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Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Diverse
Cumpăr teracotă nouă sau

folosită. Tel. 0768-480614.
Vând balerini negri, mărimea

36,5; sandale noi băie ărimea
30; două biciclete copii; aftershave
Str.8 Oxigen; covor mare persan.
Tel. 0748-205247.

ă. Tel. 0757-
106324, 0770-515588.

ă nouă bike
Alpine, canapea extensibilă, 2 fotolii
scoică, birou ă copiii. Tel.
0721-155683

Vând cărucior pentru copii,
centrală termică Ariston pentru
piese de schimb. Tel. 0752-951705.

ă de cusut tip
noptieră la 200 de lei, 3 plapume de
mătase făcute manual cu 200 de lei
negociabil

ă în Gataia cu 3500 lei,
foarte frumoasă ă de lapte.
Tel. 0722-703390, 0256-410470.

Vând trei purcei de 7 săptămâni,
150 lei bucata negociabil

ă de carne la 50-80 de
săptămâni, 10 lei kg,

ăcinătură
pentru pui, 1,5 lei/kg. Cumpăr
porumb

ă termică Hidro-
term la 500 lei, boiler instant pe gaz
Vailant, 200 lei, jante de Nisan pe 13
la 200 lei setul, un telefon Nokia la
300 lei, plăcu ă marca
Ferodo de Vw Tuareg, 150 lei setul,
chit de lan

ărucior Bertoni, 150 lei.
Tel. 0723-188242. (RR)

Vând polizor fix cu pietre,
diametru 300, cu 2 pietre de rezervă
noi, 1.000 lei. Un compresor cu
butelie, 180 l, 1.000 lei, o masă de
circular mare cu motor electric pe
ea, cu pânză de 700, 1.000 lei.
Reductoare noi cu raport la 1:45 sau
de 1:14, de la 200 la 500 lei bucata.
Lan

ăcut răchie, 130 l, din inox
alimentar cu răcitor de cupru

ă, 1.000 €. Tel.
0747-877713. (RR)

Vând colec

ăstrată impecabil, pre

ţi, m

Vând ieftin biciclet

Vând ma

ţe de frân

ţ nou pt. Suzuki 400, 120
€, telescoape noi tot pt. Suzuki 205
lei perechea. Tel. 0745-134127. (rr)

Vând c

ţ gal nou de un ţol, 100 lei/m
liniar. Un motor electric de 1,5 kw la
3.000 de rotaţii, 1.000 lei

ţia Atlas de la
DeAgostini, 139 de numere,
p ţ 700 lei. Tel.
0723-188242. (RR)

Vând cal galben, breaz, de 1 ani

Vând tv alb-negru cu diagonala
de 31 cm, în stare bun

şcoal

şin

şi şnur de macrameu, 80
de bani mp. Tel. 0355-802030. (RR)

Vând vac
şi bun

şi porci
ras

şrot de floarea
soarelui, 1,5 lei/kg şi m

şi grâu cu 80 de bani în
Bocşa. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând 7 stupi la 550 lei şi un cal
maro la 2.500 lei. Tel. 0737-064137,
0746-470515. (RR)

Vând central

şi un cazan
de f

şi
alimentare lateral

şi 10 luni, 3.000 lei. Tel. 0742-
904583. (RR)

Vând moară de măcinat la
220W, cu circular

ă de 8 luni cu vi
ă, 1.000 €

ă apa de la o adâncime
de 50 m, 350 lei. Tel. 0722-125684.

Vând masă de tenis, 430 lei. Tel.
0752-905354. (RR)

Vând moară pe 3 pale

ă la 9 lei/kg.
Tel. 0755-504554. (RR)

ă. Tel. 0741-132826.
Vând măsu ă sufragerie pătrată,

din piele maro, model deosebit, pre

Ofer gratuit, cantitate mare de
rumegu

ă pentru
70 de kg, 1,65 m simplă ă,
pre

ă satin +
dantelă finu ă argintie, pre

ă stare
de func

ă, curele, sunt noi. Dimensiuni
maxime bu

ă,
literatură, religie, sport, turism, etc.
Tel. 0723-616268.

Cumpăr cd-uri
ă românească.

Tel. 0723-616268.
Dormitoare, sufragerii, dulapuri,

canapele, col ă ătă-
rie, birouri, mese

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

Schimb 5 kg faguri ceară pe un
roi de albine. Tel. 0768-331715,
0732-452930.

Vând mobilă tineret compusă
din 5 corpuri + pat cu saltea de
culoare albastră + stejar. Pre

Tel. 0727-505315.
Vând televizor color, marca

Blueski, diagonala 51, gri metalizat,
pre

ă
video 256 + dvdr, complet cu
monitor, 500 lei. Vând monitor lcd 17
inch, 150 lei, cuptor cu microunde ,
80 lei, bicicletă de copiii 150 lei

ă de la 13-14 ani, 150 lei. Tel.
0757-612642.

şi abriq la 150 €,
negociabil. Tel. 0355-806743. (RR)

Vând vac
şi o vi

şi orga Yamaha la 300 €.
Tel. 0731-102096. (RR)

Vând iezi de capr

ş uscat. Loca şi

şi elegant

ş

ştean: L=6m D=55cm.
Pre

şi dvd-uri
originale cu muzic

şi buc
şi scaune. Calitate

şi pre şi
şte dup

şi
biciclet

ţel de 1
lun ţea de 4 luni. Tel.
0728-796068. (RR)

Vând hidrofor, capacitate 4.300
l/h, pompeaz

ţi la 150 €,
negociabil

Vând telefon Nokia C1, stare f.
bun

ţ
ţ

110 lei neg. Tel. 0765-775575.

ţie: Re ţa. Tel.
0734-155296.

Vând rochie de mireas

ţ foarte mic 250 lei. Tel. 0721-
124400.

Vând rochie de na
ţ ţ foarte

bun 150 lei. Tel. 0721-124400.
Vând gater vertical, motor 7,5

kw, avans mecanic, în perfect
ţionare, cadru, ghidaje, roţi

de fug

ţ negociabil. Tel. 0745-116034.
Vând cârti în limba german

ţare camer

ţuri bune. Re ţa, depozitul se
g

ţ 1700
lei. Tel. 0760-329992.

ţ
acceptabil. Tel. 0355-411682, 0734-
594473.

Vând cuier.

ţ 150 lei, calculator Pentium 4,
procesor 3000 Intel, hard disc 160
sata, 2 giga RAM DDR 2, plac

Vând congelator Artic nou, pre

Vând cal 2 ani jumate, 3.000 lei,
iapa de 3 ani, 1.700 lei şi cump

şi ou

şi un
telefon fix; un telefon mobil Siemens
A50; cartele de Cosmote cu 48 euro
credit; o plas

şi o pereche de schiuri. Tel. 0757-
106324, 0770-515588.

ăr cai
de orice rasă. Tel. 0732-982025.

Vând găini de rasă ă. Tel.
0743-795061. (RR)

ărcătoare

ă de ă din
lemn; o placă de monitor; tastaturi;
mouse optic; o placă de tv sport;
placă de tv color Elcrom. Tel. 0757-
106324, 0770-515588.

Vând Game Boy color Nintendo

Vând urgent 2 telefoane mobile
marca Alcatel; înc

ţânţari cu ram

Vând moară cu ciocane , 10
intercalate, cu cioclodar, volantă,
gresor ăr, lucrată de meseria

ă. Pre

ă de cusut Singer,
300 lei, fier de călcat pentru
colec

ştauf ş,
volum de lucru 250-300 kg/or

şin

ţ
550 lei. Tel. 0743-738531.

Vând ma

ţionari, 10 lei bucata, parchet
de fag. Tel. 0255-257476

Vând Vw Golf III an 1992,
benzin ţ 1900 €
neg. Tel. 0726-701010.

De vânzare Opel Vectra C1.8
2005. Stare foarte bun

ţie complet + 4
jante cu cauciucuri de iarn

ţiune faţ ţ 6000
lei. Tel. 0730-009555.

Vând Vw Passat 1,9 tdi an 2000,
toate extrasele, automat, 3300 €
negociabil. Tel. 0721-400969.

Vând la Boc
ţ

2000 € neg. Tel. 0740-410940,
0255-551594. (RR)

Vând Dacia 1310 an fabricaţie
1998, preţ 900 €. Tel. 0758-010369.

Vând Dacia break an fabricaţie
1996, preţ 650 €. Tel. 0769-862016

Cump

.

Vând motor Kawaski de 250 cm
cubi + casc

ţionare f. bun ţ
neg. 2.800 lei. Tel. 0729-592444. (rr)

Vând scuter Peugeot 49

ă, stare f. bună, pre

ă. Recent
schimbat kit distribu

ă. 94.000
km. Tel. 0724-727793.

Vând Dacia Papuc diesel 1.9,
trac ă, ITP 2013, pre

ăr 3 vouchere pentru
programul rabla. Tel. 0769-862016

Vând piese auto pentru Dacia
Tel. 0752-951705.

ă gratuit, 2.100 lei. Tel.
0723-188242. (RR)

Vând Ford Transit 8+1, de per-
soane din 2001, 6.000 €, negociabil,
motor de 1,9 diesel

ă din 2002, full
option, cauciucuri noi, 3.600 €.
Cumpăr autoturism Opel Corsa sau
OpelAstra Caravan adus recent sau
înmatriculat.Tel. 0724-074194. (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
în stare de func ă, pre

ă copii. Tel. 0743-795061. (RR)
Vând tractor Ford, 55 cai putere,

3.700 €. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

Vând motocicleta Yamaha,
înmatriculată, gume noi, motor de
600. Tel. 0727-271045. (RR)

ă, fabr. 1993, stare bună, con-
sum mic, 2500 €. Tel. 0728-316891.

Vând Opel Vectra-B din 1999
luna 11, prima înmatriculare în
2000, 1.6l, 100 CP, benzină, cau-
ciucuri noi + iarnă, impecabil,
consum mic, albastru închis, 3500
€. Tel. 0751-048498.

şa Audi 100, an
1994, diesel, combi, motor 2.5, pre

şi Vw Polo,
motor de 1,2 benzin

şi o bici-
clet

Vând Vw Vento 1900td înmatri-
culat

Auto-Moto-Velo

Vând cauciucuri autoturisme şi
microbuze, second-hand, stare
bună, preţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând Opel Vectra B, înmatri-
culată,1,6l benzină, 100 CP, bine
între ă. Tel. 0747-061958.ţinut

Vând Dacia papuc urgent, an de
fabrica ă, capacitate
motor 1289, are 2 locuri, este
acoperită din fabrică, are aproape
90.000 km, merge impecabil

ă superbine,
geamuri ionizate, rar, acte la zi, pre

ă, 236.000 km, cutie automa
tă, full option, acte valabile Spania.
Pre

ă. Tel. 0768-556364.
Vând / schimb Vw Golf 3, multe

dotării, stare impecabilă, acte la zi
(1,8 B) cu ceva diesel Vw sau Fies
ta, 2.000 € neg Tel. 0743-738531.

Vând / schimb cu auto diesel,
2.800 mp, grădină în Boc

ă cu intravilan, posibil orice
fel de construc ă

ă, 1,5 €/mp, negociabil. Tel.
0743-738531.

ţie 1997, benzin

ţul 650 € negociabil
Tel. 0727-605778.

Vând Dacia 1410 break, an
1998, cn 5 trepte, arat

ţ
500 € fix. Tel. 0771-396260.

Vând BMW 525 TDS, an 97, gri,
berlin -

ţ 2200 € neg. Tel. 0762-354975.
Când Skoda Fabia, euro 4, sare

impecabil

-
.

ţii, utilit ţi aproape,
intabulat

şi trage
foarte bine, pre

şa II,
limitrof

Cump Ţerova
sau teren intravilan. Tel. 0746-
769501.

Vând casa 3 camere Berzovia,
baie, buc

ăr casă mică în

ătărie, garaj, 25.000 €. Tel.
0748-142976.

Vând cas
-

Vând cas

ţ
ţ ţ

50.000 €. Tel. 0724-092631. (RR)
Vând 3 parcele de p

ţei, 5 €/mp. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând cas
ţ 20.000 € negociabil. Tel.

0721-877678. (RR)
Vând apartament cu o camer

ţa, confort 2, semidecoman-
dat, P-ţa Trandafiru, preţ 25.000 €.
Tel. 0355-803294. (RR)

ţa. Preferabil nemobilat
sau mobilat parţial. Ofer seriozitate.
Tel. 0742-700967.

Vând cas ţ

ţ
ţ neg. 6000 €. Tel. 0763-639292.
Închiriez apartament 2 camere,

zona Dacia, utilat
ţie returnabil

ţile în zon

ă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, baie, bucă
tărie, hol, terasă mare acoperită, ga
ze naturale, centrală termică, sobe,
teracotă, apă curentă, canalizare,
magazie de lemne ă.
Merită văzută. Tel. 0752-951705

ă, 3 camere, bucătărie,
baie, centrală termică, apă canal,
gaz, izolată, pivni ă, terasă, curte,
grădină cu pomi ă de vie, pre

ământ în
zona Re

ă cu magazin alimen-
tar, pre

ă în
Strehaia, 35.000 lei. Tel. 0755-
509970. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
în Re

ă de vacan ă în loc.
Secu, aproape de Valiu, Semenic.
Casa este cu 3 camere decomand-
ate, bucătărie etc. suprafa ă 92 mp.
Pre

ă
la plecare. Se închiriază pe termen
lung. Tel. 0720-026801.

Vând teren plat, ultracentral
Băile-Herculane, 960 mp, toate
utilită ă, cu 110 €/mp, u

-

Caut apartament 2-3 camere
pentru închiriere pe termen lung în
ora

şi garaj la strad

şi vi

şi

şi

şul Reşi

şi mobilat cu 140
€/luna + 140 € garan

şor
negociabil. Tel. 0720-026801.

Imobiliare

Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, la sosea interna

şi
ap

şi

şi ap
şi

şi

şi
ş, Semenic, etc. 2877

mp, pre

şi

ştilor cu multiple
îmbun

ţional

ţional

ţile
în zon

ţa. Tel. 0720-026801.
Schimb teren intravilan Meha-

dia, 4250 mp, la sosea internaţiona-
l -

.
ţa. Tel. 0720-026801

ţa. Tel. 0770-
456694.

Vând teren intravilan pt. cons-
trucţie în Re ţa, zonaAteneu, pano-
ram

ţ 27 €/mp. Tel. 0745-032495.
Vând apartament 2 camere

Re ţa, central, aproape de Univer-
sitate, etaj 3/4, gaz, termopane,
central

ţiri, preţ 24.500 € negocia-
bil Tel. 0766-312585.

Vând teren de cas
ţ ţi: curent

electric, drum, la doar 12.900 €. Tel.
0765-206663.

ă,
E70, posibilitate racordare curent

ă, cu 9 €/mp, negociabil. Tel.
0720-026801.

Vând teren plat, 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 300 m de
sosea interna ă E70, cu 6
€/mp, negociabil. Tel. 0720-026801.

Schimb teren ultracentral Băile-
Herculane, 360 mp, toate utilită

ă, cu apartament 2 camere
confort 1, Re

ă, E70, posibilitate racordare la cu
rent ă, cu apart 2 camere,
confort 1, Re

Schimb apartament 3 camere cu
casă la periferia Re

ă spre ora

ă, decomandat, amenajat,
31.000 €. Tel. 0745-466751.

