aparatelor TV uzate, noi
mecanisme de sortare a de

ă
tehnică de reciclare a materialelor textile.

Ecoinovarea este finan ă prin Progra
mul pentru competitivitate

ă produsele demonstrate din punct de
vedere tehnologic care ajută la o mai bună
utilizare a resurselor naturale ale Europei.
Ecoinovarea reprezintă una dintre compo
nentele ecologice ale CIP

ă pentru Competitivitate

ă în 8 mai, cu ocazia Zilei de
informare privind ecoinovarea.

ţ ţii ecologice
Comisia European

ţare având ca scop s
ţ

ţare.
Cererea de oferte de anul acesta cuprinde

cinci domenii prioritare
reciclarea materialelor
apa
materialele de construcţii durabile
afacerile ecologice
sectorul alimentelor

ţioneze pe piaţ
ţare pentru acoperirea a maximum 50

% din costul proiectului

ţat -

-

ţiune privind ecoinovarea
(EcoAP). Programul este gestionat de
Agenţia Executiv

şi antreprenorii din întreaga Europ

şi
proceselor ecoinovatoare care au scopul de a
preveni sau de a reduce impactul asupra
mediului sau care contribuie la utilizarea
optim

şi b

şeşte s

şi se preconizeaz

şi peste 140 de proiecte sunt deja în curs de
desf şurare. Printre proiectele actuale se
num

şeurilor, ambalaje
ecologice inovatoare pentru lapte şi o nou

şi inovare (CIP) şi
dispune de un buget de aproximativ 200
milioane EUR pentru perioada 2008-2013. Ea
sprijin

şi contribuie la
Planul de ac

şi
Inovare (EACI).

Cererea de propuneri pentru 2012 a fost
prezentat

:
�

�

�

�

�
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Comisia Europeană, IP/12/460, 08/05/2012

PRISMA | 11 - 16 Mai 2012 |

Miercuri, 9 mai, a fost aniversată Ziua Europei.
La data de 9 mai 1950, Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, propunea Fran ări europene

gestionarea în comun a produc ărbune
ătre crearea Uniunii Europene de astăzi - o structură formată din 27 de ări, unite în respectul

fa ă de libertate ă, în acela ă

ţei, Germaniei ţ
ţiei de c ţel.

Acest apel a reprezentat primul pas c ţ
ţ ţenilor europeni.

şi altor
şi o

şi principiile statului de drept, dar care recunosc şi apreciaz şi timp, diversitatea cet

Potrivit Ministerului de Interne din
Fran

-

ţa

Cancelarul german Angela Merkel

Rezultatul alegerilor anticipate din
Grecia.

, rezultatele oficiale înregistrate în
turul doi al alegerilor prezidenţiale arat

ţiu, Nicolas Sarkozy,
care a obţinut 48,38 % din sufragii. Hollande
î ţia în 15 mai.

l-a
invitat pe pre

ţ

ţinut pe Sarkozy

ţioneaz

ţile Italiei pentru cre

ţ

Legislativul elen monocameral
num

ţi (dreapta
naţionalist

ă că
François Hollande, cu 51,62 % din voturi, a
câ

ă întâl
nire care va stabili bazele pentru un consens
privind politicile de cre ă
vitală pentru sănătatea viitorul zonei euro.

Cancelarul de centru-dreapta, care s-a
alăturat altor lideri europeni în a-l felicita pe
Hollande pentru victoria sa, a spus că este
sigură că cei doi vor lucra îndeaproape pen
tru bunăstarea Europei ă ări.

Liderii din Berlin, Londra

ă-l primească pe Hollande înainte de
alegeri, l-au felicitat pentru victorie.

Hollande a spus de mai mult timp că
prima călătorie externă va fi la Berlin, unde
inten ă să discute despre completa
rea/modificarea prevederilor din tratatul
european privind responsabilitatea fiscală.

a stabilit
priorită ă
în zona euro. Cu această ocazie a cerut
schimbări în modul în care deficitele
bugetare sunt calculate

ă să fie mai activă în
stabilirea unei agende de cre

ă la care a fost
prezent

ă timpul pentru a studia
ă se stimuleze

economia stagnantă a zonei euro a trecut.

ără 300 de mandate, atribuite conform
rezultatelor următoarelor partide: Nea De
mokratia (dreapta) - 108 (18,85%), SYRIZA
(stânga) - 52 (16,78%), PASOK (socialist) -
41 (13,18%), Grecii Independen

ă) - 33 (10,6%), KKE (comunist) -
26 (8,48%), Chryssi Avghi (apreciat ca
neonazist) - 21 (6,97%), DIMAR (Stânga
Democrată) - 19 (6,1%).

consacrat cre
ă este prevăzut pentru 23 mai, po

trivit pre
ăti

toare" pentru summitul european din 28
ă cre

ă, a declarat pre

ştigat şefia statului devansându-l pe
preşedintele în exerci

şi va prelua func

şedintele francez ales, Fran
cois Hollande, la Berlin, pentru o prim

ştere economic

şi a celor dou
şi Washington,

care l-au sus şi au refuzat
s

şterea economic

şi a îndemnat
Comisia European

ştere.
Vorbind la o conferin

şi comisarul Olli Rehn, Monti a
declarat c şi doar a
vorbi despre modul în care s

şterii economice şi locurilor
de munc

şedintelui UE Herman van Rompuy.
Va fi vorba despre "o reuniune preg

şi 29
iunie la Bruxelles consacrat şterii şi
locurilor de munc şedintele
UE.