Persoana fizică vând aparta-
ment 2 camere decomandat, zona
Parcul Siderurgi

ătă

ă la Lugoj,
suprafa ă 680 mp, utilită
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Un moment emoţionant a deschis ieri ţa
extraordinar ţii re ţene.
Smaranda Lalescu, nepoata matematicianului care d

ţean de onoare
acordat post-mortem bunicului s

şedin
şi

şi unei str şul de pe Bârzava,
a fost invitat

ă de Consiliul Local a municipalită
ă

numele unui liceu ăzi din ora
ă să primească titlul de Cetă

ău, .Traian Lalescu

Primăria şiţa ne informeazăRe
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Închiderea spitalelor din Anina, Bocşa şi Bozovici a
însemnat o lovitur şeni care
au r

ă grea pentru miile de cără
ămas fără . Autorită au

decis înfiin ă.
Problema este că, la doar câteva luni de la deschidere,
nu mai sunt bani pentru plata medicilor, 15 la număr.

asisten ă medicalăţ ţile
ţarea unor centre medicale de permanenţ

Până la lăsarea serii re ăra astăzi
accesorii handmade, bră ări

ătit pentru
micu ără

şi
şi cercei, dar şi tricouri de la

şeni jocuri interactive, cum ar fi fotbalul
chinezesc, şi cântecele cunoscute de copii.

ţenii pot cump
ţ

. Cei de la
asociaţa de voluntariat GLT „Arcus” au preg

ţii c

c şiăsuţa Centrului de Voluntariat Re ţa

1. Proiect de hot

-
-

-

-

-

-

ărâre privind transmiterea
toaletelor publice din Parcul Tricolorului

ă prin
Autoriza ătre Serviciul
Public - „Direc

ă a Municipiului Re

ărâre privind revocarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 377 din 26 octombrie 2010
privind asocierea Consiliului Local al Municipiului
Re

ării de cursuri de calificare
în meseria de administratori de imobile.

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3
din H.C.L. Nr. 77/2012 privind aprobarea proiectului
GEMS OF THE ROMANIAN AN

ădi
ă România - Republica

Serbia

ărâre privind aprobarea supra
fe ă

ă
sprijin pe suprafa ă, în campania din anul 2012, în
vederea ob ă ă

ărâre privind revocarea H.C.L.
nr. 151 din data de 27.04.2010, privind aprobarea
scoaterii din domeniul public

ă
de 26 mp, Aleea Zadei FN, în vederea concesionării
prin licita ă pentru construirea unui garaj.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din contabilitate a mijlocului fix Punct Termic PT 6 în
urma dezafectării acestuia, cu valoarea de inventar
de 173,46 lei.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin
licita ă a terenului în suprafa ă de 150 mp
teren, localitatea Re

ă familială.
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei

nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care
au acces la repartizarea unei locuin

ărâre privind aprobarea scoaterii
din func ării, demolării ării a
imobilului având destina ă publică, înscris
în C.F. nr. 36919 Re

ărâre privind aprobarea
modificării ării Anexei nr. 2 la H.C.L. nr.
461/15.12.2009 privind aprobarea studiului de

oportunitate a Regulamentului de func
ă ărilor publice cu

plată din Municipiul Re
ă a activită

ărilor publice cu plată din
Municipiul Re

ă la
Registratura Generală a Consiliului Local cu nr.
7380/07.05.2012 cu privire la încheierea contrac
tului de prestări servicii pentru cursuri de ini

ă la Registratura
Generală a Consiliului Local cu nr. 7069/02.05.2012
cu privire la investi ă de Universitatea
„Eftimie Murgu" Re

ă metalică teatru de Vară Re
ă studen ă".

Solicitarea nr. 277/25.04.2012 a Universită
ă la Registratura

Generală a Consiliului Local cu nr. 6844/02,05.2012
privind revocarea dreptului de administrare al
institu ă".

Solicitarea nr. 477/02.05.2012 a S.C. ECO
BAU-PARC S.R.L înregistrată la Registratura
Generală a Consiliului Local al Municipiului Re

ările de re ă.
Solicitarea nr. 18/07.05.2012 a S.C. DAVE

S.R.L. înregistrată la Registratura Generală a
Consiliului Local al Municipiului Re

ărâre privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Re

ărâre privind modificarea

ă a documentelor
ce au stat la baza emiterii certificatelor de atestare a
existen

ărâre privind modificarea

ările tehnico-edilitare care se
execută pe domeniul public”, a „Permisului de
Spargere/Interven

ărâre privind stabilirea parcărilor
publice de pe raza municipiului Re

ări publice cu plată fără pază”.
Proiect de hotărâre privind modificarea

ărilor apar
ările

ările ulterioare.

şi din Parcul
Siderurgistului din Municipiul Reşi

şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local Reşi

şi şi în
administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public -
„Direc şi
Privat al Municipiului Reşi

şi

ŞERBIAN
FOLKLORIC THESAURUS - Preservation and
promotion of cultural traditions in Resita, Lugoj and
Veliko Gr şte finan

şi a contribu

şuni permanente, pro
prietatea municipiului Reşi

şi pl

şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşi

şi
şi

şi valorific

şi
şi

şi complet

şi şi a caietului de sarcini
pentru concesionarea prin licita

şi

şi Privat al Municipiului Reşi

şi şi acoperire cu
structur şi

şi schimbare func

şi

şi

şedin

şi

şi şului, nr. 4A.
Diverse.

Proiect de hot
şi

şi
completarea art. 1 la H.C.L. nr. 268/25.08.2009 pri
vind constituirea comisiei de analiz

şi
completarea H.C.L. nr. 443/2009 privind aprobarea
„Normelor privind lucr

şi a „Procesului verbal de
predare-primire amplasament pentru spargere”.

Proiect de hot
şi

şi
completarea art. 35 din Anexa la H.C.L. nr.
97/11.03.2010 privind aprobarea Regulamentului
privind utilizarea parc

şi privat al municipiului Reşi
şi complet

ţa, construite în
baza Autorizaţiei nr. 276/18.11.2010, respectiv
Autorizaţiei nr. 275/18.11.2010 (reautorizat

ţia nr. 253/16.12.2011), de c
ţia pentru întreţinerea

ţa" în
proprietatea public ţa

ţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa".

Proiect de hot

ţa cu S.C. QUICK INFORMATION & TRAINING
S.R.L. în vederea organiz

ţat în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalier

ţiei locale de 2% din costurile
totale eligibile ale proiectului.

Proiect de hot
ţei de 728,48 hectare, p

ţa, pentru care se solicit
ţ

ţinerii de pl ţi directe ţi naţionale
directe complementare, în sectorul vegetal.

Proiect de hot

ţa, a unui teren în suprafaţ

ţie public

ţie public ţ
ţa, str. Furnalelor FN, înscris în

CF nr. 34736 UAT Re ţa, nr. cad. 5630, nr. top.
274/b/2/3, pentru construire cas

ţe din fondul
locativ de stat în anul 2012.

Proiect de hot
ţiune, cas

ţia de toalet
ţa, nr. Cad. 36919, situat

administrativ în Re ţa, str. Traian Lalescu f.n.
Proiect de hot

ţionate a
activit ţii de administrare a parc

ţa
ţie public ţii

de administrare a parc
ţa.

Informarea nr. 6609/05.05.2012 a Serviciului
Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa" înregistrat

ţiere înot
a domnului BotAdrian.

Informarea înregistrat

ţia derulat
ţa „închidere

ţa, regim D + P
+ E ţiune în Cas ţeasc

ţii
„Eftimie Murgu" Re ţa înregistrat

ţiei asupra imobilului „Teatru de Var

ţa
cu nr. 7157/03.05.2012 privind reducerea abona
mentului de locatar pentru parc ţ

ţa cu nr.
7384/07.05.2012 privind prelungirea/reînnoirea
contractului de concesiune pentru terenul de 11,5
mp din Re ţa, Calea Caransebe

ţa pe anul 2012.
Proiect de hot

ţei/inexistenţei construcţiilor edificate.
Proiect de hot

ţie”

ţa ce vor funcţio
na în regim de „parc

ţinând domeniului
public ţa, cu modific

2.

4.

5.

9.

10.

11.

12.

ţ

2.

3.

3.

6.

7.

8.

13.

14.

15.

ă

5.

16.

Introduse în regim de urgen

1.

4.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 16 mai 2012În urma Adresei Consiliului Local al Municipiului Re

-
n.

Prim

şi

şi afişe publicitare în mod ilegal pe B-dul Republicii,
înc

şi şe sau anun

şi indicatoarelor de circula
şe în sta şi în

alte locuri nepermise din oraş, fapta fiind în curs de verificare pentru
stabilirea vinov şi a sanc

şi ştiin
şarea reclamelor numai în locuri special amenajate şi cu

plata taxei stabilit

şi şte realizarea
unei dezbateri publice pe tema transportului public local de c

şi

şi

şi Mediu - camera 212, corpul I al Prim şi

şi
şi premii celor care au reuşit s şului prin

rezultatele ob şi
despre antrenorii Iosif M şi Octavian M

şi şi

şi

şi şi
şi handbalistele de la Universitatea

Reşi şi colegele atletului.
La finalul festivit şi

şampanie cu to
şi a urat succes sportivului în competi

şi şi modific
şi pe timpul desf şur

şi

ş, care au participat la concursul „Luna cur

şi, în urma constat

şi premii
Locul I -Asocia

şi Mediu din cadrul Prim
şi

ş-Severin, Garda de Mediu Caraş-
Severin, Direc şi S.C. Aquacaraş S.A., pentru a
solu

şi nivel cu
subsolul blocurilor, iar precipita

şi blocul 25, din cauza deplas
ş S.A. prin fonduri

de coeziune, dup

şi piste pentru biciclişti vor ajunge în zona blocurilor 23 şi 25.

ţa, cu nr.
1869/11.05.2012, Direcţia Poliţia Local

ţiile neautorizate. Managerii a
dou ţionaţi cu câte 500 de lei fiecare, dup

ţinerii în stare corespunz ţiilor verzi din municipiul
Re ţa, se interzice fixarea pe arbori, stâlpi, cl ţuri
de orice fel, dezlipirea sau distrugerea anunţurilor, reclamelor legal
expuse, a semnelor ţie”).

De asemenea, Teatrul Nottara a expus afi ţii de autobuz

ţiei ţiunii care se impune. Ca urmare, Teatrul
de Vest din Re ţa a fost în ţat s

Municipiul Re ţa, prin primar Mihai Stepanescu, dore

ţenii interesaţi de aceast ţi s

ţa (www.primariaresita.ro), respectiv în form
ţii cu Publicul, de la parterul Prim

ţa.
Dezbaterea public

ţeni.

Primarul Municipiului Re ţa, Mihai Stepanescu, a înmânat diplome
de excelenţ

ţinute. Este vorba despre atletul Marius Cocioran

ţean, legitimat la Clubul Sportiv Universitatea Re ţa, s-a calificat la
Jocurile Olimpice de la Londra, din aceast

ţa, au participat, printre
alţii, Rusalin Fâc, directorul general al Clubului Sportiv Municipal
Re ţa, prorectorul Universit ţii „Eftimie Murgu” din Re ţa, prof. univ.
dr. Gheorghe Popovici, precum

ţa
ţii, primarul Re ţei, Mihai Stepanescu, a închinat

o cup ţi cei prezenţi în cinstea performanţelor lui
Marius Cocioran ţiile viitoare.

Serviciul Comunitar de Evidenţa Persoanelor din cadrul Prim
ţa î

ţi-vineri) în intervalul orar 08.30-18.30;
09.06.2012 (sâmb

ţa, prin primar Mihai Stepanescu, a
premiat miercuri, 23.05.2012 cele mai bune asociaţii de proprietari/lo-
catari din ora ţeniei de
prim ţii autorit ţii locale, a
analizat propunerile primite

ţii de proprietari/locatari au fost recompensate cu
diplome

ţia de proprietari nr. 521 - Str. C
ţia de proprietari nr. 457 - Str. V
ţia de proprietari nr. 915 - Str. Rodnei, bl. 7, sc. B.

Menţiune
Asociaţia de proprietari nr. 971 - B-dul Republicii, bl. 5, sc. 3;
Asociaţia de proprietari nr. 251 -Aleea Macilor, bl. 3, sc. B;
Asociaţia de proprietari nr. 156 -Aleea Herculane, bl. 2, sc. 4;
Asociaţia de proprietari nr. 48 - Str. George Enescu, bl. 7, sc. 2;
Asociaţia de proprietari nr. 63 - B-dul Revoluţia din Decembrie, bl. 8;
Asociaţia de proprietari nr. 157 -Aleea Molizilor, bl. 1, sc. 2.

Serviciul Gospod
ţa a organizat o întâlnire cu reprezentanţii Agenţiei

pentru Protecţia Mediului Cara
ţia de S

ţiona sesiz ţenilor privind inundarea subsolurilor unor
blocuri din zona micro III, B-dul Republicii. În urma deplas

ţionarea canalului colector exterior al canaliz
ţiile mai abundente sau înfundarea unei

porţiuni din canalizarea exterioar

ţia va fi remediat

ţia va începe în momentul în care lucr

ă a efectuat verificări în teren cu
privire la instalarea reclamelor în spa

ă firme au fost sanc ă ce au
instalat reclame

ălcând prevederile HCL 1/2010, An. 1, Art. 6, Lit. f („În vederea
men ătoare a spa

ădiri de afi

ă
ă respecte prevederile HCL 1/2010,

privind afi
ă de actele normative în vigoare.

ălători.
Re ă temă sunt invita ă completeze un
chestionar, până cel târziu în data de 30.06.2012.

Chestionarul poate fi găsit în suport electronic, pe site-ul Primăriei
Municipiului Re ă scrisă
la Centrul de Informare, Rela ăriei -
corpul I. Chestionarele completate pot fi transmise în format electronic
la adresa de e-mail resita@primariaresita.ro, sau la Serviciul Gospo
dărie Urbană ăriei Mu Re

ă va fi organizată după procesarea tuturor
chestionarelor completate de cetă

ă ă aducă cinste ora

ăzăran ăzăran. Recent, sportivul
re

ă vară. La ceremonia
organizată vineri, 25.05.2012, la primăria Re

ă

ă
ă de

ăriei
Municipiului Re ă programul de lucru cu publicul în
perioada premergătoare alegerilor ă ării acestora,
după cum urmează

28.05.2012 - 01.06.2012 (luni - vineri) în intervalul orar 08.30 - 18.30;
05.06.2012 - 08.06.2012 (mar

ătă) în intervalul orar 08.00 - 16.00;
10.06.2012 (duminică) în intervalul orar 08.00 - 21.00.
Luni, 04.06.2012, a doua zi de Rusalii, este declarată zi liberă.

ăria Municipiului Re

ă
ăvară”. O comisie, formată din reprezentan ă

ărilor din teren, cele mai
eficiente asocia

ăminelor, bl. 7.
Locul II -Asocia ăliugului, nr. 10.
Locul III -Asocia

ărie Urbană ăriei
Municipiului Re

ănătate Publică
ările cetă

ării în teren,
comisia a stabilit că principala cauză de inundare a subsolurilor este
pozi ării, la acela

ă provoacă pagube.
O altă problemă constatată este obturarea canalului colector

principal, situat între blocul 23 ării
tuburilor. Situa ă de S.C. Aquacara

ă înlocuirea unui tronson din această subtraversare.
Interven ările din cadrul
proiectului de modernizare a carosabilului, amenajare locuri de
parcare

:

:

:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural

şi divor

În luna martie 2012, în jude ş-Severin, s-
au înregistrat 189 n

şi cu 18 mai mul
şi lun

şi
cu 9 mai pu

şi cel al deceda

ştere cu 34 a num şi o

sc
şi perioad

ştere cu dou
şi

perioad

ş-Severin s-au înregistrat 53 c

şti au pronun
ştere fa

ţul Cara
ţi-vii, cu 20 n ţi-vii mai

puţin decât în luna precedent ţi faţ

ţi-vii în luna martie faţ
ţii de la 7,8

n ţi-vii la 1000 locuitori în luna februarie 2012, la
7,1‰ în luna martie 2012.

În luna martie 2012 s-au înregistrat 399 persoane
decedate, cu 18 mai multe faţ

ţine faţ
ţii a crescut de la 11,8 decedaţi la 1000 locuitori

în luna februarie 2012 la 14,9‰ în luna martie 2012.
Sporul natural (diferenţa dintre num

ţilor vii ţilor) a sc

ţul nostru s-au
înregistrat 2 cazuri de deces la copii cu vârst

ţii vii

ţ

ţi sub un an) a
înregistrat o cre

ţ

In luna martie 2012 la oficiile de stare civil
ţul Cara

ţele judec ţat definitiv 57
divorţuri, în cre ţ

ţ
ţuri. Rata divorţialit ţii a fost în luna martie 2012

de 2,1 divorţuri la 1000 locuitori iar în luna anterioar
ţuri la 1000 locuitori.

ăscu ăscu
ă ă

de aceea ă a anului trecut. Scăderea numărului
de născu ă de luna anterioară, a
determinat scăderea ratei natalită

ăscu

ă de luna precedentă
ă de luna martie 2011. Rata mor-

talită

ărul
născu ăzut de la -172
în luna februarie 2012, la -210 în martie 2012.

În luna martie 2012, în jude
ă de sub

un an, comparativ cu luna martie 2011 când s-a
înregistrat un singur caz.

În primele trei luni ale anului 2012 se constată o
cre ărului de născu

ădere cu 88 a numarului de decese fa ă de
aceea ă a anului precedent, înregistrându-
se un spor natural negativ în ambele perioade (-501
în primele 3 luni din anul 2012 respectiv, -623 in
primele 3 luni din anul 2011).

Mortalitatea infantila (deceda
ă decese sub un an în

primele trei luni din anul 2012, fa ă de aceea
ă a anului precedent.

ă din
jude ăsătorii
(revenind două căsătorii la 1000 locuitori), în
scadere cu 20 de căsătorii comparativ cu luna
precedentă. Comparativ cu luna martie a anului
2011, numărul căsătoriilor a scăzut cu 8.

Instan ătore
ă de luna precedentă cu 9

divorturi iar fa ă de luna martie 2011 în scădere cu 23
divor ă

ă
de 1,8 divor

Nupţialitate ţialitate

Popula]ia }i fenomenele demografice în luna martie 2012
în jude]ul Cara}-Severin



Grupul Local de Tineret “Arcus” Reşi şi Liga
Studen

şi
ş-Severin,

Universitatea “Eftimie Murgu” Reşi
şi şi Filiala Caraş-Severin a

Societ şie organizeaz

Şcolar pentru Educa
şi Şcolar

pentru Educa şi

ş-Severin şi Asocia
ş-Severin.

şurare - Stadionul deAtletism Reşi

ştag)
ora 12.45 - TENIS DE MAS ştag)
ora 14.00 - FOTBAL ADAPTAT (Complex F. V.)
În cazul în care condi

şura în Sala de Sport a Şcolii cu Clasele I - VIII
nr. 9 din Reşi

şi tricouri tuturor participan

Şcolar pentru Educa
şi Şcolar

pentru Educa şi

ş-Severin şi Asocia
ş-Severin,

precum şi partenerilor media pentru mediatizare.

ţa
ţilor din cadrul Universit ţii “Eftimie Murgu” în

parteneriat cu Casa de Cultur ţeasc ţa,
Direcţia Judeţean

ţa, Prim
ţa

ţii Române de Cruce Ro

ţe, intitulat
ţe”.

Acest proiect se materializeaz
ţi sportive dedicate persoanelor cu

dizabilit ţi. La aceste activit ţi s-au înscris 155
persoane, cu vârsta cuprins

ţinând Centrului ţie
Incluziv ţa, Centrului

ţie Incluziv ţa, Asociaţiei
Judeţene de Sport pentru persoane cu handicap
Cara ţiei Persoanelor cu
Handicap Neuromotor Filiala Cara

ţa
ora 12.00 - CROS MIXT 400M Plat
ora 12.45 - POPICE (Complex Francisc Va

ţiile meteo vor fi nefavora-
bile , activit ţile cu începere de la ora 12.45 se vor
desf

ţa.
La finalul competiţiilor, organizatorii vor acorda

diplome de participare ţilor.
Mulţumim pentru sprijinul oferit în realizarea

acestei manifest ţie
Incluziv ţa, Centrului

ţie Incluziv ţa, Asociaţiei
Judeţean

ţiei Persoanelor cu
Handicap Neuromotor Filiala Cara

ă
ă Stude ă Re

ă pentru Tineret Cara
ăria

Municipiului Re
ă ă în

data de 1 iunie 2012 o manifestare dedicată
persoanelor cu deficien ă simbolic “Zilele
Sportului pentru Persoanele cu Deficien

ă sub forma unor
serii de activită

ă ă
ă între 8 - 65 ani,

apar
ă „Primăvara” Re

ă “Aurora” Re

Loc de desfă

Ă (Complex F. Va

ă
ă

ări Centrului
ă „Primăvara” din Re

ă “Aurora” Re
ă de Sport pentru Persoane cu Handicap

Cara

Programul manifestării este următorul:

�

�

�

�
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Matei Mircioane

Festivalul Interna]ional "POR[ILE POEZIEI", în Cara}-Severin

PRISMA | 31 Mai - 6 Iunie 2012 |

M@rturii despre re]eaua mafiot@ din spatele gratiilor
Instanţa a decis miercuri, 30 mai,

ţiei pentru 29 de zile. M

ţelei, care

ţa, era deosebit de
periculoas

ţa a l
ţinut-o pentru 29 de zile, era

mâna dreapt
ţelei. Florina Urziceanu avea rolul menţinerii

contactului cu liderul Bujor Bogdan
ţiilor acestuia c ţi membri ai reţelei.

De asemenea, tân
ţiunilor, prelua liderul grupului de la B

ţa

ţional al grup
ţi ceilalţi membri

ţiune. Nimic nu se face
f ţia
anterioar

ţii din box ţin cu t
ţeleg de ce se afl

ţi! Zici c ţi
din Sicilia”, a spus Ciprian Rîpanu, unul dintre
acuzaţi. De aceea

ţin aiurea aici”, a
spus liderul grupului. Una peste alta, cei cinci
inculpaţi din boxa martorilor au fost foarte relaxaţi
ast

ţi
inculpaţii din grup se antrenau constant, într-un
poligon amplasat în Dealul Ciorii. Armamentul
pentru operaţiunile de tragere a fost adus din
Bulgaria

ţara ca s
ţionat echipament militar, veste

antiglonţ, staţii de emisie recepţie, cagule

ţi în s
ţiuni de mare violenţ

ţiuni de intimidare

ţa a luat m

ţ ţi,
faţ

ca Bogdan
Bujor, Ciprian Rîpanu, Sorin ă
rămână în arestul poli ărturiile
martorilor din dosarul de urmărire penală însă,
descriu în amănunt faptele membrilor re

ă prin cruzime. În tot acest timp, ei spun că
nu au nicio vină.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, gruparea
criminală, cristalizată la Re

ă. Fiecare membru avea un rol bine
stabilit în cadrul grupării. De exemplu, fata, Florina
Urziceanu, singura pe care instan ăsat-o să
plece acasă

ă a lui Bogdan Bujor, unul dintre liderii
re

ătre ceilal
ăra participa la pregătirea

opera ăile
Herculane

ătirea
autoturismului cu numere false, care urma să fie
folosit pentru pânda

ăra,
asigura suportul informativ.

În ce îl prive
ării, cel care păstrează

legătura cu to

ără voia lui, fără acordul lui, mai ales fără dispozi
ă a acestuia.

În ciuda capetelor de acuzare formulate de
procurori, inculpa ă, sus ărie că nu au
nicio vină ă acolo. „S-au uitat
la prea multe filme cu mafio ă suntem veni

ărere este
ă. Ne

ăzi, afi

ă se antreneze pentru „marea lovitură”, to

ă din anul 2011. Cei care au
părăsit ă îl aducă sunt Bogdan

ă, dincolo de antrenamentele din Dealul
Ciorii, cei cinci erau specializa ăvâr

ă, ă de
omor. Potrivit anchetatorilor, ace

ăzute ca rivali. Pentru că indivizii
sunt deosebit de periculo ăsuri
împotriva lor.

„Tribunalul Cara ă se
impune instituirea măsurii de arestare preventivă pe
o perioadă de 29 de zile fa ă de patru dintre inculpa

ă de o a cincea persoană instituindu-se măsura de
a nu părăsi localitatea. În afară de această ultimă
persoană, toate celelalte patru au declarat recurs”, a
declarat Rustin Ciasc, pre

Şonea şi Randi Tokar s

şocheaz

şi

şi nu a re

şi transmiterea
dispozi

şi îl transporta la garsoniera din Reşi şi
chiar avea un rol important în preg

şi asigurarea fugii de la locul
asasinatului omului de afaceri local. Tot tân

şte pe Bogdan Bujor, acesta ar fi
liderul execu

şi dispune cu privire
asupra modului concret de ac

şi nu în

şi p şi Bogdan Bujor. „Nu
au probe împotriva noastr

şându-şi constat zâmbetul.

Ca s

şi Serbia, înc
şi Randi. Cei

doi au achizi
şi diferite

bunuri electronice de înregistrare audio.
Pentru c

şirea unor
infrac şantaj sau tentativ

ştia ar fi îndeplinit
mai multe ac şi apoi anihilare a
altor persoane prev

şi, instan

ş-Severin a constituit c

şedintele Tribunalului
Caraş-Severin.

Ce spun membrii grupării

Poligon în Dealul Ciorii

(TatianaAlexa)

Zilele Sportului pentru Persoanele cu Deficien]e

Festivalul Internaţional de poezie, cu titlul „Porţile
poeziei”, ediţia a II-a, se va desf

ţa, Oraviţa, Boc

ţe a Consiliului Judeţean Cara
ţa gazdelor ţilor, iar de la

ora 17, la Palatul Cultural din Re ţa va avea loc
Concertul Simfonic al Uniunii Compozitorilor din Ro-
mânia, urmat de seara dedicat

ţa Raichici, directorul Direcţiei pentru Cultur
ţie aproximativ

60 de poeţi din str ţar Ţ
ţii participanţi la festival sunt: Marea

Britanie, Franţa, Austria, Elveţia, Rusia, Polonia,
SUA, India, Japonia, Serbia, Muntenegru, Ungaria,
Bulgaria, Cipru, Israel

ţii c ţi la festival îi amintim
pe: Costel Stancu, Iacob Roman, Nicolae Sârbu, Ion
Cocora, Octavian Doclin, Ada Cruceanu, Emilian
Ro

ţa, pe: Mihai Moldovan, Igor Isac,
Lorin Cimponeriu, din Oraviţa, pe: Ioan Jorz, Iosif
Caraiman, Maria Bologa, din Caransebe

ţii
vor vizita linia ferat ţa

ţii or ţeni, la Casa de Cultur ţa.

Sâmb

ţii libere despre experienţa rezultat
ţ

ţional al României, Direcţia pentru
Cultur ţional a judeţului Cara

ţean Cara
ţia ,,Activity”

ă
ăile

Herculane.
Festivalul va fi deschis oficial, joi 31 mai, la ora

12, în sala de

ă recitărilor de poezie.
Principalul organizator al festivalului, poeta

Liubi ă
Cara ă edi

ăinătate ă. ările din care
provin poe

ără

ă Anina- Oravi
ă cu

poe ăvi ă din Oravi

ătă, manifestările vor avea loc la Boc
ăile Herculane. Festivalul se va încheia duminică

3 iunie, cu discu ă
în urma festivalului ă de presă, la ora
11, la pensiunea Calypso, din Băile Herculane.

Festivalul este organizat de Ministerul Culturii

ă

şura în perioada 31
mai - 3 iunie 2012, la Reşi şa şi B

şedin ş-
Severin, în prezen şi a invita

şi

ş-Severin, a invitat la aceast
şi din

şi Irlanda.
Dintre poe şeni, invita

şculescu, Olga Neagu, Gheorghe Zincescu,
Alexandra Gorghiu, Ada Botezan, Cristian
Bistriceanu, Nicolae Irimia, Constantin Rupa, Jozsef
Racz, din Reşi

ş.
În a doua zi a festivalului, vineri 1 iunie, invita

şi, de la ora 18,
vor participa la un meeting de poezie, împreun

şa şi
la B

şi cu o conferin

şi
Patrimoniului Na

şi Patrimoniu Na ş-
Severin, Consiliului Jude ş-Severin,
Funda şi CEZ Group România.

Mihai Stepanescu îi acuză pe unii membri ai Comisiei de
Dialog Social că sunt în serviciul unui (alt) candidat la Primărie

Grija fa]@ de Re}i]a creeaz@ tensiuni
noi între cuno}tin]e vechi

Matei Mircioane

Subiectul privind investiţiile realizate în municipiul Re ţa, aflat pe
ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social a judeţului Cara

ţii aprinse, chiar tensionate, între
primarul Re ţei, Mihai Stepanescu, pe de o parte,

ţ,
ţiei Patronatelor din România,

filiala Cara

ţi de Consiliul Local, 12 milioane de
euro, ar fi trebuit cheltuiţi mai bine pentru confortul re ţenilor

ţeni s

ţii, l-au sup

ţiile în terenul lui Dr

ţia cea mai dur
ţiile, pe care le-aţi f ţa, toate atribuirile direc-

te de lucr ţiile, au miros de infracţionalitate”.Aici, subprefectul
Anton Paulescu, cel care a prezidat ţa, l-a oprit pe Micu, rugându-l
cu severitate s ţii care nu pot fi probate. Micu s-a oprit.

Primarul, adresându-se, tot cu stim ţei, a demon-
tat punct cu punct acuzaţiile, ar

ţionat incorect, ace
ţi, deoarece nu este prea târziu. Primarul a mai remarcat cu tristeţe c

ţii Prim

ţioneze cu credinţ
ţeni. Mihai Stepanescu a r ţioneaz ţ

ţei
este cauzat ţia anterioar

ţin 9 milioane de euro pe an. Primarul a mai
ar ţiunile Prim

ţii, pentru a- ţiile de
serviciu, l ţumiţi.