-
-

-

-

-

-

-

Prim-ministrul Mario Monti

Summitul informal al Uniunii Europe
ne



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

Vând ladă frigorifică mare. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând fotoliu pat la 250 lei; Tel.
0722-129295 (RR)Vând canapea

ă fotolii extensibile, 850 lei. Tel.
0742-992443 (RR)

Vând vi ă de două luni

ă, cu 2
boboci. Tel. 0753-476974 (RR)

Vând linie de fabrica

ăr vaci pentru abator

ă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473

ă neagră, 400 lei cu monitor crt
sau cu lcd cu 550 lei; Separat moni-
tor lcd 150 lei; biciclete Mountain
Bike; cuptor cu microunde; combină
muzicală fără boxe. Tel. 0757-
612542

Vând vas wc de por
ă, canistră de 20

ă, căru ăzboi
de

şi
dou

ş şi
mânza de 3 ani. Tel. 0721-147604

Vând stupi de 500 lei bucata.
Tel. 0744-682302, 0757-141238 (rr)

Vând în Bocşa gâsc

şi
vi

şi 30 kg de
tabl

ţelu

ţie termo-
pane. 5500 € negociabil. Tel. 0255-
510446, 0733-184168 (RR)

Cump
ţei de lapte.Tel. 0720-893505 (RR)

Vând congelator Arctic, preţ
acceptabil; cuier. Tel. 0733-594473

Vând 3 locuri de veci în cimitirul
de lâng

Vând calculator Pentium 4, car-
cas

ţelan,
chiuvet

ţe cu roţi de lemn, r
ţesut, obiecte anticariat: Totul e

ieftin. Tel. 0255-232955

Vând la Bocşa mas

ş
şu pentru copii; tablouri;

schiuri. Tel. 0786-483218, 0355-
415185 (RR)

Vând în Moniom vac

şi iezi, 4300 lei
negociabil. Tel. 0762-179754 (RR)

Vând vi ş

şi vreo
10-15 oi. Tel. 0754-468999 (RR)

Vând rochie de mireas

şi, vitrin

şi
ş, 2 dulapuri, 2 paturi, 2

noptiere, oglind

şu cu
alb, în Fizeş, pre

şi noi la 250 la
850 lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526 (RR)

Vând vac

şin
şin

ă de circular
mare, cu motor trifazic, cu pânză pe
ea de 700, pre

ă noi, pre
ă 130 l din inox alimentar cu

răcitor de cupru, pre

ă cu mânz
de rasă de 1 an, 4000 lei. Tel. 0720-
033102. (RR)

Vând cărucior de bebe la 200 lei.
Tel. 0726-878510, 0355-426867 (rr)

ă
frigorifică, cuptor electric + plită
electrică, pre

Vând orgă Yamaha la 350 €. Tel.
0731-102096 (RR)

Vând armăsar culoare galbenă,
breaz. Pre

ă pliantă cu 80 lei; can-
delabru ro

ă, culoare
neagră, gestantă. Pre

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

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

Vând două căldări mari, 200 €
negociabil. Tel. 0731-191130 (RR)

Vând capre

ă două luni, 1300 lei
negociabil; mânz de 2 ani jumătate
la 1500 lei negociabil. Tel. 0721-
147604 (RR)

Vând motocositoare Carpatina
în stare foarte bună, pre

ă de func

ăr junincă de un an

ă, stare
foarte bună; bicicletă de copii. Tel.
0728-260018 (RR)

Vând dulap cu două u ă,
pre

ă din lemn
masiv de cire

ă, o masă rotundă.
Pre

ă de 15 luni, ro

ăzi
de albine. Tel. 0766-639489 (RR)

Vând cauciucuri second hand.
Biciclete second hand

ă Holstein cu vi

ă de cusut electrică
100 €; ma ă de cusut Singer 100
€. Tel. 0355-426704, 0752-030888.

ţ 1000 lei; motor
electric 15 kw la 3000 de rotaţii, preţ
1000 lei; compresor pt.aer cu butelie
mare, 300 €; polizor cu 2 pietre,
diametru pietre 300, cu 2 pietre de
rezerv ţ 1000 lei; cazan
ţuic

ţ 1000 €; cazan
de cupru 100 l, preţ 1500 lai; reduc-
toare noi, cu raport 1/45, începând
de la 300 lei; lanţ gall nou 1", 100
lei/m liniar. Tel. 0747-877713. (RR)

Vând în Cornuţel iap

Vând congelator frigorific, lad

ţ 100 €/buc. Tel. 0744-
392317.