Aceste dispute s-ar putea s
ţiat o dezbatere public ţenii Re ţei, în

care ace ţi s

şi
ş-Severin, a

stârnit, s
şi şi doi dintre membri

comisiei, sindicalistul Nicolae Dr şi
Dumitru Micu, reprezentant al Asocia

ş-Severin.
Pentru început, Nicolae Dr

şi de fiecare dat
şi materiale cu parcurile industriale în care, de fapt, nu au venit

investitori şi, în patru ani, s-au creat doar o sut

şi şi
economisirea energiei, adic

şi
şit, Nicolae Dr

ştie dac

şi cu stim

Şi Dr şi a replicat
c

şa de pe tort, a venit din partea lui Dumitru Micu, care a
spus c

şi, acuza
şi

şedin

şi respect, asisten
şi c

ştia vor fi pedep-
si

şte de mult cu Dr

ştie „unele lucruri” despre Dr

şi i-a mai cerut primarului s
şi şi

c şi pentru Dr
şi a precizat c

şi

şului cel pu
şi a

solicitat s şi îndeplini obliga
şi pe Micu, oarecum, nemul

şi un efect pozitiv, deoarece, de
dou şi

ştia sunt ruga şi spun

ăptămâna trecută, discu

ăgan, reprezentantul BNS în jude

ăgan, l-a acuzat pe Mihai Stepanescu
pentru faptul că a venit foarte rar la comisie ă a prezentat
acelea

ă de locuri de muncă.Apoi,
Drăgan a spus că banii împrumuta

ă pentru anveloparea blocurilor, ceea ce i-ar
fi scutit pe re ă mai bage mâna în buzunar, pentru cheltuieli
suplimentare. În sfâr ăgan, a acuzat nehotărârea Primăriei
privind soarta tramvaiului, despre care nu se ă va mai fi repornit
vreodată. Acest, afirma ărat, în mod evident, pe Mihai
Stepanescu, însă acesta a răspuns cu respect ă, returnând
acuza ăgan, spunând că face campanie electorală în
serviciul unui alt candidat la Primărie. ăgan s-a supărat
ă nu este adevărat, că nu-i face campanie lui Gheorghe Filipescu.

Dar, cirea
ă s-au cheltuit bani aiurea în primărie, pe studii de fezabilitate care

nu au fost niciodată realizate, că proiectul Parcului de Recreare din Poia-
na Golului este o utopie, fiindcă terenul nu este proprietate publică, ci al
unor persoane private, ă, cităm: „Domnule pri-
mar, toate investi ăcut în Re

ări sau licita

ă nu facă acuza
ă

ătând că nu sunt adevărate ă, chiar
dacă unii lucrători ai Primăriei au ac

ă
se cunoa ăgan, că s-au întâlnit destul de des pentru une-
le solicitări private ale acestuia, care, până acum nu s-a găsit să aducă
niciun fel de acuza ăriei, deci, este clar că acum îi face anticam-
panie. Primarul a mai sugerat că ăgan. În
replică, Drăgan a spus că nu are nimic de ascuns, a solicitat ca „acele
lucruri” să fie spuse ă ac ă,
pentru re ăspuns că ac ă cu credin ă
ă el merge la biserică, unde se va ruga ăgan. Nicolae

Drăgan nu a fost de acord, ă se roagă singur pentru sine.

Apoi Mihai Stepanescu a demonstrat că o mare problemă a Re
ă de administra ă, care nu s-a preocupat să

încadreze municipiul la o clasă superioară, ca Pol de Dezvoltare, fapt
care ar fi adus ora

ătat că toate ac ăriei s-au făcut respectând legalitatea
ă se retragă de la discu
ăsându-i pe Drăgan

ă aibă
ă zile, Primăria a ini ă cu cetă

ă completeze un chestionar în care să- ă
punctul de vedere privind soarta transportului public. Adică: vrem
tramvai sau vrem autobuze?

Scade num@rul }omerilor în Cara}-Severin?
Dac ş-Severin au oferit şi

câte dou
şi spre un pic mai bine.

Agen , care a organizat
ultima burs

ştia
r şi oferind 172 locuri de munc

ş-Severin, meseriile cu cele mai multe locuri de munc
ş

mecanic, sudor, vânz şi comunicare, strungar,
gestionar depozit, pentru persoanele cu studii superioare fiind oferite locuri
de munc

şi inginer topograf”.
În urma organiz şit s

şi 36 în decurs de o lun
şur şi probele de lucru organizate de
c şi
reprezentan

şi şoara, precum şi reprezentan
şi-au prezentat ofertele şi serviciile.

În anul în curs, 2012,,AJOFM Caraş-Severin va mai organiza o burs

ă au existat momente în care firmele din Cara
ă, trei locuri de muncă în tot jude ării

economice, iată că lucrurile pot merge
ă pt. Ocuparea For ă CS

ă generală a locurilor de muncă în 27 aprilie, a contactat pentru
acest eveniment un număr de 112 agen
ăspunzând favorabil solicitării agen ă. Au

fost selectate pentru a participa la interviuri 79 de persoane din 269.
„Locurile de muncă oferite au fost în domenii de activitate variate,

afirmă Caius Isac, director executiv al Agen
ă din Cara ă

oferite fiind cele de confec ăcăminte, ospătar, bucătar, lăcătu
ător, asistent rela

ă în meseriile de consilier juridic, secretar redac

ării bursei au reu ă ocupe un loc de muncă 48 per-
soane, 12 în ziua evenimentului ă de la data desfă-

ării, după ce au participat la interviurile
ătre firmele participante la bursă. Printre angajatori s-au numărat

ă ă

ărării Na
ă a

locurilor de muncă pentru absolven ă ământ, în 28
septembrie a.c., dar, la cererea agen

ţul, ca un barometru clar al st

ţia Judeţean ţei de Munc

ţi economici, 29 dintre ace
ţiei

ţiei pentru Ocuparea Forţei de
Munc

ţioner îmbr
ţii publice

ţie, referent
marketing , inginer utilaj, programator

ţi ai autorit ţilor publice locale, ai Universit ţii „Eftimie Murgu”
din Re ţa, ai Penitenciarului din Timi ţi ai
MinisteruluiAp ţionale, care

ţii instituţiilor de înv ţ
ţilor economici, instituţia poate

organiza evenimente suplimentare. (DanApostolescu)



Asociaţia 21 Decembrie 1989 solicit

ţii crimei.

ă
Parchetului General reluarea cercetărilor în

ăvara acestui an, de către Parlament, a Legii
imprescriptiblită

dosarele Revoluţiei şi Mineriadei din 13-15
iunie 1990, având în vedere adoptarea în
prim

Guvernul a aprobat un memorandum care vizează
, în special din MApN, dar

ărora, prin recalcularea pensiilor, nu doar că li s-a diminuat pensia,
dar de la 1 iunie, urma să li se ia, practic, din pensie ceea ce
primiseră în 2011, memorandum care prevede ca de la 1 iunie "nu li
se ia nici un leu din pensie".

pensionarii
militari şi din Ministerul de Interne,
c

Aproape 24.000 de autovehicule mai vechi
de zece ani au fost casate până acum în
sesiunea din acest an a Programului ,
în timp ce alte peste 2.500 de ma

"Rabla"
şini noi au fost

achiziţionate, potrivit Administraţiei Fondului
pentru Mediu.

Având în vedere că la Biroul Electoral Central au fost înregistrate mai multe
sesizări cu acela ătoarele precizări:

Dreptul de vot se exercită numai în comuna, ora
ă a municipiului în care alegătorul î

ă
ă, cu modificările ările ulterioare.

De asemenea, cetă
ă unde

ătorii vor vota la aceea

ă ă în circumscrip ă comunală/oră
ă/municipală de domiciliu sau de re ă, dar se află în circumscrip

ă jude ă sau a Municipiului Bucure

ă sec

ă ă, cu modificările
ările ulterioare, pentru buna interpretare a caracterului "valabil

exprimat", respectiv "nul" a voturilor exprimate la alegerile pentru autorită
ă comunicăm următoarele:

Sunt considerate ca fiind VOTURI VALABIL EXPRIMATE, voturile
exprimate în următoarele situa

ă în interiorul unui singur
patrulater;

ă
ătorului este evidentă (inclusiv situa

ă la un patrulater dar nu atinge
ă în interiorul unui patrulater,

dar pe buletinul de vot sunt înscrise diverse men ătorului (votul este
considerat valabil indiferent de men

ă în interiorul unui patrulater,
dar pe buletinul de vot alegătorul a mai aplicat una sau mai multe ără
să atingă vreun alt patrulater;

ă

ă
ă în două sau mai multe

patrulatere;
ă în două sau mai multe

patrulatere chiar dacă unele ăiate/anulate de alegător;
ă în exteriorul patrulaterelor;

ă sau mai multe patrulatere.

şi obiect facem urm
şul, municipiul sau

subdiviziunea administrativ-teritorial şi are
domiciliul, conform actului de identitate, aşa cum prevede art. 3 alin. (3) din
Legea 67/2004 pentru alegerea autorit

şi complet
şi în unitatea administrativ-

teritorial şi-au stabilit reşedin

şi sec
şi consilier local, preşedinte al consiliului jude şi consilier jude

şti şi pentru primarul
general al Municipiului Bucureşti.

Cet şeneas-
c şedin

şti, nu pot vota numai pentru
candidatul la func şedinte al Consiliului Jude şi la func

şti
şi pentru primarul general al Municipiului Bucureşti, la o alt

şi
complet

ştampila cu men

ştampila cu men şeşte limitele patrulaterului, dar
op ştampila este doar
tangent şi un altul);

ştampila cu men

ştampila cu men
ştampile f

ştampila de control a sec

ştampila cu men
ştampila cu men

ştampila cu men

ştampila cu men
ştampile au fost t

ştampila cu men
ştampila cu men

ţilor administraţiei publice locale,
republicat

ţenii cu drept de vot pot vota
ţa, cu cel puţin 3 luni înaintea datei

alegerilor.
Aleg ţie de votare pentru toate cele 4 funcţii:

primar ţean ţean,
respectiv pentru consiliul general al Municipiului Bucure

ţenii care nu se afl ţia electoral
ţ ţia

electoral ţean
ţia de pre ţean ţia de

consilier judeţean, respectiv pentru Consiliul General al Municipiului Bucure
ţie de votare

decât cea la care sunt arondaţi.
Având în vedere prevederile art. 89 alin. (1) lit.i) din Legea nr. 67/2004 pentru

alegerea autorit ţilor administraţiei publice locale, republicat

ţile
administraţiei publice locale din 10 iunie 2012, v

ţii:
ţiunea "VOTAT" este aplicat

ţiunea "VOTAT" dep
ţiunea aleg ţia în care

ţiunea "VOTAT" este aplicat
ţiuni ale aleg

ţiunile înscrise pe buletin);
ţiunea "VOTAT" este aplicat

pe buletinul de vot nu a fost aplicat ţiei de votare;
buletinul de vot are alt model decât cel legal aprobat;

ţiunea "votat" are alt model decât cel legal aprobat;
nu a fost aplicat ţiunea "VOTAT" în niciun patrulater;

ţiunea "VOTAT” este aplicat

ţiunea "VOTAT" este aplicat

ţiunea "VOTAT" a fost aplicat
ţiunea "VOTAT" atinge dou

�

�

�

�

Sunt considerate ca fiind VOTURI NULE, voturile exprimate în următoarele
situaţii:
�

�

�

�

�

�

�

�

Preciz@ri ale Biroului Electoral Central
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Potrivit pre Pentru
semestrul I al anului 2012, începând cu luna mai, valoarea nominal Deficitul bugetului
general consolidat a urcat la 0,83% din Produsul Intern Brut (PIB) dup Pentru semestrul I din 2012, începând
din luna mai, valoarea sumei lunare indexate care se acord Începând
din data de 29.05.2012, în fiecare zi de mar

şedintelui interimar CNAS, re şase luni va func

ş

ţeta electronic ţiona în paralel cu cea pe hârtie

ţi a s ţelor Publice acord ţe cet ţenilor la sediul instituţiei

ă va deveni obligatorie din iulie, dar timp de
ă indexată a unui tichet de masă rămâne, în continuare, la suma de 9 lei
ă primele patru luni din acest an, până la 5 miliarde de lei

ă sub formă de tichete de cre ă este de 400 de lei, comparativ cu 370 de lei, cât era până acum
ăptămânii, conducerea Ministerului Finan ă audien ă

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

�

�

Camera Consultanţilor Fiscali - Norma din 2012 privind
instituirea m

ţ
ţii de consultanţ

ţilor de

ţia
pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011,
precum

ţia lunar

ţiilor

existente, republicata, aprobate prin H.G. nr. 1.364/2001
(M.O. nr. 220/03.04.2012)

H.G. nr. 127/2012 privind modificarea

ţarea
asociaţiilor religioase sau, dup

ţie religioas ţiile existente
(M.O. nr. 222/03.04.2012)

Ministerul Ap ţionale - Instrucţiuni din 2012 privind
recrutarea, selecţia, formarea profesional ţia în
cariera militar

ţiei, Cercet

ţiile de înv ţ
ţiei,

cercet

ţii nr. 363/2012 pentru modifi-
carea Ordinului ministrului s ţii nr. 1.275/2011 privind
aprobarea listelor

ţionale
de s

ţii
ţiei, precum

ţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 (M.O.
nr. 236/09.04.2012)

Ordinul Ministerului S ţii nr. 359/2012 privind criteriile
de înregistrare

ţii nr. 552/2012
privind aprobarea modelului-cadru al atestatului de persoana
sau familie apta sa adopte, precum

ţinutului unor formulare, instrumente
ţiei (M.O. nr. 245/11.04.2012)

ăsurilor de prevenire ălării
banilor ării actelor de terorism prin intermediul
activită ă fiscală (M.O. nr. 216/02.04.2012)

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale

ării regionale

ă pentru cre

ătre
Secretariatul de Stat pentru Culte pentru înfiin

ă caz, pentru dobândirea
statutului de asocia ă de către asocia

ărării Na
ă

ă înArmata României (M.O. nr. 229/05.04.2012)
Ordinul Ministerului Educa ării, Tineretului

ă ământ superior din
România, aprobate prin Ordinul ministrului educa

ării, tineretului

ănătă
ănătă

ănătate

ării Rurale nr.
39/2012 pentru modificarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietă

ădurilor ării rurale

ănătă
ăscutului (M.O. nr.

237/09.04.2012)
Ordinul Oficiului Român pentru Adop

şi combatere a sp
şi a finan

şi Turismului nr.
277/2012 pentru modificarea şi completarea Procedurii de
autorizare a dirigin şantier, aprobata prin Ordinul
ministrului dezvolt şi turismului nr. 1.496/2011
(M.O. nr. 216/02.04.2012)

H.G. nr. 225/2012 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G.
nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind aloca

şi a anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare
a prevederilor O.u.G. nr. 111/2010 privind concediul şi
indemniza şterea copiilor, aprobate prin
H.G. nr. 52/2011 (M.O. nr. 217/02.04.2012)

H.G. nr. 206/2012 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind
masuri pentru reducerea riscului seismic al construc

şi completarea
anexei nr. 12 la H.G. nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului (M.O. nr. 221/03.04.2012)

Ordinul Secretariatului de Stat pentru Culte nr. 15/2012
privind procedura de acordare a avizului consultativ de c

şi evolu

şi
Sportului nr. 3579/2012 privind modificarea Normelor
metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la
actele de studii emise de institu

şi sportului nr. 5.436/2011 (M.O. nr.
232/06.04.2012)

Ordinul Ministerului S

şi preturilor de decontare ale medicamen-
telor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor na

şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr.
233/06.04.2012)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt

şi
justi şi unele masuri adiacente, aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii, p şi dezvolt şi
al ministrului finan

şi declarare a nou-n

şi a modelului şi
con şi documente
utilizate în procedura adop

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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I ţiei de stat Fars News
ţionale pentru integrarea romilor

ţiei acestei ţ ţi din Republica Democratic
ţele pentru a lupta împotriva guvernului ţiune capabil

ranul a descoperit petrol în apele sale din zona M
Comisia European Parlamentul Germaniei a votat în favoarea
extinderii cu un an a contribu Rebelii arma

Pakistanul a testat o rachet

ării Caspice, pentru prima dată după mai mult de un secol, potrivit agen
ă invită statele membre să pună în aplicare planurile na

ări la misiunea condusă de NATO în Kosovo (KFOR) ă Congo au în
vedere să- ă for ă sol-sol cu rază scurtă de ac ă să transporte
focoase nucleare

şi uneasc

5

Manmohan Singh, primul premier indian care a vizitat
într-un sfert de secol, a discutat 45 de minute cu

Aung San Suu Kyi. Dup
Myanmar

ă întâlnirea cu oficialul indian, Suu Kyi
a plecat în Thailanda, prima ie ă din 1988. Ea va
vorbi la primul Forum Economic Mondial privind Asia de Est
găzduit de Bangkok.

şire din ţar

Premierul rus Dmitri Medvedev a fost ales, preşedinte al
partidului

şedintele Vladimir Putin, care a de

şeful statului trebuie s

Rusia Unită, de guvernământ. Fondatorul forma

ără a fi însă membru, a declarat că renun ă la
această pozi ă se situeze
deasupra partidelor politice.

ţiunii
politice, pre ţinut prima
funcţie în partid f ţ

ţie, deoarece

Parlamentul din a aprobat
un pact strategic între Kabul

Afganistan
şi

Washington, care deschide calea pentru
o prezenţ ţin un
deceniu dup

ă a SUA, timp de cel pu
ă ce trupele străine

combatante pleacă în 2014.

Comisia Europeană lansează un
proiect pilot menit să-i ajute pe tineri să
găsească un loc de muncă într-o altă ă
din UE. În etapa sa ini ă, proiectul
„Primul tău loc de muncă EURES” (Your
first EURES job) va avea ca scop îmbună
tă ă

ă din statele
membre - într-un serviciu paneuropean de
ocupare a for ă.

Astfel cum a fost anun

ării for ă, Comisia
inten ă să îmbunătă ă EURES
pentru a oferi un grad mai ridicat de trans
paren ă pe pia ă a for

ă
ăutarea unui loc de muncă

ă către locurile unde pot fi
găsite locuri de muncă vacante. Acesta va
oferi, de asemenea, un acces mai u

ă vacante
disponibile în UE, prezentând în acela

ă de candida

ă, Afaceri sociale

ău loc de muncă EURES»
marchează primii no

ă
personalizat, care să ajute cetă ă-

ăsească locuri de muncă în alte ări
europene. Sprijinirea cetă

ă găsească locuri
de muncă în alte ări care necesită aceste
competen

ău loc
de muncă EURES”, patru servicii de
ocupare a for ă selectate din
Germania, Spania, Danemarca

ă î
ă în alte state membre decât cel de

origine. În cadrul proiectului, tinerii cetă

ă sau pentru formare profesională.
Întreprinderile mici

ă

ării
lucrătorilor nou recruta

ării domiciliului.
Observatorul european al locurilor de

muncă vacante

ă
ăsirea locurilor de muncă

potrivite pentru persoanele aflate în căuta
rea unui loc de muncă transfrontalier.
Observatorul european al locurilor de
muncă vacante oferă o imagine cuprinză
toare a evolu

ă a for ă ă
tendin ă de
muncă. Observatorul arată că, în prezent,
competen ămân un factor
important pentru găsirea unor oportunită

ăr tot mai
mare de ări dispun de un număr din ce în
ce mai mic de locuri de muncă.

Buletinul european al mobilită
ă ofertele de angajare

publicate pe portalul EURES privind
ocuparea for ă ă
unde se află cele mai bune oportunită

ă că
locurile de muncă cu cea mai mare cerere
în UE sunt în domeniile: vânzări, finan

ă în căutarea unui loc de
muncă.

Pagina de internet dedicată proiectului
„Primul tău loc de muncă EURES” poate fi
accesată pe portalul Europa la adresa:
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjo
b.Aceasta afi ă detaliile de contact ale
serviciilor de ocupare a for ă
responsabile cu proiectul „Primul tău loc
de muncă EURES”, precum

ă nouă
ini ă la nivelul UE.

Datele privind Observatorul european
al locurilor de muncă vacante sunt extrase
dintr-o multitudine de surse: serviciile
publice de ocupare a for ă,
agen ă temporară, servicii
online, statisticile privind locurile de
muncă vacante realizate de oficiul de
statistică al UE (ancheta privind for

ă), institutele na ă

ă
ă vacante,

fac parte din pachetul legislativ în
domeniul ocupării for ă al
Comisiei Europene, care vizează în mod
special persoanele aflate în căutarea unui
loc de muncă în afara regiunii/ ării lor de
origine

ţar
ţial

-
ţirea mobilit ţii transfrontaliere pentru 5

000 de persoane. Aceasta va servi, de
asemenea, drept teren de testare pentru
transformarea EURES - reţeaua serviciilor
de ocupare a forţei de munc

ţei de munc
ţat în pachetul

legislativ al Comisiei din aprilie 2012 în do-
meniul ocup ţei de munc

ţioneaz ţeasc
-

ţ ţa european ţei de
munc ţiona persoanele
aflate în c

ţi
cu aptitudinile adecvate.

Comisarul UE pentru Ocuparea forţei
de munc

ţia
unui serviciu de plasare a forţei de munc

ţenii s
ţ

ţenilor cu
aptitudinile relevante s

ţ
ţe poate fi o parte a soluţiei la

criza

ţei de munc

-
ţeni ai UE cu vârste cuprinse între 18

ţii

-

ţile cu mai puţin de 250 de angajaţi,
pot solicita sprijin financiar pentru a
acoperi o parte din costul form

ţi
ţa schimb

ţii profesionale contribuie, de
asemenea, la g

-

-
ţiilor recente de pe piaţa

european ţei de munc
ţele cererii în materie de forţ

ţele superioare r
ţi

de angajare, în timp ce un num
ţ

ţii profe-
sionale analizeaz

ţei de munc
ţi de

angajare. În prezent, acesta arat

ţe,
menaj

ţei de munc

ţinând informaţii privind aceast
ţiativ

ţei de munc
ţiile de munc

ţa de
munc ţionale de statistic

-
ţii profesionale, precum

ţei de munc

ţ

şi pentru a direc
şi pe

cele care sunt în curs de schimbare a
locului de munc

şor şi
în timp real la locurile de munc

şi
timp angajatorilor o rezerv

şi Incluziune,
László Andor, a declarat: „Proiectul pilot
«Primul t

ştri paşi în direc

şi
g

şomajului din Europa.”
În cadrul programului „Primul t

şi Italia îi
vor ajuta pe tineri s şi caute un loc de
munc

şi 30
de ani vor primi informa şi sprijin pentru
recrutare şi vor avea posibilitatea de a
beneficia de sprijin financiar pentru candi
datur

şi mijlocii, mai precis
societ

şi a-i ajuta în
privin

şi Buletinul european al

mobilit

şi indic

şi subliniaz

şi servicii în restaurante.

În prezent, peste 5,5 milioane de tineri
europeni se afl

şeaz

şi modalitatea
de participare la acest proiect. Pe site-ul
respectiv sunt disponibile un ghid al
utilizatorului, un prospect şi un film video
con

şi alte studii relevante.
Buletinul european trimestrial al mobi

lit şi Observatorul
european al locurilor de munc

şi consilierii EURES, având scopul
de a-i sprijini.

Context

( )Comisia Europeană IP/12/492, 21/05/2012

Primul tău loc de muncă EURES

Ecologizarea politicii agricole a
Europei

La 15 mai, miniştrii agriculturii au discutat unul dintre
elementele-cheie ale reformei politicii agricole comune
a UE - eforturile pentru încurajarea agricultorilor euro
peni în vederea adopt

ştrilor au fost trei m

şterea diversit
şi men şunilor permanente şi

conservarea zonelor şi peisajelor naturale (de e
xemplu, retragerea din circuitul productiv a unui procent
de 7 % din terenul agricol ca „zon

şi micii agricultori ar fi scuti

şedintele reuniu
nii, ministrul danez al alimenta şi
pescuitului Mette Gjerskov. „Deşi dezbaterea este
departe de a fi încheiat

şi din regi
uni şi s

şi terenurilor
cultivate conform unor diferite sisteme de ecocertificare
aplicate de state membre sau deja cuprinse în m

şi nu de trei, aşa cum se propune
în prezent. Obliga

şi cerin

şedin
şi îşi va continua lucr

şedin

şedin

-

ţii culturilor;
crearea ţinerea p

-

ţile directe s

ţi de
aceste cerinţe.

„Am constatat azi c ţie
în materie de ecologizare”, a spus pre -

ţiei, agriculturii

ţiei”, a spus ministrul.

Dezbaterea a ar

ţi-
n ţele din statele membre -

ţ
ţite în trei grupe:

Ar trebui ca un num
ţie”. De exemplu, ar

trebui ca aceast ţie s

ţa
diversific

ţia de a include trei culturi în aceast
ţi în unele ţ

ţi cultivate.
Cerinţa rezerv

ţele ar trebui aplicate mai curând unei regiuni
decât unor ferme individuale. O reducere a pragului ar
facilita punerea în aplicare a acestei m

ţia ţine seama de opiniile exprimate în
dezbatere

ţi. Pre ţia
intenţioneaz

ţie în organizarea
discuţiilor viitoare.

ării unor practice mai favorabile
mediului.

În centrul dezbaterii mini ăsuri
principale de ecologizare propuse de Comisie:

cre ă
ă

ă cu interes ecologic”).
Propunerea sugerează ca 30% din plă ă

fie rezervate fermelor care utilizează aceste practici.
Fermele ecologice

ă există un nivel ridicat de ambi

ă, aceasta a contribuit la
avansarea situa

ătat că toate statele membre sprijină
ideea ecologizării practicilor agricole, cu toate acestea,
ele ar dori ca măsurile propuse să fie mai flexibile, să

ă seama de diferen
ă nu creeze sarcini administrative suplimentare.

În esen ă, sugestiile de modificări ale statelor
membre ar putea fi împăr

ăr mai mare de zone să fie
considerate „ecologice prin defini

ă defini ă se aplice nu doar
terenurilor agricole cultivate ecologic, ci

ăsuri
de dezvoltare rurală destinate protejării mediului.

Pragul pentru fermele cărora li s-ar aplica cerin
ării culturilor ar trebui să fie de minimum 10

hectare sau mai mult,
ă

diversificare ar putea să ridice dificultă ări în
care clima reduce numărul de varietă

ării unui procent de 7% din terenul
agricol ca „zonă de interes ecologic” ar trebui ajustată
pentru ca un număr mai mare de zone să poată fi incluse

ăsuri.
Pre

ările referitoare la
propunere în cadrul grupurilor de exper

ă să pregătească un raport intermediar
privind reforma agricolă în vederea următoarei reuniuni
a Consiliului, care va avea loc în iunie. Acest raport ar
trebui să ajute următoarea Pre

�

�

�

Propunerile statelor membre

1.

3.

2.

Un sistem de navigaţie prin satelit sau SAT NAV reprezint
ţea de sateliţi care ofer ţionare geo-spaţial

ţia (longitudine, latitudine ţ
ţiva metri, folosind semnale transmise de sateliţi.
Viitoarele zboruri spaţiale la marginea galaxiei

ţiei navelor spaţiale. Oamenii de ţ
ţie în spaţiul adânc,

sistem care folose
ţiale printre stele.
Sistemul este o reminescenţ

ţial folose ţia

ţie în spaţiu.
Când stele mult mai masive decât Soarele nostru ajung la

sfâr ţii, dispariţia final

ţionale.
Steaua neutronic -

ţia P -
ţii la intervale extrem de regulate, de aici numele de pulsar.
O echip

ţiale pe baza emisiei regulate a razelor X de la pulsari.
Semnalele lor periodice au stabilit ţi de sincronizare

comparabile cu ceasurile atomice
ţie

naturale, similare cu utilizarea de sateliţi GPS pentru
navigarea pe P

ţiale cu cele
prezise de la o locaţie de referinţ ţia navei poate fi
determinat ţiva kilometri, peste tot în
sistemul solar

ţiul interstelar".

ă
o re ă pozi ă
autonomă, cu acoperire la nivel mondial. Acesta permite unor
receptoare electronice de mici dimensiuni să-

ă de
câ

ă cred
că au descoperit un sistem fiabil de naviga

ă a celui dezvoltat de marinari
care foloseau pentru orientare stelele ă Sat Nav
spa

ă de la
pulsari pentru a "triangula" o pozi

ă a acestora este marcată de o
explozie care distruge cea mai mare din ele.

Dar multe lasă în urmă resturi compacte, foarte dense,
cunoscute sub numele de stele neutronice. Cele care au fost
detectate au câmpuri magnetice puternice, care
concentrează în două fascicule emisii extrem de direc

ă se rote
ământului, vedem un puls de ra

dia
ă din Germania, de la Institutul Max Planck, are în

curs de dezvoltare o tehnologie de navigare pentru navele
spa

ă
ă semnături

caracteristice de timp care pot fi utilizate ca balize de naviga

ământ.
Prin compararea timpilor de sosire a impulsurilor

măsurate la navigatorul de la bordul navei spa
ă, pozi

ă cu o precizie de câ

ă "Privind înainte,

este incredibil de interesant să ne gândim că acum avem
tehnologia pentru a desena traseul nostru către alte stele

ă facă primii
lor paşi determine

pozi şi altitudine), la o distan

şi mai
departe vor avea nevoie de un model similar pentru
determinarea pozi ştiin

şte ca "balize" pulsari pentru a ghida nave
spa

şi luna, doar c
şte stele neutronice pentru a stabili pozi şi

cursul navelor prin univers.
Noul sistem va folosi razele X şi razele de lumin

şitul vie

şte rapid iar când fascicul de ra
ze este îndreptat în direc

şi ofer

şi mai departe.
Un profesor implicat în proiect spune c

şi
putem fi chiar capabili de a ajuta urmaşii noştri s

şi în spa

Oamenii de ă dezvoltă "Sat Nav" pentru nave spaştiinţ ţiale
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Începând cu 1 iunie, Tokyo

-

şi
Beijing

Pe fondul creşterii presiunii
interna

vor tranzac

şte ratele yen-yuan prin
valorile lor raportate la dolari SUA.

Aceast şcare are ca scop
impulsionarea comer şi a
investi şi a treia
mare economie a lumii.