ţ 3000 lei negociabil. Tel.
0742-904583

Vând u

ţ 2300 lei. Tel.
0255-232919 (RR)

Vând înAnina abricht f

ţelu

ţ negociabil
2800 lei. Tel. 0729-592444 (RR)

Vând frigider în stare foarte
bun ţionare; cuptor pe
lemne. Preţ 0761-900597 (RR)

Vând porumb la 1 leu/kg. Tel.
0721-157588 (RR)

Cump

ţ negociabil 400 lei. Tel. 0723-
512911, 0751-599654 (RR)

Vând în Re ţa mobil

ţ 350 lei negociabil. Tel. 0763-
110211, 0255-228371 (RR)

Vând juninc
ţ negociabil 1800

lei. Tel. 0745-504611 (RR)
Vând în Brebu cal de 9 ani, 1800

lei. Tel. 0255-232507 (RR) Vând l

ţel la
1600 €. Tel 0720-725826 (RR)

Vând dormitor complet 1400 lei;
dulap dormitor 1000 lei; pat dublu
500 lei; ma

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Domn 57 ani, brunet, anti alcool
şi anti fumat, cunosc cunoştin

şi

ţ

ţ ţa sau
împrejurimi, eu 53, 1.73, 78, ofer
similar. Tel. 0724-490055

Pensionar
ţie serioas

ă cu
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0726-
733616

Doresc să cunosc o doamnă
drăgu ă, fizic plăcut, din Re

ă 63 ani, cu aparta-
ment, vreau rela ă. Tel.
0721-202985

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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ANUNŢ PUBLIC
Ocolul Silvic Bozovici anunţ

ţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Cara

ţul Cara
ţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desf

ţiei pentru Protecţia Mediului
Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de
luni vineri, între orele 08:00 16:00.

ă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de ob

ă, desfă ă în jude
ă ă, se

pot depune în scris, la sediul Agen

ş-Severin, pentru activitatea de exploatare
forestier şurat ş-Severin.

Informa şurat

ş-Severin, localitatea Reşi
- -

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr.

60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

ţa, nr. cadastral 32443 în suprafaţ
ţa, str. Eftimie Murgu, nr. 37, conform

H.C.L. nr. 46/27.04.2012;
Licitaţie public

ŢA, nr. cadastral 32444 în suprafaţ
ţa, str. Eftimie Murgu, nr. 37, conform H.C.L. nr. 47/27.04.2012;
Licitaţie public

ţa, nr. cadastral 32498 în suprafaţa de 3.290 mp, situat în
Oraviţa, str. Rachitovei, conform H.C.L. nr. 45/27.04.2012;

Licitaţia public

ţie public
ţa, nr. cadastral 32482 în suprafaţa de 361

mp, situat în Oraviţa, str. Rachitovei, conform H.C.L. nr. 42/27.04.2012;
Licitaţie public

ţa, nr. cadastru 32283 în suprafaţa de 20
mp situat în Oraviţa - Zona G

ţie public
ţa, nr. cadastral 31071 în suprafaţa de 718

mp, situat în Oraviţa, cartier Gruni, conform H.C.L. nr. 150/29.09.2010.
Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - birou

urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de 14.05.2012.
Ofertele se depun pân

ţiile publice vor avea loc în data de 29. 05.2012, ora 10, cu
repetare în fiecare marţi pân

ţa.

ă:
Licita ă deschisă cu strigare pentru vânzarea imobilului

înscris în C.F. nr. 32443 Oravi ă de 1224
mp, situat administrativ în Oravi

ă deschisă pentru vânzarea imobilului înscris în C.F.
nr. 32444 ORAVI ă de 705 mp, situat în
Oravi

ă deschisă a terenului intravilan înscris în C.F. nr.
32498 Oravi

ă deschisă pentru concesionarea unor pă
ătorilor de animale:

- 28,3795 ha din blocurile fizice 48,89,696
- 30,7469 ha din blocul fizic 483
- 7,3438 ha din blocul fizic 484

ă deschisă pentru concesionarea terenului intravilan
înscris în C.F. nr. 32482 Oravi

ă deschisă pentru concesionarea terenului intravilan
înscris în C.F. nr. 32283 Oravi

ării;
Licita ă deschisă pentru vânzarea terenului intravilan

înscris în C.F. nr. 31071 Oravi

ă la data de 28.05.2012, ora 16, la camera 5-
registratură.

Licita
ă la adjudecare, la sediul Consiliului Local

Oravi

1.

7.

2.

3.

4.

6.

şuni,
cresc

şi
- 11,1900 ha din blocul fizic 326, conform H.C.L. nr. 39/27.04.2012.

Licita5.

PRIMAR, Inf. GOGA ION

Cumpăr capre de anul asta

ărucior pentru copil. Tel.
0752-951705

Cumpăr chitară. Ofer maxim
100 lei. Tel. 0740-576160.

Vând rochie de mireasă, model
deosebit, purtată o singură dată,
pre

ă ă-
tărie, birouri, mese

ăse ă magazinul
Diamant de la gară. Fostul depozit
frigorific. Tel. 0724-545219.

Vând Sony Ericsson XPerya
Play. Este cumpărat nou în luna ia-
nuarie ă.
Telefonul vine înso

ă din partea mea. Tel. 0758-
662927, 0746-505876.

Cumpar cd-uri, dvd-uri originale
cu muzica româneasca veche. Tel.
0723-616268.

Vând căr ă, de
beletristică, religie, sport, turism etc.
Tel. 0723-616268 sau e-mail
dorel_luca_resita@yahoo.com

Vând acumulatori ărcătoa-
re laptop de la 389 lei. Tel. 021-
3263347.

Vând costum popular autentic
zona Văliug, vechime peste 100ani.
Pre

ă de cusut Opel,
model deosebit, stare perfectă. Tel.
0770-750691.

şi un
vi

şi buc
şi scaune. Cali-

tate şi pre şi
şte dup

şi este într-o stare excelent

şi
garan şi 7 luni. Pre

şi înc

şin

ţel. Tel. 0727-279221.
Vând c

ţ 200 € neg. Tel. 0747-600794.
Dormitoare, sufragerii, dulapuri,

canapele, colţare camer

ţuri bune. Re ţa, depo-
zitul se g

ţit de toate
accesoriile originale, card de 8GB

ţie 1 an ţ 250 € sau
schimb cu Samsung Galaxy SII +
diferenţ

ţi în limba german

ţ 300 €. Tel. 0770-750691.
Vând ma
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Vând motocicletă Kawasaki,
600 cmc, pre

ă cu tot cu jantă; acumulatoare
de 55 amperi. Tel. 0766-103934 (rr)

Vând VW Golf 4, an fabrica

ătă
ă, 3800 €. Tel. 0760-813022 (RR)

Vând motocicletă IJ pentru
dezmembrare, 500 lei negociabil.
Tel. 0742-003677 (RR)

ă 1800 cmc, 90
CP, an fabrica

Vând Renault 21, break, ben-
zină, 1721 cmc, înmatriculat, acte la
zi, ITP 07.2013, 650 € neg. Tel.
0728-813340.

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

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

ţ 600 €; 4 cauciucuri de
iarn

ţie
2001, 105 cai, euro 4, înmatriculat în
Re ţa, îmbun ţit, stare impeca-
bil

Vând Volkswagen Vento,
capacitate cilindric

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

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

şi

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

Vând Skoda Fabia 1,4 mpi, în-
matriculat

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

M a i

Vând în Reşiţa garsonier ţ
2400 € neg. Tel. 0721-147604 (RR)

ă. Pre

Vând în Piaţa 1 Decembrie nr. 4,
apartament cu 4 camere. Preţ
55.000 €. Tel. 0722-395844 (RR)

Schimb apartament cu 2
ţ . Tel.

0355-805059, 0770-391228 (RR)
Vând în Gârli

-
ţe la 30.00 €. Tel. 0726-878510 (RR)

Vând cas

ţ 35.000 € neg
sau schimb cu apartament 2-3 ca-
mere în Re ţa. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)

Vând în Ezeri

ţi de locu-
it, 12.000 €. Tel. 0722-129295 (RR)

Vând garsonier

ţ 15000 € negociabil.
Tel. 0722-129295 (RR)

Vând teren pe Valea Ţerovei,
5000 mp, preţ 3 €/m, cu posibilit ţi
de curent, ap

.

ţa, 4 camere,
buc

ţ 30.000 €
sau schimb cu apartament cu 2
camere. Tel. 0355-425672. (RR)

Vând apartament 3 camere,
îmbun ţit, preţ 35.000 €. Tel.
0355-801110 (RR)

Vând în Boc

ţi, gaz, fântân
ţ 28.000 € negociabil.

Tel. 0744-316567 (RR)
Vând cas -

ţirile. Preţ
18.000. Tel. 0727-192906

Vând garsonier -
ţa peAlb

ţ 10.800 € neg. Tel.
0744-145154, 0355-802422

ţa în Micro 1 sau Micro 2.
tel. 0770-445699

Vând cas

.

ţit. Tel. 0724-192906.
Vând cas

.
2

.

camere
cu garsonieră plus diferen ă

ădină cu loc
de casă, 400 mp, 600 €. Tel. 0355-
416555, 0255-234422 (RR)

Vând casă cu pământuri

ă în Gătaia compusă
din 2 camere, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente, plus clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj

ădină 1520 mp, pre

ă, sistem de irigat,
pomi fructiferi cu posibilită

ă în Govândari
pe aleea Tu ă, cu toate
dotările. Pre

ă
ă, gaz. Tel. 0730-

248120 (RR)
Vând garsonieră în Timi

ă, 23 000 € negociabil Tel.
0721-147604 (RR)

Vând casă tip vilă la Jupa,
30.000 € negociabil. Tel 0255-
510446, 0733-184168 (RR)

Vând casă în Re
ătărie, baie, coridor, anexă,

1030 mp de grădină. Pre

ătă

ă, casă, 3
camere, coridor,

ă
în curte, pre

ă Dognecea, 2 came
re, bucătărie, grădină, fântână
betonată, cablu. Tel. 0355-411682,
0733-594473

Vând apartament o cameră, în
bloc acoperit, izolat, centrală
termică, toate îmbunătă

ă confort 1, nea
menajată, în Re ăstrelelor,
bl. 7, 30 mp. Pre

Vând în Gătaia grădină cu loc de
casă, 1000 mp, în centru. Tel. 0747-
832171, 0256-410590