Este prima data când China
permite tranzac

şit Japonia pentru a
deveni cea de-a doua cea mai mare
economie în 2010, iar cele dou

şi
Mohammed Mursi, candidatul Fr

şitul lunii
viitoar

În ianuarie, dou
ştigat aproximativ 70% din locu

rile Camerei inferioare a Parlamen
tului, în primele alegeri pentru un
organism de conducere ales în era
post-Mubarak.

şedintele
Bashar al-Assad, la Damasc, dup

ţiona direct mo
nedelor lor, renunţând la un sistem
care stabile

ţului
ţiilor între a doua

ţionare unei monede
importante, alta decât dolarul, direct
cu yuanul.

China a dep

se vor
confrunta Ahmed Shafiq, ultimul
premier din era Hosni Mubarak,

ţiei
Musulmane, ambii cu ceva peste 5.5
milioane voturi. Rata de participare a
fost de 46%.

Conduc ţ

,
trimisul special al Naţiunilor Unite,
Kofi Annan a discutat cu pre

ţi militare din SUA au aver
tizat c ţile ar putea face o in
tervenţie militar

ţin 108 de s

ţele de artilerie guverna
mentale sunt singurele responsabile
dar un raport ONU pune sub semnul
întreb

-

-

e.

-
-

-
-

-

-

ă mi

ă

ă state
au legături strânse de afaceri, în ciu
da certurilor diplomatice frecvente.

ă

ătorii militari ai ării s-au
angajat să predea puterea executivă
unui guvern civil la sfâr

ă partide islamiste
au câ

ă
ce autorită

ă atrocită
ă mult mai probabilă.

Annan caută să salveze planul
său de pace, tot mai dificil de realizat
după masacrul a cel pu ă
teni din zona centrală Houla din Siria.

Cei care luptă împotriva lui Assad
afirmă că for

ării acest lucru.

În turul doi de scrutin al alege
rilor prezidenţiale din Egipt

ţionale asupra Siriei



Vând colecţia Atlas de la
DeAgostini, 139 de numere, preţ
700 lei. Tel. 0723-708673. (RR)

Vând la Soceni costume naţio-
nale populare pentru femei -

ţi; ma

ţ 150 €. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând în G

ţ 1800 lei.
Tel. 0745-504611. (RR)

Vând în Comorâ

ţelu Ro
ţ 400 lei; geam din

lemn cu sticl ţ 150 lei;
mobil

ţ 700 lei; vin
ro ţ 5 lei/l. Tel. 0355-
401982. (RR)

Vând dulap cu 2 u
ţ 400 lei neg. Tel.

0723-512911, 0751-599654. (RR)
Vând cuptor pizza pe gaz 2

nivele 8 pizza, consum 0,81 mc/h,
sigilat. Preţ 2500 €. Tel. 0740-
461400.

Vând în G

ţel. V

-

ţ
deosebit de avantajos, o plosc
ţuic ţa. Tel.
0752-123434, 0751-132460, 0355-
427484.

Vând 2 vaci cu lapte

ţie de
ziare Scânteia 1960, c ţ ţi
de lemn, diferite oale de p

ţi. Tel.
0255-232955.

şi b
şin

ş juninc
şu cu alb, pre

şte arm

şu sob

şu, 50 l, pre

şi, vitrin

şi un vi

şor,
capac acoperit cu tabl şi fund anti
varroa 110 lei. Tel. 0768-331715.

Vând etichete / crotalii pentru
stupi din tabl

şi l

şi

şi o juninc

şti,
c şi populare de b

ăr
ba ă de cusut Singer, stare
bună, veche de peste 150 de ani,
pre

ătaia vacă. Tel. 0722-
703390, 0256-410470. (RR)

Vând la Fize ă de 15 luni,
culoare ro

ăsar de
4 1/2 ani. Tel 0767-526983, 0746-
898531. (RR)

Vând la O ă Vesta
pentru gătit, pre

ă cu tot, pre
ă sufragerie cu un corp lung,

unul mai scurt, dormeză, masă cu 4
scaune, 2 fotolii, pre

ă în
stare bună, pre

ătaia iezi cu 10 lei/kg.
Tel. 0742-127772.

Vând 2 vaci ăliug.
Tel. 0729-074961.

Vând stupi verticali cu podi
ă

ă Al-Zn 0,65 vopsită
electrostatic ăcuite 2 lei. Tel.
0768-331715.

Vând rame tei 1,5 lei, hrănitor
uluc tei 0,5 litri 10 lei, faguri ceară 32
lei. Tel. 0768-331715, 0732-452930

Vând foarte urgent la un pre
ă de

ă de nuntă. Sunt din Re

ă
în Cuptoare. Tel. 0255-234976.

Vând wc + chiuvetă, colec
ăru ă cu ro

ământ,
costume de haine bărbăte
ămă ărba

Cumpăr vaci pentru abator, cu
plata pe loc. Tel. 0769-585880. (RR)

Pierdut şi declar nul act adi

Şopotu Vechi cal de 4
ani, pre

ş maşin

şi monitoare, pre

ş 2 aragaze,
pre şi 300 lei; fotoliu, pre

ş porumb, aproxi
mativ 10 t, pre

ş 110 kg de
peste 1 lun

şnea vac

şova 2 vaci rasa Hols
tein, gestante, pre

şi abric, pre

şi
10 luni, pre

ţional
nr. 108 la act adiţional nr. 307/
09.05.2007. Tel. 0727-398499.

Vând laptop RPC, 2.26 GHz,
memorie 480, preţ 150 € neg. Tel.
0745-765909. (RR)

Vând la
ţ 2000 lei neg. Tel. 0742-

839067. (RR)
Vând iap ţ

1800 lei neg; purcei de 8 s
ţ 500 lei neg. Tel. 0721-147604.
Vând la Ezeri

ţ 300
€ neg. Tel. 0255-235334. (RR)

Vând staţie de voci Dynacord
complet ţ
5000 lei neg. Tel. 0726-323378,
0255-215422. (RR)

Vând laAnina 2 plapume cu lân

ţ neg; costum
popular pentru femei, preţ 200 €
neg; vesel

ţ 1100 lei neg. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând la Caransebe
ţ 150 lei ţ 50

lei; colţar, preţ 650 lei; mobil
ţ 750 lei; tv color, preţ 200 lei;

rochie de mireas ţ 650 lei. Tel.
0756-040911. (RR)

Vând în Timi -
ţ 80 bani/kg. Tel.

0765-213459. (RR)
Vând tv color Hitachi diagonala

61, preţ 170 lei; calculator P4 cu
monitor, tastatur ţ 450
lei; monitor LCD de 17', preţ 150 lei;
cuptor cu microunde, preţ 100 lei.
Tel. 0757-612642. (RR)

Vând vac

ţ 1200 € neg. Tel.
0721-303527. (RR)

Vând viţea de 5 luni, preţ neg.
Tel. 0784-087803, 0255-232378 (rr)

Cump

a ţ 2700 lei; cal, preţ
1500 lei. Tel. 0745-881895. (RR)

Vând pomp

ţie 2
ţoli original, distanţa de refulare 50
m, preţ 1000 lei. Tel. 0355-802072,
0770-454439. (RR)

Vând lanţ din aur, 20 grame, preţ
2000 lei; tablouri pictate pe sticl

ţ 40 lei. Tel. 0355-
409985, 0727-199030. (RR)

Vând la Or -
ţ 1200 € respectiv

1000 €. Tel. 0720-725826. (RR)
Vând combin

ţ 500 lei;
televizoare color, preţ 200 lei; cana-
pea de 2 persoane, preţ 150 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând la Soceni cal de 5 ani, preţ
2000 lei. Tel. 0756-589691. (RR)

Vând moar
ţ 150 € neg.

Tel. 0355-806743, 0720-019596 (rr)
Vând cal de 2 1/2 ani, foarte bun

de lucru, preţ 3000 lei neg; cump

ţ 2300 lei
neg. Tel 0255-232919. (RR)

Vând cal galben breaz de 1 an
ţ 3000 lei neg. Tel. 0742-

904583. (RR)

ă de 3 ani cu mânz, pre
ăptămâni,

pre
ă de stors

miere de stup cu centrifugă, pre

ă cu boxe

ă
naturală de câte 1 persoană, 150
lei/buc; mobilă de tineret întreagă
sau la bucată, pre

ă completă, castroane
supă, tacâmuri, pentru 90 de
persoane, pre

ă tineret,
pre

ă, pre

ă, mouse, pre

ă rasa Holstein, peste
20 l de lapte, cu un tăura

ă, pre

ăr la Mehadica o vacă. Tel.
0785-888582. (RR)

Vând la Doma ă la
prima fătare, are 2 1/2 ani, gestantă
în luna 8-a, pre

ă pentru irigare,
marca Sthil, portabilă, greutatea cu
rezervorul plin 8 kg, consum 2 l
benzină pe oră, cu furtun absorb

ă,
înrămate, pre

ă frigorifică cu 4
sertare la congelator, pre

ă de măcinat la 220
V, cu circular

ăr
cal. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând vacă de culoare neagră,
gestantă în luna 8-a, pre
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Diverse

Blond grizonat, ochi alba
-

B

ştrii,
1,74 / 86 / 55, f

şti
cinstit şi corect

şi

şi

ără obliga
ădină. E

ă ă, caută-mă! Tel.
0735-159665, 0770-390662.

ărbat 68 ani, din Re
ă 55-65 ani, fără locuin ă, să

locuiască la mine. Tel. 0720-
782543, 0756-334605.

ă 63 de ani, caut
rela ă. Tel. 0721-202985

ă cunosc doamnă
drăgu ă, fizic plăcut, din Re

ţii, aparta
ment, auto, gospodar, gr

ţa, caut
doamn ţ

Pensionar
ţie serioas
Doresc s

ţ ţa sau
împrejurimi. Eu 53/173/78, ofer
similarul. Tel. 0724-490055.

Matrimoniale

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier

Vând pensiune compus

37

9

ociabil.
.

a

Închiriez apart. 3 camere, mobi-
lat, plus garaj, situat in Re

ă compusă din
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
parter înalt, situată în Re

ăi,
îmbunătă

ătă

ătă

ă 120 mp, construc
ă de 360 mp, curte

betonată, 1.000 mp, pentru locuit
sau bază de construc ă caz,
situate în Moniom. Pre

ă situată în Re

ă compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafa ă de 750
mp. Pre

ă agrement, în Re

ătă
ă, geamuri

termopane, convector. Pre

ă la
ro

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 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

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 în Re
ă, pozi

ă. Pre

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

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

şi

şi

şi

şi

şi
şoarei, pentru locuit sau

pensiune turistic

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şa Montan

şi

şor negociabil.

şi
şoarei. Pre

şi

şi

şi şi

şi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

şi

şi

ţa,
Moroasa 1, vis-a-vis de Centrul
Militar. Preţ, 12.000 €, negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, renovat, 2 b

ţit, et. 3/4, situat în Re ţa,
Lunca Pomostului, bloc construit în
1986. Preţ, 36.000, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apart. 4 camere, 120 mp,
situat în Re ţa, zona Poliţie, et. 1/4,
super îmbun ţit. Preţ 50.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbun ţit, et. 1/4, situat în Re ţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţii,
hale în suprafaţ

ţii, dup
ţ 50.000 €.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţa, B-

dul Timi

ţ
ţ 265.000 €, negociabil. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil

pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând ap. 2 camere, decoman-
dat, 50 mp, et. 2/7, situat în Re ţa,
str. Pop Telecan, cu îmbun ţiri
medii, gresie, faianţ

ţ, 22.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţ
ţa-

Cuptoare. Preţ 75.000 €. 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 .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 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 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.

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, 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

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50
€/mp neg 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.

ţa, P-ţa
Trandafirul. Preţ, 250 € lunar, neg.

Închiriez spaţiu comercial, 120
mp, situat în Re ţa, bd. Republicii,
fostul magazin Mara. Preţ, 500 € lu-
nar.

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

Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Tel. 0255-221529, 0720-038774

şi

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
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Auto-Moto-Velo
Vând la Obreja ATV, 300 cmc,

stare foarte bun
ţie, preţ 1900 € neg; remorc

ţ 700 € neg. Tel. 0355-
404865, 0729-074287. (RR)

Vând la Fârliug remorc

ţ
1100 € neg. Tel. 0724-368374,
0728-840404. (RR)

Vând Fiat euro 4, preţ 3900 €
neg; Cielo, preţ 1500 € neg. Tel.
0745-765909. (RR)

Vând tractor cu cositoare, 45 cp,
preţ 3000 €. Tel. 0765-856273. (RR)

Vând Dacia 1310, an 1985,
faruri rotunde, fabricat

ţionare, preţ
300 € neg. Tel. 0742-069329. (RR)

Vând în Oraviţa plug dup

ţ 400 € neg; jante alu-
miniu de 13", 16", 17", cu cauciucuri
de var ţ
pornire 200 € perechea. Tel. 0762-
179725, 0767-791282. (RR)

Vând Solenza din 2004, 1.4 mpi,
toate dot ţ 2500 € neg;
Peugeot 405 GRD break ro

ţ 700 €.
Tel. 0757-311013. (RR)

Vând tractor Renault recent
adus în ţar ţ 3150 € neg.
Tel. 0727-245233, 0771-387519 (rr)

Vând în Timi

-
ţie nou ţ 3600 € neg. sau
schimb cu auto mai vechi. Tel. 0755-
509970. (RR)

Vând Ford Transit an 2001, 8+1,
motor 2000 diesel, preţ 6500 €. Tel.
0721-790745. (RR)

Cump

ţa, an 2001, motor
1.8, motorin

ţia tehnic ţ
500 € neg. Tel. 0745-304827. (RR)

ă, înscris în
circula ă
din Austria, masa utilă 750 kg, din
aluminiu, înmatriculată, stare foarte
bună, pre

ă auto cu
2 axe, 4.5m x 2m, obloane de 60 cm,
pentru tractor universal 650, pre

ă pentru
export, în stare de func

ă
tractor de îngropat cartofii sau
porumbul, pre

ă în stare bună pe ele, pre

ările, pre

ă, 42 cp, pre

ă,
ABS, ESP, telescoape noi, distribu

ă, pre

ăr biciclete bune - defecte,
laptopuri bune-defecte. Tel. 0757-
612642. (RR)

Vând la

ă, geamuri electrice,
inspec ă până în 2013. Pre

şu, 1.8
turbo diesel, taxe la zi, pre

şoara Volkswagen
Polo, an 2002, motor de 1.2, clim

Şoşdea Ford Sierra cu
numere de Fran

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

parter, jud. Cara
ţa, P-ţa 1 Decembrie

1918 bl. 34, ap. 31, jud. Cara ţ
ţie public ţinând

debitoarei:
Stoc de marf

ţul acestora se poate
consulta la sediul lichidatorului judiciar.

3 autoturisme marca Fiat Punto - Rapoartele de evaluare ale
autoturismelor se pot consulta la sediul lichidatorului judiciar.

Mobilier
ţuri poate fi consultat

ţia public
ţi

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

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

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

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

GERASIS TRADING SRL cu sediul în Reşi
ş-Severin, anun

şi, covoare, perne, fete perne,
lenjerii, etc. - Stocul de marf

şi pre

şi echipamente de birotic

şi or
şi ş-Severin.

To
ştiin

şi caietul de sarcini se pot ob
şi

ş-Severin începând cu data public

ă scoaterea la vânzare
prin licita ă deschisă a următoarelor bunuri apar

ă constând în mobilier: canapele, dormitoare,
dulapuri, paturi, mese, scaune, u

ă se vinde la valoarea contabilă a
acestora. Lista cu bunurile aflate în stoc

ă aflate în patrimoniul debitoa-
rei - Lista de pre ă la sediul lichidatorului judiciar.

Licita ă va avea loc în data de 21.02.2012 la ora 15.00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar

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

ă în

ării anun

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

M a i

Vând la Cuptoare 2 case, băi în
ambele, grădină mare cu pomi
fructiferi, cu apă, 55.000 € fiecare;
teren, ă ădure, la 7 km
de la Minda spre Iabalcea, 5000 mp,
25.000 lei. Tel. 0255-233854. (RR)

Vând casă în Măureni, compusă
din 3 camere mobilate, bucătărie,
cămară alimente, fântână în curte, 2
cur ăsări, vie ă
dină semănată, pre

ă, parter plus
etaj pe faleză, pre

ă în Gole

ă, bucătărie, baie,
hol, balcon închis, etaj 1, zonă
foarte bună, pre

ă bătrânească în
ă de

pomi fructiferi, 20.000 €; vând teren
3000 mp pe Dealul Lupacului, la

ărămidă, temopane,
centrală gaz, bucătărie utilată,
renovat recent, pre

ă Boc ă, 3
cam , bucătărie, baie, gresie, faian
ă, podele laminate, termopa ne,
centrală termică, terasă, curte, ac
ces auto, grădină. Tel. 0724-700792

Vând apartament confort 2 cu
îmbunătă ă, termo
pane, încălzire, termoizolat exterior,
etaj 4/4 cu acoperi

ă cu garaj
ă

ă Boc ă cu
îmbunătă ă, cu aparta
ment Re

ă,
apartament de 2 camere, baie,
bucătărie zona Luncă. Termopane,
gresie, faian ă, u ă metalică, pre

ă, pre

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Vând apartament 3 camere Boc

ăr teren pt. casă de
vacan ă Văliug, Semenic. Tel. 0726-
701010.

Vând teren în Bratova cu utilită
ă de 5000 mp,

construc ă de vacan ă. Tel.
0726-701010.

Vând apartament 2 camere dec.
pre

ă confort 1 în
Govândari, etaj 4, acoperi

ă metalică, centrală
proprie, pre ă. Tel.
0771-941801.

şi fânea şi p

şi flori, gr

şova vil

ş aparta
ment cu 1 camer

şosea, aproape de intersec

şa Montan

ş, pia

şi toate utili
t şi

şa Montan

şi

ş

şi

şa, supr. 90 mp. Tel. 0726-701010.
Cump

ş nou,
termopane, uş

ţ

ţi pentru p -
ţ 12.000 € neg.

Tel. 0255-526023. (RR)
Vând la Or

ţ 85.000 €. Tel.
0723-691707. (RR)

Vând cas ţ la nr. 98, preţ
5000 € neg. Tel. 0722-352886. (RR)

Vând în Caransebe -

ţ 18.000 € neg. Tel
0756-040911. (RR)

Vând cas
Ţerova, zona vilelor, cu livad

ţia cu
Dognecea, având 2 fronturi stra-
dale, preţ 5 €/mp neg. Tel. 0730-
116375. (RR)

Vând apartament 4 camere, Mo-
roasa I, bloc c

ţ 45.000 €. Tel.
0723-610055.

Vând cas
. -

ţ -
-

ţiri, gresie, faianţ -

ţa Intim. Tel.
0771-449583.

Vând cas -
ţile, în Re ţa. Tel. 0723-174735.

Schimb cas
ţiri, renovat -
ţa confort 1 cu 2 sau 3

camere, etaj 1 sau 2, esclus turn.
Tel. 0771-449583.

Vând sau schimb cu garsonier

ţ ţ
17.500 €. Tel. 0720-347375.

Vând apartament 2 camere
Lunc ţ. 14.900 € neg. Tel.
0726-701010.

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

-

ţ

ţi,
suprafaţ pentru

ţie cas ţ

ţ 22.000. Tel. 0726-701010.
Vând garsonier

ţ 10.500 € mobilat

Vând garsonier ţa, zona
Lunc ţionarilor, 25 mp,
et. 1, parţial renovat ţ 8500 €.
Tel. 0744-592037.

ă în Re
ă, blocul Func

ă. Pre

şi

Vând în Bacova cas -

ţ 50.000 €. Tel. 0745-
304827. (RR)

ă, 10 came
re, încălzire centrală, 2 băi, grădină
15 ari, pre

B ILE HERCULANE:

Ş
TOTAL JUDE

Ă

CARANSEBE :

ş
: 1;

Miner n subteran pentru construc iiî ţ
M

ţ

M î ţ

: 1;
uncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptu eli zidărie, plăci

mozaic, faian ă, gresie, parc

uncitor necalificat n industria confec iilor : 1;

Ţ: 3

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 30.05.2012

Auto-Moto-Velo

Vând în Timi
ţ 24.000 € neg. Tel. 0721-

147604. (RR)
Vând în Lugoj apartament 2

camere, zon

ţ
ţ

ţa, str.
Driglov ţul Nou, compus

ţ 18.000 €. Tel. 0756-
323165, 0724-125756. (RR)

Vând în G

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

Vând garsonier

ţ .
Tel. 0355-801487. (RR)

Am de închiriat garsonier
b ţ 100 €/lun

ţa 3 parcele
teren pretabile construit cabane,
preţ 5 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)

Vând cas -
ţ 12.000 €. Tel. 0768-

542971. (RR)
Vând în Caransebe

ţ 30.000 €
neg. Tel. 0770-983784. (RR)

Vând apartament 2 camere
complet mobilat pe str. Timi

ţa, preţ 25.000 €. Tel. 0730-
529333. (RR)

Vând cas

ţ 12.000 € neg. Tel.
0256-410641. (RR)

Vând garsonier 1 -

b ţ
10.800 € neg. Tel. 0744-145154,
0355-802422. (RR)

Vând în G

ţional
ţ 30.000 €. Tel. 0256-410641. (rr)
Vând apartament 2 camere

decomandat, etaj 1, cu îmbun ţiri,
preţ 26.000 €. Tel. 0723-665356. (rr)

Vând cas
ţ 26.000 €

neg. Tel. 0725-132695. (RR)
Vând garsonier

şoara garsonier

ş

şi

şi gr

şi

şi

ş, pe str.
Muntele Mic, cas

şi gaze, pre

şoarei
din Reşi

Şemlacu Mare, la
7 km de G

şte, curte,
gr şire la râu, pre

ă,
pre

ă centrală, etaj 1, semi-
decomandat, balcon închis cu
termopane, gresie, faian ă, u ă de
intrare din lemn, suprafa ă utilă 60
mp. Tel. 0760-613011. (RR)

Caut să închiriez apartament în
zona Moroasa sau în Lunca
Pomostului. Tel. 0753-085685. (RR)

Vând casă în Re
ă ă din 2

camere, bucătărie ădină de
3000 mp, pre

ătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucă-
tărie, baie, cămară alimente, plus o
clădire în curte cu 3 încăperi, anexe,
garaj, grădină 1520 mp, pre

ă în spate la
Victoria la et. 1 sau schimb cu
apartament 2 camere plus diferen ă

ă pe
d. Republicii, pre ă. Tel.

0721-858772. (RR)
Vând în zona Re

ă în comuna Zorlen
cior, pre

ă bătrânească, 3
camere, baie, bucătărie, 3 magazii,
grădină mare, total 500 mp, apă
canalizare

ă în
ătaia, izolată termic,

aproape de gară, grădină mare,
pomi, vie, pre

ă confort ne
amenajată pe Aleea Albăstrelelor,

l.7, etaj 2, 30 mp locuibili, pre

ătaia casă mare plus
clădire în curte, aproape de centru,
anexe, grădină, stare excep ă,
pre

ătă

ă în Gârli
ădină, ie

ă pe Aleea Gugu
nr.1, etaj 2, 38 mp, 12.000 € neg. Tel.
0355-405288, 0731-173122. (RR)
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Vând în Comorâ -
ţ 800

€ neg; plug pp3 pe ţeav

ţ 2200 € neg sau schimb cu o
camionet

ţ 1500 € neg. Tel. 0755-
801003. (RR)

Vând la Doma ţ

ţ
450 €. Tel. 0255-525653, 0744-
545914. (RR)

Vând cauciucuri diferite modele,
preţ 50-100 lei; biciclete noi

ţ 250-850 lei;
motociclet

ţie, preţ 550 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând la Soceni motocositoare
Carpatina cu piese de rezerv

ţ 2500 lei neg.
Tel. 0761-132074. (RR)

Vând la Cuptoare ma
ţ 250 € neg. Tel.

0255-233854. (RR)
Cump emat

ţ 500 €; tractor 650, an 1992, preţ
10.000 lei. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând Volkswagen Vento, capa-
citate cilindric

ţie 1994, preţ 2150 € neg. Tel.
0740-338962.

Vând în Caransebe
-

ţ 3200 € neg. Tel.
0255-517830, 0785-390778. (RR)

Vând motociclet
ţ 750 € neg; motocultor

de 5.5 CP, preţ 1400 lei neg; Opel
Zafira diesel, înmatriculat, an 2001,
preţ 4100 € neg; OpelAstra Caravan
pe gaz, înmatriculat, preţ 2000 €;
cauciucuri de iarn

ţionare foarte bun
ţ 2800 lei neg. Tel. 0729-592444.
Vând la S ţul Arad,

Opel Astra an 2001, diesel, cutie
automat

ţie, preţ 3400 € neg. Tel.
0723-260232. (RR)

Vând în Re ţa Audi 90 berlin
-

ţionare foarte bun
ţ 1000 € neg sau schimb cu alt

autoturism. Tel. 0730-116375. (RR)
Vând Renault Laguna 2, toate

dot

ţ
350 €. Tel. 0747-972902. (RR)

Vând în Lugoj Opel Astra 1.7
turbo diesel, an 1999, break, clim

ţ
1600 € neg; jeep Suzuki Vitara, mo-
tor 1.6, an 1997, 4x4, reductor la mic
la mare, cauciucuri cu crampoane,
preţ 1850 €. Tel. 0722-777543,
0768-066066. (RR)

şte sem

şnea c

şi
second hand, pre

şin

ş Renault
Laguna, an 2000, înmatriculat, do
t

şi var

şin, jude

şi

ş-Severin, stare
optic şi de func

ş-Severin;
cump

ănătoa
re de porumb pe 4 rânduri, pre

ă fabricat în
2000, aproape nou; Volkswagen
Passat 1.9 TDI, an 1997, adus din
Germania, nu a rulat în România,
pre

ă sau microbuz. Tel. 0767-
526983, 0746-898531. (RR)

Vând la Gătaia Logan, argintiu,
1.4 benzinar, 26.000 km la bord,
3500 € neg. Tel. 0256-410641. (RR)

Vând Opel Astra Diesel, motor
de 1.7, pre

ăru ă mare
pentru 2 cai, 1500 lei. Tel. 0745-
881895. (RR)

Vând la Berzovia plug pp3, pre

ă MZetz, 125 cmc,
înscrisă în circula

ă,
cilindru nou, piston nou, carburator
nou, bobină nouă, pre

ă de
tuns gazoane, pre

ăr voucher pentru R .
Tel. 0733-419402. (RR)

Vând Aro 243 diesel neînscris,
pre

ă 1800 cmc, 90 CP, an
fabrica

ări complete, pre

ă Kawasaki,
650 cmc, pre

ă ă de diferite
dimensiuni. Tel 0766-251256. (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
stare de func ă,
pre

ăvâr

ă, cu toate dotările posibile
pentru modelul respectiv, înscris în
circula

ă,
4x4, motor 2300 benzinar, înmatri
culată pe Cara

ă ă,
pre

ările, înscrisă pe Cara
ăr un motor. Tel. 0761-046768.

Vând Fiat Panda, numere Italia
valabile până în 20 august, pre

ă,
acte de Spania, proprietar, pre

Vând parcelă cu apă, canal,
curent, gaz, în Stavila Re

ă Crivaia
parcelă 12 €/mp. Tel. 0722-631009.

Vând casă în Re
ă,

nelocuibilă, 180 mp, singur în curte,
40.000 € neg Tel. 0764-046466.

Vând casă mare Dealul Crucii
Re ătărie, baie,
curte garaj, cu utilită

ă Zorlen ă
din cărămidă crudă cu funda

ătărie, fân
tână în curte, grădină

ă Zorlen
ădină 564 m, 6500 € neg. Tel.

0728-510783, 0355-415608.
Vând casă Zorlen

ă la cheie, 3 camere,
zona grădina zoo, curte, grădină
mare cu vie ă,
pivni ă. pre

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

ările, pre

ă în Re
ă, et. 1, par ă, pre

ă îmbunătă ă
cu căsu ă în

ă, complet renovat
ăminelor, lângă Lic. Traian Vuia.

Tel. 0745-568602.
Vând apartament 3 camere,

semidecomandat, izolat interior

ă, mobilat sau
nebobilat, pre

ă în Câlnic, 2 camere,
bucătărie, hol, curte 500 mp, pre

ătărie, garaj,
încălzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere + diferen ă.
Tel. 0722-501895, 0729-845589.

Dau garsonieră cu 2 camere,
geamuri termopane, rulouri, u

ă, du
ă metalică, foarte dotată, la cheie

sau schimb cu apartament 2
camere, dar la Intim, sub blocuri, pe
bd. Republicii, parter sau et. 1

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat în Lunca lângă
Poli

şi

şi

şi

şi buc
şi curte mare,

pre

şi pomi fructiferi, teras

şi

ş, 3 camere, mobilat, boiler,
convector. Pre

şi mobilat, zona
c

şi
exterior, termopane, parchet
laminat, gresie, faian

şi

şi
pliabile, van ş, parchet lemn,
uş

ţa, 28
€/mp. Vând în zona turistic

ţa, strada
Laminoarelor, parţial renovat

.

ţa, 4 camere, buc
ţi. Tel. 0732-624

586, 0355-415608 preţ 25.000 neg.
Vând cas ţu Mare, cas

ţie din
beton, 2 camere -

ţ 6500 € neg. Tel. 0728-510783.
Vând cas ţu Mare cu

gr

ţu Mare, preţ
6500 € neg. Tel. 0728-510783,
0767-939262.

Vând cas

ţ ţ 50.000 €. Tel. 0724-
092631.

Vând camer
ţit
ţ 5000 €

negociabil. Tel. 0730-139529.
Vând spaţiu comercial, Piaţa

Trandafirul, 60 mp, renovat, izolat,
toate dot ţ 27.500 €
negociabil. Tel. 0724-336226.

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

Închiriez apartament în Caran-
sebe

ţ 200 € negociabil.
Tel. 0744-592037.

Schimb garsonier ţit
ţ Ţerova sau Moniom.