Vând apartament confort 1, 2
camere, 53 mp, în Micro 2 sau
schimb cu apartament o cameră
plus diferen

Vând apartament 2 camere, pe
Calea Caransebe

ă în Stavila, 3 camere,
bucătărie, baie, 105 mp plus curte

ădină 155mp. 41.500 €. Tel. 0727-
279221

ă , hol,
baie, bucătărie, balcon, bloc
acoperit, izolat, mobilat, utilat,
îmbunătă

ă în Goruia, 2 camere,
curte, fântână, grădină 12.000 €.
Tel. 0729-915802

Vând apartament camere. Tel.
0355-410569

şte gr

şi fâne

şi anexe,
gr

şi

ş 2 hectare de
teren, cu fântân

şnad, renovat

şoara,
mobilat

şi

şa Montan
şpais, magazie

lemne, 700 mp, 2 cur

şi

şului, bloc 9. Tel.
0770-390424

şi
gr

Vând apartament 1 camer

B

CARANSEBE :

Ţ 7

ĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE :

Muncitor necalificat n silvicultur : 2î

L
ţinere ţii ma

ă ;

ăcătu ător comercial: 1;
Mecanic între

Ş ş mecanic: 2; Lucr
şi repara şini de cusut: 1; Strungar universal: 1

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 09.05.2012

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Vând în Vărădia casă cu 2000 €.
Tel. 0766-639489 (RR)

Vând casă Măureni, 3 camere,
mobilată, cu sobă, teracotă, căma
ră, bucătărie, fântână, grădină,
curte

ă, parter plus etaj, în
Or ă. Pre

ă confort 1, zona
Victoria, etaj 1, 1400 €. Tel. 0784-
221186 (RR)

Vând în O

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

ă în satul Bigăr, din
piatră, 3 camere, bucătărie de vară,
baie, anexe, teren 1500 mp, livadă,
12.000 €. Tel. 0762-545573 (RR)

Vând casă în Băile Herculane,
zonă pitorească, 5 camere, 2 bucă
tării, 3 camere de închiriat, teren 700
mp. Pre

ă case de
vacan ă, mobilate cu mobilier din
lemn masiv, grădini

ă, 4 camere, baie, bu
cătărie, îmbunătă ă, grădi
nă, la 50.000 €. Tel. 0255-243390

Vând casă la Ezeri

-

ţ 1200 € negociabil.
Tel. 0255-526023 (RR)

Vând vil
ţ 85.000 €.

Tel. 0723-691707
Vând garsonier

ţelu Ro

ţ
15.000 €. Tel. 0732-855709 (RR)

Vând teren zona Triaj în Re ţa,
suprafaţa 1200 mp, 6 €/mp. Tel.
0748-142139 (RR)

Vând cas

-

ţ 150.000 € negociabil. Tel.
0724-121658, 0727-126342 (RR)

Vând sau închiriez spaţiu
comercial. Tel. 0727-832284 (RR)

Vând la Ilidia dou
ţ

Vând cas -
ţiri, fântân -

-
ţa. Tel. 0723-665356,

0770-350947 (RR)

şi vie. Pre

şova, pe falez

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

Vând cas

şi

şi livezi, 35.000
€ respectiv 25.000 €. Tel. 0788-
940190, 0723-704632 (RR)

ş şi aparta
ment la Reşi

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

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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Anun] public privind decizia etapei de încadrare
Asociaţia Română pentru Reciclare - ROREC, titular al proiectului

„Construire centru colectare deşeuri de echipamente electrice şi
electrocasnice (DEEE); anexe; împrejmuire; branşament electric; totem”
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare
adecvată:

, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului,
pentru proiectul „Construire centru colectare deşeuri de echipamente
electrice şi electrocasnice (DEEE); anexe; împrejmuire; branşament
electric; totem”, propus a fi amplasat în municipiul Reşiţa, str. Căminelor,
nr. FN, judeţul Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-
Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri,
între orele 08:00 - 16:00, precum şi la următoarea adresă de internet
http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului
anunţ, până la data de 15.05.2012.

fără evaluarea impactului asupra mediului şi fără evaluare
adecvată

înainta

Diverse
Vând tv color cu telecomandă.

Pre

ăzboi.
Model deosebit. Tel. 0770-750691.

V â n d p e r d e l e , m i l e u r i ,
macrameuri etc. Tel. 0770-750691.

Vând ma ă de scris electrică
ă. Tel. 0770-750691.

Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.

ţ 100 lei. Tel. 0770-750691.
Vând magnetofon

ţesute la r

şi benzi
magnetofon. Tel. 0770-750691.

Vând paturi

şin şi
fripteuz

Vând garaj cu toate utilit ţile
necesare, 18 mp, Moroasa 2, preţ
10.000 €. Tel. 0770-751533.

ă

Vând Mercedes 1987, 1997
cmc, acte la zi, 1500 € negociabil.
Tel. 0724-121658 (RR)

Vând Dacie din 1995 berlin

entru ţ 250
neg. Rog seriozitate. Ma

ţa. Urgent. Tel.
0255-233958.

Vând Fiat Panda an 2004, motor
1.1, euro 4, înmatriculat RO, con-
sum mic, ideal pt. ora

ţionare foarte bun

ţ 2700 €
negociabil. Tel. 0765-043288.

Vând Solenza 1900 € negocia-
bil. Tel. 0756-386842.

Vând VW Passat, 1,9 TDI, an
2000, toate extrasele, automat,
limuzin ţa.
Tel. 0721-400969.

Cump

ţie, preţ 350 lei.
Tel. 0721-155683.

Vând Dacia break an fabr. 1996,
preţ 2200 lei. Tel. 0769-862016.

Închiriez garaj. str. F

ă
motor făcut nou, are ni ă,
p rabla sau folosire, pre

ă

ă, rulaj 111.000 km,
stare de func ă, nu
are martori în bord aprin

ă de nefumător, 1 rând
de jante de aliaj cu cauciucuri de
iarnă ă cu
cauciucuri de vară, pre

ă, 3300 € negociabil, Re

ăr 5 jante 6j14 tablă
ă 185/70R14-88 sau

175/70R14-84. Tel. 0748-022353.
Vând bicicletă nouă, bikeAlpine,

cu certificat de garan

ăgăra

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

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

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

Cumpăr două vouchere; 4 jante
Ford Mondeo. Tel. 0757-372660 (rr)

şte rugin

şina este în
Secu lâng Reşi

ş, taxe mici,
asigurare mic

şi, servocity,
mp3 Sony cu intrare usb, interior
îngrijit, maşin

şi un rând de jante de tabl

şi

şi
anvelope var

şului.
Tel. 0770-478743.

Vând Skoda Fabia 1,4 mpi, în-
matriculat

şi de var

Anun] public privind decizia etapei de încadrare
Vetre

ţime P+1E, anunţ
ţia

pentru Protecţia Mediului Cara

ţime P+1E, în comunaArmeni

ţiei pentru Protecţia Mediului Cara
ţa, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni - vineri,

între orele 08:00 - 16:00, precum

ţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data public

ţ, pân

ş Maria P.F.A., titular al proiectului Construire pensiune
agroturistic

ş-Severin în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvat

şi f

ş, nr. 416.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteaz

ş-
Severin din Reşi

şi la urm

ă „Maria” în regim de înăl ă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agen

ă: fără
evaluarea impactului asupra mediului ără evaluare adecvată, în
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul Construire pensiune agroturistică „Maria” în regim de
înăl

ă
pot fi consultate la sediul Agen

ătoarea adresă de internet
http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa
ării

prezentului anun ă la data de 15.05.2012.

ANUNT DE LICITA IEŢ
Subscrisa S.C. SEBY & ROXANA S.R.L. cu sediul în Re

-

şi
ş-Severin, prin lichidator

judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi
ş-Severin, anun

ş şi
ş-Severin pre de evaluare 89.500 uro, exclusiv TVA

Licita şi va avea loc în
data de 15.05.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin ncepând cu data public

ţa,
Cartier Câlnic, str Bistra, nr 100, jud. Cara

ţa, str. Horea A7
Parter, jud. Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei: Casa cu
teren i anexa de tip hal situate în Re ţa, Cartier Câlnic, str. Bistra, nr.
100, jud. Cara ţ E .

ţia public ţul de evaluare

ţ
ţa, str. Horea, bl. A7,

Parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

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

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă a următorului bun apar

ă

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunului, în fiecare zi de mar i la aceea ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

Vând apartament 160 mp, 4
camere plus living, cărămidă arsă,
două balcoane, două băi, bucătărie,
garaj, pivni ă, etaj 1/4, Moroasa 2.
Pre

ţ
ţ 65.000. Tel. 0770-751533

Vând apartament, 143 mp, 4
camere plus living, c

ţ 55.000 €. Tel. 0770-751533

ărămidă arsă,
două balcoane, două băi, bucătărie.
Pre
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DE VĂZUT LA TV:
:

Vineri Digi Sport 3 ora 18:00
CICLISM: Turul Italiei, Etapa 7, Recanati – Rocca di Cambio, 202 km

Sambata Eurosport ora 15:45
HANDBAL FEM.: Cupa EHF, Finala, retur, HC Zalau - Lada Togliatti

Sambata Digi Sport 1 ora 17:00
RALIURI:

Sambata Eurosport ora 1 :
POLO:

Sambata Digi Sport 3 ora 20:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Spanie, Barcelona, cursa

Duminica Digi Sport 1 ora 15:00
TENIS: Turneul ATP Madrid Open, Finala

Duminica Digi Sport 2 ora 19:30
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Finala, retur, Buducnost - Gyor

Duminica Digi Sport 1 ora 20:00

BASCHET M TSKA Moscova - Panathinaikos, Euroliga, Final Four

, . II
9 00

Final Four, Champions League; Finala Mare, Oradea

Intercontinental Rally Challenge - Corsica Et

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

11 - 13 mai: KAIAC-CANOE - CE de slalom,Augsburg, Ger;
- : ;

: ;
:

11 13 mai BASCHET M.

11 13 mai KARATE - CE de la Tenerife, Spania
11 - 13 mai FORMULA1 - MP al Spaniei, Barcelona
14 - 20 mai TENIS -

Final Four-ul Euroligii, Istanbul

Turneu .de Masters Series de la Roma

GIMNASTICA
Antrenorii Octavian Bellu si Mariana Bitang au stabilit vineri

componenta lotului feminin pentru Campionaul European de la
Bruxelles, care se va desfasura între 9-13 mai. Gimnastele care vor
reprezenta România la CE din Belgia sunt Catalina Ponor, Sandra
Izbasa, Larisa Iordache, Diana Bulimar si Oana Haidu.

Junioarele tricolore care vor participa la CE din Belgia suntAndreea
Munteanu, Cristina Tudorache, Alina Stanila, Miriam Aribasoiu si Silvia
Zarzu. Nascuta în 23 decembrie 1998, Cristina Tudorache va fi, la cei
13 ani, cea mai tânara gimnasta din competitie. Lotul feminin, însotit de
antrenorii Octavian Bellu si Mariana Bitang, a plecat sâmbata spre
Bruxelles.

"Echipa arata bine, sper sa se mobilizeze cât trebuie, pentru evolutii
cât mai convingatoare. Personal, cred ca va fi eterna batalie cu Rusia,
care se anunta cea mai important pretendenta la medalii. Dar si noi, e
greu sa spunem ca mergem la Europene fara a avea gândul la medalii.
Obiectivul este de câstigare a 1-2 medalii, dar cel mai important este sa
nu avem accidentari, pentru ca tinta suprema a anului 2012 sunt
Jocurile Olimpice", a declarat presedintele FR Gimnastica, Adrian
Stoica.

Programul CE este urmatorul: calificari junioare (9 mai), calificari
senioare (10 mai), finala individual-compus junioare (11 mai), finala pe
echipe senioare (12 mai) si finale pe aparate, junioare si senioare (13
mai). Senioarele nu vor concura la individual-compus.

La CE din Belgia participa 252 de gimnaste (138 senioare si 114
junioare), competitia fiind ultima de anvergura înaintea Jocurilor
Olimpice de la Londra.

FORMULA 1
Î

1.Sebastian Vettel 53
2.Lewis Hamilton 49
3.Mark Webber 48
4.FernandoAlonso 43
5.Jenson Button 43
6.Nico Rosberg 35
7.Kimi Raikkonen 34
8.Romain Grosjean 23
9.Sergio Perez 22
10.Paul di Resta 15
11.Bruno Senna 14
12.Kamui Kobayashi 9
13.Pastor Maldonado 4
14.Jean-Eric Vergne 4
15.Michael Schumacher 2
16.Daniel Ricciardo 2
17.Felipe Massa 2
18.Nico Hulkenberg 2

1.Red Bull Racing 101
2.McLaren Mercedes 92
3.Lotus F1 Team 57
4.Scuderia Ferrari 45
5.MercedesAMG 37
6.Sauber F1 Team 31
7.Williams F1 Team 18
8.Force India F1 17
9.Scuderia Toro Rosso 6

n acest sfarsit de saptamana
se va desfasura Marele Premiu de
Formula 1 al Spaniei pe circuitul
de la Barcelona, etapa a V-a.
Clasamente generale inainte de
Spania:

Clasament general piloţi

Clasament general echipe

Etapa 32/34: 11 - 14 mai 2012: Vineri, 11 mai
Sambata, 12 mai

Duminica, 13 mai

Luni, 14
mai

: CFR Cluj - Vointa
Sibiu, 21:30, DigiSport; : Otelul - U Cluj, 19:00,
DigiSport; Dinamo Bucuresti - CS Mioveni, 21:30, DigiSport;

: Petrolul - Gaz Metan, 17:00, Gsp TV; Concordia
Chiajna - FCM Targu Mures, 17:00, DigiSport; Rapid Bucuresti -
Pandurii Tg. Jiu, 19:00, DigiSport; FC Vaslui - Sportul, 19:30,
DolceSport; FC Brasov - Steaua Bucuresti, 21:30, DigiSport;

: Ceahlaul -Astra, 21:30, DigiSport

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 30-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 30 18 7 5 52 27 61p
FC Vaslui 30 18 4 8 52 27 58
Rapid Bucuresti 30 16 8 6 47 25 56
Steaua Bucuresti 30 16 8 6 40 22 56
Dinamo Bucuresti 30 15 8 7 47 28 53

. Otelul Galati 30 13 7 10 29 26 46
7. U Cluj

Pandurii Tg. Jiu 30 11 10 9 42 33 43
9. Ceahlaul Piatra Neamt 30 10 9 11 30 39 39

. Astra Ploiesti 30 10 8 12 33 33 38
11. Gaz Metan Medias 30 10 7 13 36 46 37

FC Brasov 30 10 6 14 31 30 36
13. Concordia Chiajna 30 10 6 14 33 49 36

Petrolul Ploiesti 30 8 9 13 36 40 33
5. FCM Targu Mures 30 7 11 12 27 36 32p

16. Vointa Sibiu 30 7 8 15 19 38 29p
17. Sportul Studentesc 30 5 12 13 30 50 27p
18. CS Mioveni 30 2 6 22 18 64 12p

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

30 10 14 6 41 30 44p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL
Echipa de handbal feminin HC Zalau a fost învinsa, sâmbata, în

deplasare, de rusoaicele de la Lada Togliatti, scor 30-24 (15-14), în
mansa tur a finalei Cupei EHF.

Primele minute ale partidei au apartinut formatiei ardelene, care a
condus cu 2-3. În minutul 10, Lada s-a detasat pentru prima data la
doua goluri, 7-5, marind avantajul si la 9-6 (min. 13), dar HC Zalau a
ripostat puternic, 12-12 si 13-14(min. 28). La pauza, scor 15-14, dupa
30 de minute în care ardelencele au platit si tribut faulturilor dure
comise, fiind eliminate de 4 ori.

La reluare, Lada a marit ritmul, 21-15 (min. 38) si 25-19 (min. 50),
reusind sa ramâna în avantaj pâna la final, în pofida jocului curajos al
adversarei, care a avut-o în prim-plan pe Georgiana Ciuciulete.

HC Zal

Finala, partida retur cu Lada Togliatti, va avea loc la Oradea, în 12
mai (ora 17.00).

ău visează cu ochii deschi ă în tur
au fost învinse cu 30-24 de Lada Togliatti, handbalistele lui Gheorghe
Tadici nu se dau bătute. “Putem să câ tigăm cupa”, spune Valeria
Be ă de

ă cu 16 ani, în finala City Cup. Cu
Gheorghe Tadici pe bancă ău a cucerit
trofeul în fa ă numărului
de goluri înscrise în deplasare.

Gheorghe Tadici, antrenor HC Zalău: “Este o diferen ă care, în
condi ărare

ă ă, de
inspira

ă, iar pentru închirierea sălii, HC Zalău
a plătit 5000 RON.

şi la trofeul EHF. Chiar dac

ş
şe. Handbalistele lui Gheorghe Tadici au de recuperat o diferen

şase goluri. Au mai reuşit asta în urm
şi Valeria Beşe în teren, HC Zal

şi desigur şi în
atac, poate fi anihilat. Avem nevoie de pu şans

şi a mea.”
Fetele lui Tadici vor juca returul cu rusoaicele lui Trefilov la Oradea.

Arena proprie nu este omologat

ţ

ţa norvegienecelor de la Gjerpen Skien, datorit

ţ
ţiile unui joc exact în special pe faza de ap

ţin noroc, de puţin
ţie în principal a fetelor, poate

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 24-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 24 24 0 0 855 630 48p
2. Stiinta Mun. Bacau 24 19 0 5 731 613 38p
3. HC Odorhei 24 13 3 8 755 699 29p
4. U. Bucovina Suceava 24 13 3 8 703 685 29p

6. Energia Pandurii Tg. Jiu 24 13 2 9 692 687 27p
7. Potaissa Turda
8 U. Poli. Municipal Timisoara 24 10 1 13 614 615 21p
9. Dinamo Municipal Calarasi 24 9 2 13 671 692 20

. CSM Bucuresti 24 9 1 14 605 629 19
11. U Transilvania Cluj 24 8 2 14 634 690 18

CSM Ploiesti 24 6 3 15 589 672 15
13. CSM Satu Mare 24 6 2 16 646 726 14

CSA Steaua Bucuresti 24 1 2 21 620 794 4

5. CS Caras Severin 24 14 1 9 630 619 29p

24 11 2 11 683 677 24p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 26/26, ultima etapa: 13 mai 2012 CS Caras Severin - CSA
Steaua Bucuresti

:
; HC Odorhei - Potaissa Turda; Dinamo Municipal

Calarasi - Universitatea Transilvania Cluj; Universitatea Bucovina
Suceava - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Stiinta Municipal Dedeman
Bacau - CSM Ploiești; Universitatea Poli. Municipal Timisoara - CSM
Satu Mare; CSM Bucuresti - HCM Constanta.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~

| 11 - 16 Mai 2012 | PRISMA

FOTBAL
FINALA EUROPA LEAGUE
Gruparea spaniol

.

-

-

ă Atletico
Madrid a câ tigat, la Bucure ti,
pentru a doua oară în istoria sa
trofeul Europa League, după ce a
învins, cu scorul de 3-0 (2-0) o altă
echipă spaniolă, Athletic Bilbao.
Falcao a marcat primele două
goluri ale madrilenilor, în minu ele
7 i 34, cea de-a treia reu ită a lui
Atletico fiind semnată de Diego
(‘85). La finala jucată pe Na ional
Arena au asistat 52.347 de
spectatori, dintre care aproximativ
20.000 de fani spanioli. Printre cei
prezen i pe stadion, s-au numărat
numeroase personalită i ale
fotbalului european i mondial, în
frunte cu pre edintele UEFA,
Michel Platini

Cu cele doua goluri marcate
in finala Falcao a devenit cel mai
bun marcator al competiei. Fotba
listul madrilen a avut 11 goluri
marcate in Europa. Falcao este un
obisnuit al acestui titlu avand in
vedere ca si anul trecut columbia
nul si-a adjudecat premiul dupa o
serie de 17 goluri. Falcao este
urmat in clasament de Huntelaar,
atacantul lui Schalke cu 9 goluri.
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ş ş

ş
ş

t

ţ

ţ
ţ
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