Tel. 0746-769501.
Închiriez apartament cu o came-

r

ţ
ţ 24.000 €, Aleea

Lipovei, bl.1, sc. 2, et. 3 din 4, ap. 14.
Tel. 0722-504574

Vând cas
ţ

30.000 €, neg. Tel. 0728-923280.
Vând casa cu etaj în Re ţa, 5

camere, baie, buc

ţ

. Tel.
0255-236074, 0740-653100

ţie, pe bd. A.I. Cuza nr. 36,
ap.10, et. 2, preţ 28.000 €. Tel. 0730-
804654

Oferte-Cereri

de Serviciu
Ofer meditaţii la limba german

ţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Transport marf

ţ de la 50
€/persoan

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

Execut case la ro

ţii, tencuieli,
preţuri neg. Tel. 0741-017894.

Filmez ţi,
botezuri

ţi,
botezuri. Cel mai bun raport calitate
preţ. Tel. 0724-027846.

Ofer consultanţ

ţii
electrice

ţul pieţei. Tel. 0769-
862016

Caut îngrijire copil 1 an, 5 zile din
s

ţiile electrice. Tel.
0745-943635.

Caut profesor de german
ţii. Tel. 0770-473313.

Recuperez taxa de poluare

ţ atractiv. Tel. 0730-175433.
Zugr

ţ
ţi, tencuim, mont ţii

sanitare ţion
ţii

polistiren, rigips, totul negociabil.
Tel. 0757-291280.

Transport persoane din/în Aus-
tria ieftin, confortabil

cord asistenţ
ţ

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timisorii si zboruri charter
din Timisoara in toata Romania.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/or . Tel.
0755-092554

ă
pentru copii de vârstă pre ă

ă mică. Tel. 0723-158460.
Repar, tapi

ă. Tel. 0745-
274929.

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
Sonorizări nun

ări, zidării,
ziduri din piatră, izola

ări

ă

ăm amenajări interior
ăm centrale electrice.

Efectuăm amenajări a unor instala

ăptămână sau caut îngrijire
bătrână. Tel. 0752-951705

Caut copiii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985

ări la instala

ă
pentru medita

ă înmatriculare. Înmatriculez
autoturisme fără plata taxei de pri-
ma înmatriculare. Tel. 0727-505315

Amenajări interioare, aparta-
mente case ări de bloc, la un
pre

ăvim, gletuim, montăm
podele, gresie ă, spargem
pere ăm instala

ăm
ăm acoperi

ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.0764-
037416 sau +4306763127442.

ă juridică, recupe
rări debite, înfiin ăm firme. Tel.
0727-505315.

ă

şcolar şi
şcolar

şi
montaj. Pre

Şofer profesionist caut de lucru.
Tel. 0735-159665.

şu sau la cheie,
acoperişuri, mansard

şi fotografiez la nun
şi alte evenimente. Tel.

0729-844264.
Film şi fotografii la nun

şi montez
sisteme satelit, antene, receivere,
etc. Tel. 0747-492065.

Efectu şi
exterior, mont

şi sanitare cu 15 % mai
ieftin decât pre

şi b

şi de
prim

şi sc

şi faian

şi electrice, recondi
şi mont şuri, izola

şi rapid. Cafea,
r

Transport s

Electrician autorizat repar, exe-
cut lucr

A -

www.maxair.ro

Vând Trabant, an 1988, stare de
func ă, înscris,
acte la zi, sau schimb cu voucher va
labil 2012. Tel. 0255-224376. (RR)

ţionare foarte bun
-

Vând Renault Laguna an fabr.
2000, 139.000 km, înmatriculat,
verificare tehnică la zi, dotări com-
plete, climatronic. Pre

ă 21 viteze, aproa
pe noi, pre

ţ 3200 € neg.
Tel. 0255-517830, 0785-390778.

Vând la Oţelu Ro
-

ţ 400-300 lei. Tel. 0355-
401982. (RR)

şu 2 biciclete,
una semicursier

Imobiliare
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DE VĂZUT LA TV:
:
Sambata TVR 3 si GSP TV ora 11:00

:
Sambata Dolce Sport 1 ora 16:30

:
Sambata Digi Sport 1 ora 17:00

:
Sambata port ora 1 :

:
Duminica Eurosport 1 ora 12:00

:
Duminica Digi Sport 1 ora 12:00

:
Duminica Digi Sport 1 ora 16:00

:
Duminica Digi Sport 1 ora 20:00

FOTBAL Liga II, Romania, Seria II, FC Olt - FC Bihor

HANDBAL MASC. Bundesliga: Kiel - Gummersbach

HANDBAL FEM. România – Grecia, Calificari C.E. 2012

BASCHET MASC. Camp. Greciei: Olympiakos - Panathinaikos
Dolce S 1 9 30

TENIS Openul Fran

MOTOCILISM

MOTORSPORT

VOLEI FEMININ

ţei, La Arenele Roland Garros, Paris

Moto GP , Marele Premiu al Catalunyei, Cursele

Ro MotorSport Raliu 3 Raliul Bacăului

Turcia - Olanda , Liga Europeană

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

: ;
: - ;

i : - ;
:

28 mai - 10 iunie TENIS -
01 - 03 iunie MOTOGP - MP al Catalunyei, Barcelona, Spania
02 iunie ATLETISM Reuniunea de la Eugene (SUA)
02 - 03 unie NATATIE d
03 - 10 iunie CICLISM - .

Turneul Roland Garros (Franţa)

Reuniunea e la Barcelona (Spania)
Criteriul Dauphine (Franţa)

TENIS
Adrian Ungur este eroul zilei in sportul romanesc dupa ce l-a invins

in primul tur de la Roland Garros pe argentinianul David Nalbandian
(40ATP). Sportivul roman l-a invins pe Nalbandian dupa patru seturi de
senzatie, cu scorul de 6-3, 5-7, 6-4, 7-5.

Ungur, aflat la cea mai rasunatoare victorie din cariera, a fructificat a
doua minge de meci pe care a avut-o in fata lui Nalbandian. Prin acest
succes, Ungur si-a luat revansa dupa infrangerea pe care a suferit-o in
fata lui Nalbandian in Cupa Davis. Aflat la primul turneu de Grand Slem
din cariera, Ungur va da in turul urmator peste Roger Federer. Pentru
aceasta performanta, Ungur va primi un cec in valoare de 28.000 de
euro.

Tenismanul Victor Hanescu, locul 146 ATP, a ratat calificarea în
turul doi la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului,
informeaza site-ul oficial al competitiei. Hanescu a fost învins, în runda
inaugurala, cu scorul de 6-1, 2-6, 1-6, 6-3, 6-1, de spaniolul Pablo
Andujar, pozitia 36 în ierarhia mondiala. Pentru participarea la simplu la
Roland Garros, Victor Hanescu va primi 18.000 de euro.

Jucatoarea de tenis Edina Gallovits-Hall, locul 89 WTA, a ratat
calificarea în turul doi la Roland Garros. Gallovits-Hall a fost învinsa, în
runda inaugurala, cu scorul de 3-6, 6-3, 6-1, de Irina Falconi (SUA),
pozitia 112 în ierarhia mondiala. Pentru participarea la Roland Garros,
Edina Gallovits-Hall va primi 18.000 de euro.

Juc

Rusoiaca Maria Sharapova nu a pierdut mai mult de 48 de minute
împotriva româncei Alexandra Cadan

ătoarea de tenis Monica Niculescu, cap de serie numărul 32

ă, în runda inaugurală, cu scorul de 0-6, 6-3, 6-3, de
Nina Brat ă. Pentru par
ticiparea la Roland Garros, Monica Niculescu va primi 18.000 de euro.

ără probleme, scor
6/0, 6/0. Sharapova debutează cu o victorie categorică, rusoaica
demonstrînd că este foarte concentrată pe fiecare minge pe care o
joacă pe zgura franceză. Cadan ă ritmului impus.

şi
locul 33 WTA, a ratat calificarea în turul doi la Roland Garros. Nicules
cu a fost învins

şikova (Rusia), pozi

-

ţia 109 în ierarhia mondial -

ţu, învingînd f

ţu nu a putut face faţ

Gimnas t i că
Flavius Koczi este campion

european la sarituri. Gimnastul
roman Flavius Koczi a cucerit
medalia de aur in concursul de
sarituri de la Campionatele Euro
pene gazduite de Montpellier. Cu
un punctaj de 16.116, Koczi l-a
devansat pe ucraineanul Igor
Radivilov (16.066) si pe rusul
Denis Abliazin (16.062). “Suntem
foarte fericiti si avem mai multa in
credere pentru Jocurile Olimpice
dupa aceste rezultate. A fost cea
mai grea finala la care am fost
vreodata la Europene. Mi s-a
indeplinit un vis sa fiu campion eu
ropean la trei aparate diferite: sol,
cal si acum la sarituri. "La Jocurile
Olimpice va fi extraordinar de
greu, dar noi speram sa ne facem
treaba de doua ori mai bine decat
am facut-o la Europene”, a
declarat Koczi.

Echipa masculina de gimnas
tica a Romaniei a castigat medalia
de bronz in proba pe echipe de la
Campionatul European de la
Montpellier. Baietii nostri au termi
nat cu un punctaj total 261.319. In
fata noastra s-au clasat Marea
Britanie, cu 266.296, si Rusia, cu
265.535. Tara noastra a fost
reprezentata de Flavius Koczi,
Marius Berbecar, Ovidiu Buidoso,
Vlad Cotuna si Cristian Bataga.

Juniorul Daniel R

-

-

-

-

ţinut dou

ţinut un punctaj de
14.208, fiind devansat doar de
rusul Kiril Prokopiev (14.333). La
s

ţinut un
punctaj de 15.199. Medalia de aur
i-a revenit olandezului Casimir
Schmidt, cu 15.283.

-

ădeanu a
ob ă medalii de argint, în
probele de sol ărituri. La sol,
Rădeanu a ob

ărituri, Daniel Rădeanu a intrat
ultimul în concurs

şi s

şi a ob

CICL ISM
Ryder Hesjedal, primul canadian care a câştigat Turul Italiei!

Clasamentul general final in Turul Italiei:

Turul Dobrogei

Ciclistul a câştigat Il Giro dup
ştigat

Turul Italiei, dup şaselea contratimpul de duminic
şi l-a dep şit la general pe spaniolul

Joaquim Rodriguez (Katusha) cu 16 secunde.
Al treilea la general a venit belgianul Thomas e Gendt

(Vacansoleil), cu o întârziere de un minut şi 39 de secunde.
Marii favori
ştig şi Ivan Basso

(câştig şi, respectiv cinci.
Pentru prima dat

ştigat de italianul Marco
Pinotti (BMC), Rayder Hesjedal, în vârst

şaselea la contratimp şi a reuşit s ştige Turul Italiei în defavoarea
spaniolului.

1.Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda 91:39:02
2.Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 0:00:16
3.Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM 0:01:39
4.Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 0:02:05
5.Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:03:44
6.Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 0:04:40
7.Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:05:57
8.Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:06:28

. CiclistulAlexandru Ciocan (CS Otopeni) a câstigat,
duminica, editia a 13-a a Turului Dobrogei, ultima competitie
importanta înaintea Turului României. Pe locurile urmatoare s-au situat
alti doi ciclisti de la CS Otopeni, Nicolae Tintea si Valentin Plesa. "Sunt
fericit pentru victorie”, a declaratAlexandru Ciocan.

La juniori s-a impus constanteanul Bogdan Vlad. "A fost dificil, dar
am trecut peste toate problemele si sunt bucuros ca am câstigat. Visul
meu este sa devin ciclist profesionist", a spus Bogdan Vlad.

ă un final dramatic. Ciclistul echipei
Garmin, Ryder Hesjedal, a devenit primul canadian care a câ

ă ce a terminat al ă de
la Milano, ultima etapă din Giro, ă

ă, italienii Michele Scarponi
(câ ător în 2011 după declasarea luiAlberto Contador)

ător în 2010), s-au clasat pe locurile patru
ă din 1995, niciun ciclist italian nu s-a clasat pe

podium în Turul Italiei.
Înaintea contratimpului de la Milano, câ

ă de 31 de ani, avea de
recuperat 31 de secunde fa ă de Rodriguez. Canadianul a venit al

ă câ

d

ţi din acest an la victoria final

ţ

HANDBAL
Echipa nationala de handbal feminin si-a luat adio de la prezenta la

Jocurile Olimpice de la Londra dupa ce a fost infranta in meciul secund
de la turneul preolimpic, scor 34-23, de Muntenegru. Infrante in meciul
de debut cu Franta, fetele lui Radu Voina aveau nevoie de o victorie
pentru a ramane in cursa pentru calificarea la Jocurile Olimpice.

Meciul a inceput bine, cu un gol al Adei Nechita pe extrema, insa
usor dar sigur muntenegrencele au pus stapanire pe joc si dupa 10
minute aveau deja un avantaj de trei goluri (7-4). Sesizand caderea
fetelor noastre, Radu Voina a cerut time out, reprosand in special faptul
ca Bulatovici a fost lasata sa arunce de fiecare data de la 9 metri. In
pofida reprosurilor violente pe care Voina le-a facut, jocul nostru a fost
din ce in ce mai slab, astfel ca in minutul 17 scorul era 12-6 in favoarea
muntenegrencelor. Pe finalul primei reprize am avut o tresarire de
orgoliu, pe fondul unor interventii de exceptie ale Mirelei Nichita, iar la
pauza am fost condusi doar cu patru goluri (17-13). Revenirea a fost
insa doar o amagire, intrucat muntenegrencele au fortat in startul partii
secunde si si-au asigurat un avantaj suficient care sa le asigure
prezenta la Olimpiada. Romania a pierdut cu 23-34 si va vedea Jocurile
Olimpice de la TV. Dupa acest esec, Radu Voina paraseste nationala
de handbal feminin.

Î no t
Înotatorul român Norbert

Trandafir a câstigat medalia de
bronz în proba de 100 de metri
liber din cadrul Campionatelor
Europene de natatie de la
Debrecen (Ungaria). Trandafir a
parcurs cei 100 de metri în 49 de
secunde si 13 sutimi. Medalia de
aur a fost câstigata de italianul
Filippo Magnini (48.77), iar pe
locul doi s-a clasat francezul Alain
Bernard, cu timpul 48.95.

Camelia Potec a pierdut lupta
pentru o medalie in proba de 1500
de metri liberi. Romanca a
incheiat cu timpul de 16:17.88, la
peste doua secunde de medalia
de bronz.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/31 Mai /1 Iunie /2 /3Iunie Iunie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 4 Iunie Mar 5 Iunie 6 Iunie 7 Iunie 8 Iunie 9 Iunie 10 Iunie

C/+ C C/+ C C/ C C/+ C C/ C C/ C C/ C

C/+ C C/+ C C/+ C C/+ C C/+ C C/ C C/ C

+25º 16º +18º 11º +21º +13º +23º 15º +25º +18º +26º +18º +24º +15º

+28º 16º +22º 9º +26º 11º +29º 14º +30º 16º +31º +18º +25º +13º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Timişoara

+21º
+14º

C
C

+18º
12º

C
C+

+
+

17º
13º

C
C

+18º
14º

C
C+

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+26º
+18º

C
C

+23º
+15º

C
C

+22º
+16º

C
C

+24º
+17º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Timişoara

Car nsebea ş

Timişoara

+25º
13º

C
C+

+
+
22º
8º

C
C

+
+
19º
9º

C
C

+
+

23º
10º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

+20º
+14º

C
C

Timişoara

+
+

26º
15º

C
C

+23º
+13º

C
C

+
+

23º
15º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş


