
Preşedintele Croa
şi municipal şi

de comunitatea croat
Şeful Statului Croat, preşedintele Ivo Jisipovici, a vizitat

mar ş-Severinul, în cadrul vizitei sale oficiale în
România. Înaltul demnitar continu

şte în jude

şi autodeterminarea minorit

şi logistic pe cora ş-
Severin. Ei au devenit prosperi de-a lungul anilor, dup

şi paşaportului
acordate cu generozitate de acest stat.

Ivo Josipovici, ales preşedinte în 2010, de orientare
social-democrat şi
expert în drept interna şi

şedintele Consiliului jude
şi de primarul Reşi

şi economice şi, nu în ultimul rând, pe
parteneriatul pentru aderarea Croa

şedintele croat a vizitat Biserica Ortodox

ştii au
d şedintelui Josipovici o minge şi un tricou
inscrip

şire, şeful statului a r

Şeful Statului Croat s-a declarat
bucuros c ştii reşi

şi a decla-
rat c şte mult handbalul. În alt

şedintele croat a propus autorit şi
ş din aceast

şti.
Dup şedintele Ivo

Josipovici a vizitat localit şi Caraşova,

unde s-a întâlnit cu lideri ai comunit şi cu cet
şi a asistat la scurte spectacole folclorice.

ţiei a fost primit în judeţ cu simpatie
de c ţia judeţean

ţi Cara
ţia statului

dalmat, de a da un semnal comunit ţii croate celei mai
numeroase din ţar ţ, c

ţ
ţiei din Iugoslavia ţii

croate de la noi ca aparţinând acestei etnii, statul dalmat a
susţinut cultural, financiar ţii din Cara

ţia, în baza cet ţeniei

ţional, a sosit la Re ţa, unde a fost
întâmpinat, în faţa Palatului Administrativ, de Sorin
Frunz ţean, de
prefectul Silviu Hurduzeu ţei, Mihai
Stepanescu. Dup ţie cu autorit ţile locale -

axat
ţii croate, pe relaţiile

culturale dar
ţiei la Uniunea

European

ţului. Hanbali

ţionat cu numele s

ţiei la UE, este un partener de n

ţeni, ale
c

ţilor re ţene
înfr ţirea cu un ora

ţuiesc reprezentanţi ai minorit ţii române
ţile judeţene, pre

ţile Lupac, Clocotici

ţii croate ţenii
din aceastătre administra ă ă, precum

ă.

ă astfel tradi
ă

ă, care trăie ă există
preocupare fa ă de ea. De altfel, încă de la desprinderea
Croa ă

ă ce
au lucrat în Croa ă

ă, compozitor de muzică de cameră

ăverde, pre

ă o scurtă discu ă

ă în principal pe dezvoltarea legăturilor dintre cele
două state prin intermediul comunită

ă - pre ă
Pătru Iacob, apoi Sala Polivalentă, unde a avut o scurtă
întâlnire cu echipa de handbal a jude

ăruit pre
ău.

La ie ăspuns câtorva întrebări din
partea presei. Ivo Josipovici a declarat că România, care
de altfel a ratificat foarte repede tratatul de aderare al
Croa ădejde pe drumul
european al acestui stat.

ă s-a putut întâlni cu handbali
ăror succese în Chalenge Cup nu-i sunt străine

ă poporul croat iube ă ordine
de idei, pre ă

ă ă republică, eventual unul în
care vie ă

ă un dejun cu autorită
ă

ă ă
ă zonă

(Dan Apsotolescu)
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Prim ţa
ne informeaz

ăria Re
ă

şi

Noua Lege a S ţii,
în dezbatere public

ănătă
ă

Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Matei Mircioane

Editorial Dan Popoviciu Aberaţii pe timp de criză

Funicularul trebuie să devină un simbol al Reşiţei!

Vizită la nivel înalt în Caraş-Severin

„Funicularul reşi şul în apropierea
centrului civic, poate deveni pentru Reşi

şi
şi Ioana Sandu, membrii unei firme de consultan şi

arhitectur
şi

şului. „Colabor
şi arhitectur

şi
şului. Master Planul va fi urmat

de studii de fezabilitate zonale, de proiecte care vizeaz
şi

agrement, obiective turistice”, a spus primarul Mihai Stepanescu.
Firma belgian şi arhitectur

ş şi împrejurimi, arhitec
şi

ştii belgieni se afl
şi funicularul, care în opinia acestora trebuie şi poate fi transformat într-
o telegondol şi promenad

şi Dealul Golului, idee sus şi de primarul oraşului. „În
opinia noastr

şului, care s
şi

şi
şi

şurat şi
şi de primarul Mihai Stepanescu, au

participat reprezentan
şi Industrie Caraş-Severin, ADR Vest, TMK Reşi şti

din prim

ţean, care traverseaz
ţa ceea ce este Turnul Eiffel

pentru Paris”, a declarat arhitectul belgian Pierre Lallemand, aflat în
vizit

ţa, la începutul acestei s ţi doi arhitecţi,
Steven Beckers ţ

ţia primarului Mihai Stepanescu. Cei
trei arhitecţi au fost la Re ţa ca urmare a unui contract privind elabo-
rarea unui Master Plan al ora -

ţ
ţei, un proiect absolut necesar, pentru a pune bazele unui

program de dezvoltare integrat

ţiale, cartiere de locuit, spaţii de relaxare

ţ

ţii belgieni au
declarat c ţa are un remarcabil potenţial turistic, care poate fi
valorificat. Printre obiectivele remarcate de speciali

ţinut

ţia industrial ţei”, au spus belgienii.
De menţionat ar fi, îns

ţa, care l-a cump
ţa).

La întâlnirea de lucru, desf ţei,
al ţii belgieni

ţi de la Universitatea „Eftimie Murgu”, Camera de
Comerţ ţa, speciali

ă ora

ă de lucru în municipiul de pe Bârzava.Arhitectul belgian s-a aflat la
Re ăptămâni, împreună cu al

ă
ă din Bruxelles, la invita

ăm cu această prestigioa
să firmă de consultan ă ă belgiană pentru a realiza Master
Planul Re

ă a ora
ă construirea

unor zone reziden

ă de consultan ă ă este cea care a
realizat, printre altele, Palatul Parlamentului, Aeroportul, sediul
MinisteruluiAfacerilor Externe, din Bruxelles.

După o primă vizită prin ora
ă Re

ă

ă ă, integrată într-un complex turistic, care să
cuprindă ă

ă, funicularul poate fi mai mult decât un atrăgător obiectiv
turistic, el trebuie valorificat ca un simbol al ora ă reprezinte
tradi ă a Re

ă, că în prezent Funicularul se află în
proprietatea unui om de afaceri din Re ărat de la
combinatul metalurgic TMK (fostul Combinat Siderurgic Re

ă ă luni, 2 iulie, la primăria Re
ături de arhitec

ărie.

Cu mult timp înaintea declarării crizei, mul
ăcut un obicei din a reclama lipsa locurilor de muncă.

Un amic patron mi se plânge de faptul că a dat nenumărate
anun ăcătu

ă
ă, conform căreia, firma nu are nevoie de ei.

Aveau nevoie doar de

ărie, fost
gestionar al unui depozit de ambalaje pe vremea răposa-
tului, merge la lucru cu ziua prin satele din jurul Caranse-

be ăpat un
ă de lei. Nu se plânge, nu reclamă lipsa locurilor de

muncă. Munce ăi, chiar dacă în pauzele luate
pentru a bea o bere, poveste

ădacă nepo ău.
Prin clasa a

ălui colegilor metoda prin care
reu ă asimilez atât de bine cuno

ă. Emo ăspuns că doar citesc o dată
ăcându-mi cele lecturate, de fapt mi le povestesc când

sunt scos la răspuns. Profesoara n-a mai spus nimic

ă. După ceva vreme, mi-am dat
seama că a fost prima dată când am ratat

ă în liceu, căruia îi mai lăsam
caietul să copieze temele la mate sau la mai

ă absolvire la facultate. Eu
m-am încăpă ă nu fac o facultate în urma căreia să
pontez muncitorii în fabrică. El este acum inginer

ă termopane. Eu îmi vând iluziile.
Poezie. Dacă tu nu ai mai fi eu

ţi indivizi

ţuri de angajare pentru sudori
ţi au venit cu o hârtie ce doar mai trebuia semnat

ţ de ceva peste doi metri într-o zi, pe
o sut

ţelului s

ţele predate la
clas ţionat, am r

ţânat s

şi-
au f

şi l şi. Cei mai
mul şi
ştampilat

ştampilarea unei noi perioade de
prelungire a agoniei.

Un individ la 62 de ani, fost gardian la puşc

şului.As şan

şte pentru a tr
şte despre ziua în care va

merge la Londra pentru a fi d
şasea, profesoara de istorie m-a ridicat în

picioare pentru a le dezv
şesc s ştin

şi,
pl

şi mi-

am reluat locul în banc
şansa de a fi dat

exemplu.
Am avut un coleg de banc

ştiu eu ce
materie. El a intrat imediat dup

şi
monteaz

şi eu nu aş mai fi tu,
copilul nostru, tu şi eu, ar fi doar tu, ar fi doar eu?
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Weekendul trecut, re ţenii au luat parte la
ţilor Petru

ţii, Prim ţa
a adus trupe autohtone de muzic

ţele ţ

şi , cu
ocazia S şi Pavel, care sunt patronii spirituali ai
oraşului. Mii de locuitori au luat cu asalt Stadionul de Atletism din
Govândari, dar şi Cartierul Câlnic. În cele dou şi

şoar şi popular şi solişti de
peste grani

Zilele Oraşului
ărbătorii Sfin

ă loca ăria Re
ă u ă ă, dar

ării, din Serbia.

Peste 3.000 de absolvenţi ai claselor a XII-a susţin în aceste zile
. Primele trei probe, la limba

ţi din s

ţi la materia la alegere.

examenul de bacalaureat şi literatura român
şi cea obligatorie a profilului, au decurs f

şi lase acas

ă,
limba maternă ără incidente majore.
Nouă elevi au fost elimina ăli, pentru că au vrut să copieze sau au uitat
să î ă telefoanele mobile. Bacalaureatul se încheie mâine, când
elevii sunt testa

Meteorologii au emis cod portocaliu de canicul

-

Prim

-

-

ă pentru zona de
vest a ării, valabil de miercuri, 04.07.2012 până vineri, 06.07.2012
inclusiv. În aceste zile, temperatura maximă va depă

ă din cadrul
Primăriei Municipiului Re ă cele două puncte
anticaniculă din Centrul Civic, respectiv din Parcul Tricolorului,
amplasate în căsu ă perioadă. Cele
două puncte sunt dotate cu pat, dozator cu apă rece, aer condi

ă medicală asigurată de personalul Serviciului Jude
ă. Programul de func

ăria Re

ării bacteriologice (de către
laboratorul de microbiologie DSP CS) ătre
laboratorul AQUATIM TIMI ă că,
dintre izvoarele verificate, 5 au apă potabilă. Este vorba despre cele de
pe străzile Făgăra ărului, Stîncilor ă

ă au apă nepotabilă. Este
vorba despre cele din Aleea Zadei, Doman, Aleea Albăstrelelor, Renk,
Strada Caen, Strada Victoriei ă

ă o tăbli ă pentru în ă apa este
potabilă sau nu. În ceea ce prive

ă în Parcul Siderurgistului, B-dul Muncii
ăgăra

ă
ă. Prin urmare, inspectorii de specialitate din

cadrul Primăriei vor cură

ă ărire Bunuri al Direc
ăriei Municipiului Re

ă, au fost întocmite
ă ăne

ă majoră se poate observa în
ceea ce prive ărul soma

ătre debitorii persoane fizice ă în luna mai au
fost emise 175 de soma ărul lor se ridică la 1289. O
cre ă a înregistrat ărul de dosare de executare
silită pentru persoanele fizice care nu au achitat debitele restante
provenind din impozite. 357 de astfel de dosare au fost întocmite în
luna iunie, fa ă de 30 în luna mai.

În schimb, numărul proceselor verbale înregistrate în urma
constatării contraven ăzut, fiind vorba despre 134 de procese
verbale, cu 353 mai pu ă de luna precedentă.

ţ

ţii de Urgenţ
ţa reaminte

ţe de lemn, sunt deschise în aceast
ţionat,

dar ţ ţean
deAmbulanţ ţionare pe timpul caniculei este zilnic,
între orele 11.00 18.00.

ţa

ţ nr. 1

ţ nr. 3. La fiecare izvor
este amplasat ţ ţarea populaţiei c

ţia de mangan dep

ţa filtrul pentru remedierea problemei.

Serviciul de Executare Silit ţiei Impozite
ţa a recuperat, în perioada

05.06.2012 29.06.2012, suma de 69.165,87 de lei din impozite, taxe
ţionale, cu 40.852,87 de lei mai puţin decât în luna

mai. În perioada menţionat
ţare a popririi asupra disponibilit ţilor b

ţ
ţiilor transmise pentru recuperarea

creanţelor reprezentând amenzi

ţii, în luna iunie num

ţ

ţiei a sc
ţine faţ

şi 37 Celsius.
Prin urmare, Serviciul Voluntar pentru Situa

şi şte c

şi asisten

şi şi DSP Caraş-Severin au efectuat un control privind
calitatea apei în 12 izvoare şi 4 foraje publice de pe raza municipiului.
Au fost prelevate probe în vederea analiz

şi fizico-chimice (de c
ŞOARA). Rezultatele analizelor arat

şului, M şi Butov şi 2. În cazul
celorlalte 7 izvoare controlate s-a stabilit c

şi Strada Butov
ştiin

şte cele 4 foraje publice de unde s-au
prelevat probe, apa este potabil
şi Strada F şului zona Renk. La forajul din Parcul Tricolorului
concentra şeşte valorile admise de Legea
458/2002 republicat

şi Urm
şi Taxe din cadrul Prim şi

şi amenzi contraven
şi comunicate 964 de

adrese de înfiin şti pentru 62
de persoane fizice şi juridice. O diferen

şte num
şi impozite neachitate în termenul

legal de c şi juridice. Dac

ştere semnificativ şi num

0

Num ţitor
luna trecut ţ ţini aleg
s ţa legii, din ce în ce mai mulţi merg la
stare civil ţa. Aceasta este concluzia raportului
Serviciului Public Comunitar de Evidenţ

ţionat ţa au
fost înregistrate 73 de na

ţuri.

ărul de na ăsătorii a scăzut sim
ă fa ă de luna mai a acestui an. Dacă tot mai pu

ă î ă destinele în fa
ă, dar pentru a divor

ă a Persoanelor, din cadrul
Primăriei. În perioada men ă, pe raza municipiului Re

ăsătorii, dar în
aceea

şteri, decese, dar şi de c

şi uneasc

şi
şteri, 59 de decese şi 31 de c

şi timp şi 8 divor

Biroul de presă al primăriei municipiului Reşiţa

Primăria şiţa ne informeazăRe

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Cunoscutul şi apreciatul explorator şi performer
caransebeşean, Cornel Coco Galescu, a f

ş nu s-a consumat în aceast

Şi vorbim aici de înscrierea sa în PNL.
Sigur, Marcel Vela, preşedintele PNLCaraş-Severin,
a avut cu siguran şte pasul lui
Coco spre politic

ştiin
şi nu spunem cuvinte mari.

El poate aduce în politic
şi un alt fel de abordare, mult mai echilibrat

şi mai conectat la ce se întâmpl

şi decis. Nici ascensiunea politic

şean şi poate chiar na

şa c

ăcut pasul
spre politică, stârnind din partea observatorilor com-
para ă el escaladează acum acest
domeniu ca pe un munte. Chiar dacă evenimentul
prin care Coco Galescu a devenit viceprimar la Ca-
ransebe ă săptămână, el
merită marcat cum se cuvine, deoarece Coco este o
personalitate, nu numai în domeniul alpinismului sau
explorării.

ă rolul său în ce prive
ă dar, cu siguran ă că timpul o va

confirma: a dovedit fler. Coco Galescu este o

con ă vie a ceea ce se întâmplă acum cu noi,
inclusiv la nivel planetar

ă, dincolo de prospe
ă,

ă în lume. Dincolo
sau dincoace de politică Cornel Galescu poate fi un
bun viceprimar. Un om cu putere de muncă,
disciplinat ă nu-i
este însă interzisă lui Coco, ba chiar dimpotrivă.
Liberalismul cără

ău liber dar tenace.
A ă intrarea lui Cornel Galescu în politică o

putem semnala aici ca pe o surpriză a acestei veri.

ţii de genul cum c

ţ
ţ

ţ

ţimea
aferent

ţional are
nevoie de spiritul s

(Dan Apostolescu)

Cornel Galescu - surpriza politică a momentului

REORGANIZAREA SPITALELOR
Spitalele vor fi organizate în unită ă

facă angajări ă ofere salarii în func ă
Spitalele pot fi publice, private
ă ă activitate privată

Aceste unită ă acorde primul ajutor de urgen ă
medical, în func ă, oricărei persoane care se prezintă în
unitate

Spitalele publice se pot organiza ca institu ănătate, autonome
financiar care nu se încadrează în categoria institu

ăstra formele de organizare de tipul institut, spital universitar,
spital clinic

Spitalele vor fi acreditate de cătreAgen ă de Management al
Calită ănătate (ANMCS), care are în structura sa Comisia Na ă
deAcreditare a Spitalelor

În structura spitalului public va func
ă

ă ănătate va fi coordonat
de către Agen ă pentru Managementul Calită ănătate
(ANMCS)

ă ănătate
ănătate. ANMCS se va înfiin

ă.
Sistemul de asigurare a calită ănătate va avea rolul de

a men ănătate
ă de aceasta,

ănătate.

ţi nebugetare
ţie de competenţ

ţi vor avea obligaţia s ţ
ţie de competenţ

ţii de s
ţiilor publice bugetare.

Se vor p

ţia Naţional
ţii în S ţional

ţiona o unitate de management a
calit ţii

Sistemul de asigurare a calit ţii în sistemul de s
ţia Naţional ţii în S

ţiona în baza strategiei naţionale pentru asigurarea
calit ţii serviciilor de s ţionale informatice în
s ţa, prin reorganizarea Comisiei Naţionale de
Acreditare a Spitalelor (CoNAS), care se desfiinţeaz

ţii în sistemul de s
ţine ţia

pacientului legat

şi vor avea libertatea s
şi s

şi publice cu structuri în care se
desf şoar

şi va func
şi a strategiei na

şi creşte continuu calitatea serviciilor de s şi satisfac
şi de a eficientiza cheltuirea fondurilor în

sistemul de s

CALITATEA SERVICIILOR

�

�

�

�

�

�

�

�

Magistraţii au decis să îl trimită în închisoare pe
directorul de la Moldomin, în dosarul „mită la Curtea
deApel Timişoara”.

Directorul general al SC Moldomin SA Moldova
Nouă, Iacob Chişărău, fost consilier judeţean, a fost
condamnat de către Curtea deApelAlba Iulia la 4 ani
şi 6 luni de închisoare cu executare şi interzicerea
unor drepturi. Asta, în urma soluţionării dosarului
disjuns din dosarul în care a fost trimis în judecată
fostul vicepreşedinte al Curţii de Apel Timişoara,
Nicolae Şerban. Potrivit informaţiilor detaliate
despre dosarul de corupţie şi trafic de influenţă în
care este implicat, Iacob Chişărău, acesta mai este
pus şi la plată de către judecători. Astfel, “instanţa
obligă pe inculpatul Chişărău Iacob să plătească
suma de 1.300 de lei cheltuieli judiciare avansate de
stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat
din oficiu, în cuantum de 100 de lei, va fi avansat din
fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de recurs în
termen de 10 zile de la pronunţare”, potrivit Curţii de
Apel Alba Iulia. Deşi instanţa s-a pronunţat în acest
caz încă de zilele trecute, directorul general al
Moldomin, Iacob Chişărău, a apărut astăzi, la
serviciu. „L-am văzut de dimineaţă, este la lucru, dar
nu îl pot găsi să vi-l dau să vorbiţi cu dumnealui”, a
declarat una dintre angajatele de la SC Moldomin SA
Moldova-Nouă, care a răspuns la telefonul societăţii,
ieri dimineaţă. Deşi refuză să dea declaraţii de
presă, acesta a recunoscut în faţa magistraţilor toate
acuzele care i-au fost aduse.

Ce interdicţii are Chişărău În timp ce avocatul din
oficiu, plătit din banii statului se gândeşte dacă
declare sau nu recurs, Iacob Chişărău s-a ales cu
mai multe interdicţii, în acelaşi dosar. Curtea de Apel

Alba Iulia îi interzice inculpatului, pe perioada
executării pedepsei, exercitarea dreptului de a fi ales
în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi
dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul
autorităţii de stat. Următoarea instanţă care va
analiza dosarul, în cazul depunerii unui recurs este
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti.

Directorul de la SC Moldomin SA Moldova-Nouă
mai este implicat într-un scandal, după ce în luna mai
a anului trecut a omorât trei tineri studenţi, care
veneau acasă de la Timişoara. Dosarul în acest caz
însă, nu este trimis încă în judecată, spre nemulţumi
rea familiilor victimelor. „S-au cerut tot felul de
expertize, care au întârziat trimiterea dosarului în
judecată. Acum, expertizele sunt gata, dar noi am
contestat-o pe cea privind starea de sănătate a incul
patului”, a spus Vlad Hosu, avocatul celor trei familii,
care şi-au pierdut copiii în tragica zi de 06 mai 2011.

Chişărău, implicat şi într-un caz de ucidere
din culpă

-

-

Poză: Iacob Chişărău a fost consilier judeţean în
mandatul 2008-2012 (Tatiana Munteanu)

Iacob Chi}@r@u, condamnat la patru ani }i
}ase luni de închisoare cu executare

Investi]ie de milioane de euro, blocat@ de avize
Adio pârtie de schi şi complex turistic la Poiana

M

şi
domeniu schiabil Nedeia - Mun

şi studiul de evaluare au fost
analizate atent de c Ştiin şi
s-a concluzionat c

şi european

şi sunt
de interes pentru binele comunit şi al naturii.
În

Ştiin

şeşte 200 de milioane de
euro. „Investi

ş-
Severin, din turism, 1 milion de euro anual”, a
declarat Romeo Dunca, pentru reporterii „Adev

şi
spune c

şi nu au din ce tr

şi Combinatului de la O

ărului, după ce Administra

ă turistică

ăvoi”, ini

ătre Consiliul
ă investi

ă ă, nu se pot
aviza proiecte care afectează habitatele sau speciile
prioritare”, a declarat Nadia Topai, reprezentanta
Administra

ă legea
ă

ă acest proiect ar aduce
beneficii economice Comunei Zăvoi. Din păcate,
faptul că afectează un habitat considerat foarte rar la
nivel european, face ca acest proiect să nu se poată
realiza în zona propusă.”, a adaugat Nadia Topai.

Omul de afaceri Romeo Dunca este nemul

ă investi ă se
concretizeze în zonă depă

ă la 40 de
milioane de euro, iar cea în complextul turistic, care
se întinde pe un hectar, s-ar fi ridicat la aproximativ
150 de milioane de euro. Concretizarea celor două,
potrivit calculelor noastre ar fi adus jude

ărul”.
Acesta s-a declarat deosebit de uimit de răspuns

ă îl va ataca în instan ă. „Răspunsul lor nu
ăcar de nevoile localită ă,

care fac foamea ăi. Situa ă
este urmarea unei decizii pripite, date pe ultima sută
de metri, potrivit căreia au băgat sub protec

ă”, a subliniat revoltat omul de
afaceri. „Profitul adus jude

ătit
să facă o scrisoare deschisă pe care o va trimite
tuturor institu ă, dar inclusiv celor de la
Guvern. Omul de afaceri spune că singurul criteriu
de care se

ţia sitului Natura 2000
Munţii Ţarcu a dat avize nefavorabile investiţiilor.

Administraţia sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu a
dat aviz nefavorabil pentru propunerea de proiect
”Plan Urbanistic Zonal - Amenajare zon

ţii Ţarcu - Comuna
Z ţiat de S.C. Dunca Imobiliare SRL.
Propunerea de proiect

ţific al sitului
ţia poate avea un impact

negativ asupra ariei protejate. „Conform legislaţiei în
vigoare, legislaţia naţional

ţiei sitului Natura 2000 Munţii Ţarcu.
„Zona poate deveni un pol de dezvoltare pentru
afaceri, atât timp cât acestea respect

ţii
ţelegem pe deplin c

ţumit

de decizia pe care Consiliul ţific a dat-o. Asta,
mai ales c ţia care ar fi urmat s

ţia în pârtia de schi se ridic

ţului Cara

ţ
ţine cont nici m ţilor din zon

ţia creat

ţia legii
toate terenurile din zon

ţului ar fi fost mai mare
decât al CSR ţelu, pe vremea
comunismului”, susţine Dunca. Acesta este preg

ţiilor de pres

ţine cont când se dau avizele este cel al
favoritismului.

Blocaj de milioane
(Tatiana Munteanu)

Noua Lege a Sănătă
ă
ţii,

în dezbatere public
( )continuare din pagina 4

Ziua Americii a fost s@rb@torit@ la Re}i]a
Ziua Independenţei Statelor Unite ale Americii a

fost s ţa.
Manifestarea a avut loc la galeria Direcţiei pentru
Cultur

ţii de vederi, timbre, monede, h ţi, steaguri

ţia profesorului Carol Farba
P ţioase

exponate sunt
ţii SUA,

printre care Abraham Lincoln
ţiei de Independenţ

ărbătorită miercuri, 4 iulie, la Re

ă Cara

ăr

rintre obiectele expuse, cele mai pre
ă de

ani, care reprezintă

ă al Statelor
Unite, din 1776.

şi

ş-Severin, unde s-au adunat câteva
zeci de oameni pentru a asista la vernisajul unei
expozi şi
însemne, care fac trimitere la istoria SUA, din

colec ş.

şase timbre vechi de peste o sut
şase dintre preşedin

şi Thomas Jefferson,
autorul Declara
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Inginerul Dan Perianu a sus]inut o conferin]@ despre istoria Re}i]ei industriale
Cu prilejul aniversării începuturilor industriei la Re

ă cu
tema „3 iulie - data inaugurării industriei la Re

ă Cara
ării acestei

industrii în spa

ă

ă închinată
Re

ăspunzând
ărilor celor prezen

ăscut la Oravi
ă absolvirea cursurilor primare, din anul 1953 s-a

stabilit la Re
ă (Sec

ă

la pensionare (2007), consilier al directorului general al
societă

ăilor ferate din Banatul Montan”
(2000) ă

ă ăinătate, iar din anul 2004 prezintă la Radio
Re ăsfoind din cronica veche a Banatului”.
Pentru lucrările publicate a ob

ă.

şi

şi

ş-Severin, şi a cuprins trei capitole:
Semnifica şi dimensiunea înfiin

şi XIX
Personalit

şi şi României.

Dan Perianu a prezentat auditoriului istoria Reşi
şi aspecte inedite despre

performan şi şi
întreb

şi
şini Termice)

a Politehnicii din Timişoara, pe care a absolvit-o în 1965.
Din acelaşi an a lucrat neîntrerupt la Uzina de Construc

şini Reşi şef al Serviciului de Organizare a
Produc şef al Compartimentul Patrimoniu, secretar al
Consiliului deAdministra şi, în ultimii ani, pân

şi
şi

şi a c
şi „Dic şi

industriale din Banatul Montan”(2005)
A colaborat, cu articole de specialitate, la publica
şi din str

şi

şi foruri de specialitate, inclusiv Academia
Român

ţa,
în 1771, inginerul Dan Perianu, a susţinut o conferinţ

ţa”.
Conferinţa a avut loc, marţi 3 iulie, la Direcţia pentru
Cultur

ţia ţ
ţiul SE european

Premiere industriale ale acestei industrii în secolele
XVIII

ţi semnificative în evoluţia acestei
industrii

Alexandru N Popp (1898- 1968) - o viaţ
ţei

ţei
industriale, povestind

ţele realizate în uzinele re ţene, r
ţi.

Inginerul Dan Perianu s-a n ţa, în 1943.
Dup

ţa, unde a absolvit liceul, în anul 1960. A fost
student la facultatea de Mecanic ţia Ma

ţii
de Ma ţa, fiind

ţiei,
ţie al UCMR,

ţii.
A scris trei volume despre istoria industriei re ţene:

„Istoria uzinelor din Re ţa 1771 - 1996”(1996), „Istoria
locomotivei cu aburi

ţionar de personalit ţi ale culturii tehnice

ţii din
ţar

ţa rubrica „R
ţinut distincţii din partea unor

fundaţii

1.

3.

2.

4.

Din istoricul Reşiţei
Mineritul în B

ţa în revoluţia din 1848

Re ţa „K.K. osterr. Staats-Eisenbahn
Gesellschaft”

ănat

Re

U.D.R.

Păr ănatului au fost
foarte mult apreciate de romani ca regiuni
miniere. În Sasca ă erau chiar
colegii ale aurariilor, - ce denotă că extrac

ăcut intensiv.
Fierul se exploata în regiunea Boc

ă
ă exploatare a fost în tot cazul

importantă ce putem deduce cu precizie din
faptul, că la Berzovia, la Tibiscum

ărie -
foarte active, care între

ă de fierari - aprovizionând
cu fier

ă o posesiune regală, scoasă de
sub influen

ă cu întreaga regiune minieră ărată
de o cetate (Boc

ă la anul 1659.
Numeroase decrete ale regilor apără

ă cu
mineritul, ă a
metalelor.

Domina ă a exploatat în Bănat
aurul, cuprul ără sistem ără
cru ări popula

ă, prisonierii de război
ă ce turcii au fost isgoni ănat în

anul 1716 generalul Mercy, reorganizatorul
Bănatului, încă în anul 1717 reînfiin ă
exploatarea aurului, a cuprului

ări o
comisie specială ”Banater Bergwerk einrich-
tungs-Komission” cu sediul în Timi

ă comisie aducând din Austria

ă
întreg jude ă noi zăcăminte.

În anul 1718 se ridică un furnal

ărilor necesare, colonizează
meseria

ă titlu de ”Kaiserliche handwerker”.
Pe lângă furnale ă

ă la 200 muncitori.
După multe peripe

ările în urma inunda
ătorul acestor exploatări: Ios.

D. Redange - de origine francez - propune ca
furnalele din Boc ă fie mutate la Re

ădere mai mare
care poate

ăzut al apei, de altă parte este
înconjurat de păduri seculare, din care se pot
produce cantită ărbuni,
acest raport este datat din 1768, 3 Sept.

ă aprobă raportul

ările pentru săparea canalului
uzinelor, cari lucrări au fost conduse de
Cristoph Delins,

ă, scoasă cu for

ă muncă gratuită ”robot”.
În primăvara anului 1770 încep lucrările

pentru zidirea a două furnale, cu uzinele

ăsesc

ă de azi, o
comună mică cu 64 de case.

În jurul furnalelor se ridică case, se
stabilesc lucrători coloniza ăr

ă numele
de ”Montan-Reschitza” fa ă de ”Cameral-
Reschiza”, cum a fost numită Re ă.

La sfâr ă lucrările,
iar la 3 Iulie 1771 călugărul franciscan Gozlich
Mihail din Cara

ă ă si
intemeetorul lor, I. Redange asistat de
asesorul Müller, ă pe unul
”Franciscus” iar pe al doilea ”Iosephus”.

Dela această dată produc ă
se concentrează la Re

ă la curtea imperială din
Viena la ”Hofkammer für Münz und
Bergwesen”, tot la curtea imperială s-au
vărsat

ănat de o importan ă
deosebită. Anume în acest an au fost
descoperi

ărbunii de piatră.
De ăsit cantită

ă toate că folosirea cărbunilor de
piatră îi dă industriei fierului din Re

ă, din cauza
administra

ără ă scoată în-
treaga regiune minieră

ăsesc însă cumpărători...
Pentru a intenzifica produc

ă ma
ărbuni de piatră. În anul 1846, Re

ărul
muncitorilor trece de 1000 oameni.

ăsvrăti
ă din tabăra lor formată în Alibunar,

regiunile miniere

ăpânirii acestor
regiuni, trimite la Boc

ărare, declară întreaga regiune minieră din
Banat de avere na ă, sub conducerea
guvernului maghiar, nume

ă
ării trupelor maghiare.

Încă în anul 1848 se începe cu o muncă
febrilă fabricarea tunurilor de 3, 6

ă baionete
ă două companii

de gardă na ă (Burger-Garde) recrutân-
du-se efectivul dintre muncitorii uzinei

ăniceri români din
Caransebe
ăma ăratului, la 11 Nov. ocupă

comuna Brebul ătesc să ocupe
Boc

ă fă ăniceri. Re ă la
18 Dec. dinspre Terova sub conducerea lui
Traian Doda, atacul a fost însă respins de
re ănit.

La 22 Dec. se întăresc trupele grănicerilor

cu două batalioane
ă la 24 Decembrie. În

cursul luptelor au ars biserica catolică,
clădirea în care a fost plasată Direc

ănicerilor români.
Activitatea a fost pe un scurt timp

întreruptă. Însă la începutul anului 1849 se
restaurează uzinele devastate, la furnalele
existente se mai adaugă un furnal nou, se
măre

ăria de
modele, se instalează ma

ăvară a anului 1850 Re
ă activitate. În 1852, Iulie 26, se

începe instalarea unui atelier de tunuri
ă la anul 1855 au fost fabricate în

aceste ateliere 26 de tunuri de 12 fun

ă ajung din nou într-
o situa ă financiară, care determină
guvernul, ca în baza legii din 14 Sept. 1854,
să cedeze societă ăile
ferate, înfiin ă mai
multe societă ă era
„ K . K . ( K o n i n g l i c h - K a i s e r l i c h e )
Osterreichische Staats-Einsanbahn-
Gesellschaft”, prescurtat „Steg”.

Această societate preia liniile ferate: În
Austria: Bondenbach - Brunn - Olmutz. În
Ungaria: Merdhegg - Pressburg - Budapesta -
Czegled - Solnok, Czegled - Segedin -
Timi

ă de următorii:
Baron Sina George ăncii S.C.Sina din
Viena, baron Eskeles Daniel, ăncii
Arnstein et Ezkeles din Viena, Pereire Isac,
pre ăncii „Societe generale de
credit mobilier” din Paris. Societatea a
Galliera Rafael, directorul băncii „Societe
generale de credit bilier” din Paris. Societatea
a garantat guvernului austriac un beneficiu de
52% pe o durată de 90 de ani, adică până la
anul 1945.

În afară de liniile ferate mai sus amintite,
pentru suma de 30 milioane franci societatea
mai prime ă minele de
cărbuni din SobochLeben, Kladno

ănat.
Întinderea terenurilor din Bănat era

226.232 jughere, iar suma exactă plătită
pentru acestea a fost de 11.125.046 floreni

ăratul Franz
Iosif I, la 03.01.1855. Obiectele vândute erau,
conform contractului, următoarele:

1. Minele de aramă din Oravi
ă,

argint
ă

ărbuni din Doman, Cuptoare
ă

ărbuni din Steiedorf, 7. Uzinele
ăliug, 8. Uzinele de

fier ă din Boc

ă, care
erau în posesia statului, 11. Toate terenurile

ădurile care apar

ă

ă intenziv la mărirea re
ăi ferate. Prin instala

ă aproape
întreg materialul necesar.

În 1868 se instalează fabricarea o

ă un atelier de bandaje
ă

nouă de ma ăcătu

ătorie de o ă de
cărămizi refractare.

În anul 1860 s-a început construirea liniei
ferate rondale Anina-Oravi

ă, unde pentru a învinge greută
ă se construiască 14

tuneluri, un mare viaduct
ăcându-se astfel legătura cu Re

ă - Ocna de
fier. Se instalează apoi un atelier de locomo-
tive pentru trenul industrial

ă fabricată în Re

ătoria de fier

ărămizi refractare

ă din Re

ăliug.
În raport cu intensificarea lucrărilor cre

ământul din
1910 are peste 10.000 de locuitori, iar de
prezent 21.000.

Terminându-se războiul mondial, o
necesitate imperioasă economică ărării
na ă

ă. Prin decretul-
lege No. 2455 din 8 Iunie 1930 guvernul de-
cretează înfiin ă

ă”.
Azi Uzinele Re

ătate are
pentru o ă de a avea o industrie
metalurgică puternică ă, a
dovedit-o cu prisosin ă războiul, care pe lângă
armata activă din front, a mobilizat o a doua
armată în serviciul metalurgiei. S-a auzit
adeseori în cursul războiului, că acela va
învinge, care va putea aduce pe front cu un
tun mai mult ă mersul
războiului mondial a fost pendinte în mare
parte de industria metalurgică.

Re ă ordine de idei, cel
mai important factor în apărarea noastră
na ă, dar totodată

ării, care pe
lângă produc

ă de produc
ăi ferate

ărbuni, necesare atât
industriei cât ării.

ţile muntoase ale B

ţia
aurului s-a f

ţineau

ţ

ţa ţia cnezatelor dim-
preun

ţii populaţia ocupat
ţar

ţia turceasc

ţare, folosind la lucr ţia
ba

ţi din B

ţeaz

ţul Cara

ţa,

ţeaz

ţii prin care au trecut
aceste uzine topitorii

ţiilor produse de
Berzava conduc

ţa,
având în acest loc Berzava o c

ţinea în funcţie uzina, chiar

ţile necesare de c

ţia
româneasc ţa

ţa”, numai Re ţa-român

ţi din diferite p ţi
ale Austriei primind comuna noastr

ţ
ţa-român

ţe
ţi la care particip

ţia metalurgic
ţa, iar administraţia

se concen-treaz

ţa
ţ

ţi în Anina în locul numit ”Valea
Purcariu”, c

ţi considerabile, în
uzine s-au folosit la topirea

ţa un
avânt deosebit, exploatarea nu a fost pentru
curtea din Viena destul de rentabil

ţiei prea greoae

ţiile existente
la vânzare, nu se g

ţia se înlocuesc
instalaţiile învechite cu altele noi, se insta-
leaz

ţa
are aspectul unui ora

Vestea revoluţiei din Budapesta a ajuns la
finea lunei Martie ţa. Sârbii r ţi,
atac

ţiilor din Moldova, Sasca ţa.
Luând de veste guvernul maghiar, din nou

instaiat, de aceste atacuri, dându-
ţa mare a st

ţa trupe de
ap

ţional

ţie sub pre ţia lui Slavy Iosif

ţia minelor

ţi

ţa se organizeaz
ţional

ţionari.
Între casa domnitoare ţiunea se rup

brusc relaţiile în urma rescriptului imperial din
3 Octombrie 1848, prin care se nume

ţa. Comunele române din jur:
Soceni, Terova, Târnova, Cuptoare se ata-

ţi ţa este atacat

ţeni

ţia din jur
ţa este ocupat

ţiunea,
arhiva, câteva ateliere

ţa era deci din nou în posesia camerei
imperiale, cu ajutorul gr

ţa este din
nou în plin

ţi
ţi.

La anul 1854 ca de atâtea ori, guvernul
austriac

ţie grav

ţilor particulare toate c
ţate de stat. Se formeaz
ţi, din care cea mai importat

ţa - Bazia

ţari. Contractul s-a încheiat la
01.01.1855 ţionat de Împ

ţa

ţa

ţin minelor

ţa
ţii noi a fost

înzestrarea fabricei cu instalaţii noi, moderne,
pentru a-i putea majora capacitatea de
producţie.

În epoca 1855-1874 atât Austria cât
ţelei de

c ţiile lor, uzinele
ţa furnizeaz

ţelului
„Bessemer” ţelului „Martin”.

În 1871 se instaleaz
ţi montate, laminoare de table, o fabric

ţii
ţel

ţa, print-o regiune
pitoreasc ţile
terenului, a trebuit s

ţa. La anul
1871 se începe construirea liniei ferate indus-
triale între Re ţa - Boc

ţa.

La anul 1889 se construie
ţii

ţel, în anul
1898 uzina de laminoare din Re ţa

ţa. În 1906 uzina de
energie hidraulic ţa, iar în 1907-
1909 monumentalulu baraj al apei Bârzavei la
V

ţia Re ţei. La recens

ţionale a impus transformarea Societ ţii
Steg, în societate româneasc

ţarea Socet ţii: „Uzinele de fier
ţa, societate anonim
ţa - este incontestabil -

sunt cele mai puternice inteprinderi din întreg
cuprinsul României. Ce însemn

ţar

ţ

ţa este în aceast

ţional
ţ

ţia de armament are capacitatea
cea mai putenic ţie de material
rulant de c

ţ

şi Moldova nou

şa -
Ocna de fier - Dognecea de unde se
exploateaz şi azi minereul.

Aceast

şi Drobebis
(Turnu-Severin) au existat ateliere de fier

şi câte o „schola
fabrorum” - şcoal

şi cupru şi atelierele care au existat la
Vârşe şi Vatina.

În evul mediu centrul industriei metalur-
gice a fost în Bocşa sau în jurul Bocşei, care a
fost declarat

şi administra
şi ap

şa sau „castrum Bokocha”)
care a existat ca cetate pân

şi
scutesc de presta

şi interzice scoaterea din

şi fierul f şi f

ştinaş şi sclavi.
Dup

şi a fierului,
formând pentru conducerea acestor lucr

şoara.
Aceast şi

Germania meş-teri minieri şi topitori, refac
minele folosite în Evul Mediu şi cerceteaz

ş dup
şi o

topitorie de cupru la Oravi şi Dognecea, la
1719 un furnal la Bocşa. Pentru conducerea şi
îndeplinirea lucr

şi şi mineri din Tirol şi Bohemia, cari
poart

şi topitorii se înfiin şi
ateliere cari produc piese turnate şi forjate,
ocupând pân

şi ateliere - fiind mereu
oprite lucr

şa s şi

şi la un
nivel mai sc

şi
semnat de Redange.

Curtea imperial şi
planurile la 31 Oct. 1768, iar în toamna anului
1769 încep lucr

şi executate de popula
şi comunele

Târnova, Doman, Terova şi Cuptoare,
numindu-se aceast

şi
atelierele necesare, în acelaşi loc, unde se
g şi azi furnalele.

În timpul acesta a existat sub numirea de
”Reşi şi

şi

şitul lunei Iunie se termin

şova sfin şte furnalele în
cadrele unei mari festivit

şi le boteaz

şi

şi venitele realizate de aceste uzine.
Anul 1780 este pentru Reşi şi în general

pentru industria din B

şi s-au g
şi prelucrarea

fierului abia din anul 1816.
Pe lâng

şi

şi complicate.
Curtea se hot şte în 1830 s

şi instala

şini cu aburi, folosind pretutindeni
numai c şi

ş industrial, iar num

şi la Reşi

şi distrug o parte a
instala şi Oravi

şi seama şi
de importan

şa şi Reşi

şte un consiliu de
adminis-tra şedin şi
pe Graenzenstein Augustin director.
Introduce în administra şi uzinelor
limba maghiar şi pune uzinele şi atelierele în
serviciul înarm

şi 18 fun şi
a ghiulelelor necesare, iar pentru infanterie se
fabric şi alte obiecte de echipament

În Reşi

şi
func

şi na

şte
comisar imperial, cu depline puteri peste
întreg teritoriul Ungariei, generalul Jellasich.

Regimentul de gr
ş, sub comanda generaluluiAppel,

r şi fideli împ
şi de aci preg

şa şi Reşi

şeaz ş la gr şi

şi şi însuşi comandantul r

şi popula şi
Reşi

şi 143 de case.
Reşi

şte capacitatea furnalelor cu aburi la
atelierele de maşini, ajustajul şi tâmpl

şini noi moderne şi
în prim şi

şi
obuze. Pân

şi 20
tunuri de 18 fun

şi curtea Imperial

şoara, Timişoara - Lişava - Baziaş, Lişava
- Oravi ş.

Societatea este format
şeful b

şeful b

şedintele b

şte în posesie definitiv
şi

Brandeisl din Bohemia şi toate minele,
uzinele şi domeniile din B

şi
89 crei

şi sanc

şi Ciclova
cu uzinele şi atelierele lor, 2. Minele de aram

şi fier din Dognecea, 3. Minele de
aram şi fier din Sasca cu uzina lor, 4. Minele
de c şi Secul, 5.
Minele de aram şi uzinele din Moldova, 6.
Minele de c şi
atelierele din Reşi şi V

şi aram şa, 9. Uzinele de fier din
Ciclova, 10. Minele de fier din Ocna de fier şi
Slamina cu toate minele de fier şi aram

şi
p şi uzinelor, în
fine 12. Toate terenurile camerale din
districtele Oravi şi Bocşa.

Prima preocupare a Societ

şi
Ungaria lucreaz

şi
atelierele din Reşi

şi în scurt timp a o

şi
de ro

şini cu o l şerie de scule, un
atelier de construc şi poduri, un atelier de
cazangerie, o turn şi o fabric

şi mai multe poduri,
f şi

şi şa-Român

şi la anul 1873 iese
prima locomotiv şi

şte fabrica de
poduri şi construc şi fabrica de maşini, în
anul 1894 turn şi o

şi şi fabrica
de maşini agricole din Bocşa.

La 1899 fabrica de şuruburi din Anina, în
1901 uzina de energie cu vapori din Anina, în
1905 fabrica de c şi uzina de
energie cu gaz din Reşi

şi

şte
şi popula şi

şi a ap

şi Domeniile din Reşi
şi

şi bine îndrumat

şi putem afirma c

şi

şi una dintre cele mai
importante baze economice ale

şi unelte agricole, de
materiale prime şi c

şi economiei

şi

şi

Cu ocazia împlinirii la data de 3 iulie 2012 a 241 de ani de la înfiinţarea uzinelor metalurgice Re ţa public
ţei” ap

şi
şi şi semnat de domnul Gh. Cimponeriu, priminspector U.D.R.

ăm articolul „Din istoricul
Re ărut în 1936, în ziarul Fruncea



4

A fost adoptat modelul european de permis de
conducere. Punerea în circulaţie a

se face începând cu data de 19
ianuarie 2013. Permisele eliberate pân

noilor permise
de conducere

ă la data de
19 ianuarie 2013 rămân valabile până la expirarea
perioadei de valabilitate a acestora.

Angajaţii care consider
ţi

ă ca au fost
discrimina pot depune reclamaţii chiar

ţiilor de munc
ţine c

şi
după încetarea rela ă în cadrul
cărora se sus ă a apărut discriminarea, se
arată într-un proiect de lege publicat în
dezbatere publică de Ministerul Muncii.

� �

�

�

�

�

�

ţia Naţional ţia de pre
ţia de ministru al Educaţiei ţurile

ţionale a României au sc
ţei de urgenţ ţistului a

fost promulgat ţiilor de asigur

Vasile Blaga, a fost ales, la Conven şedinte al Partidului Democrat Liberal
şi tarifele pentru energia electric

şi celor casnici

ă Extraordinară, în func
ământul de învestitură în func ă livrată

consumatorilor non-casnici, precum ăncii Na ăzut cu 1,66% în luna iunie, ajungând
la nivelul de 32,96 miliarde euro ă a Guvernului referitoare la modificarea Legii Statutului poli

ă ări sociale pentru pensie, datorate de persoanele fizice, potrivit
modificărilor aduse Codului Fiscal la finalul anului 2011

Ecaterina Andronescu a
depus jur De la 1 iulie, au crescut cu 5 % pre

Rezervele valutare ale B
Legea privind aprobarea ordonan

ANAF a preluat, de la 1 iulie, administrarea contribu

� Uniunea Naţional

H.G. nr. 547/2012 privind ocuparea unui num

Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedura civila (M.O. nr. 365/30.05.2012)

Legea nr. 217/2003 (r 1) pentru prevenirea

Ministerul Finanţelor Publice - Norma metodologica din 2012, pentru
aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţ

ţii de asigur

O.u.G. nr. 21/2012 privind modificarea ţiei
naţionale nr. 1/2011 (M.O. nr. 372/31.05.2012)

Autoritatea Naţional
ţionarea de calculatoare (M.O.

nr. 375/01.06.2012)
Autoritatea Naţional

ţionarea de echipamente de
copiere/imprimare (M.O. nr. 375/01.06.2012)

Autoritatea Naţional
ţionarea prin licitaţie public

ă a Executorilor Judecătore
ătore

ăr de 500 de posturi
vacante din sistemul sanitar (M.O. nr. 364/30.05.2012)

ă a Guvernului nr. 17/2012
privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contribu ări
sociale de sănătate (M.O. nr. 367/30.05.2012)

ă de Reglementare în Domeniul Energiei - Ghidul
din 2012, Ghid cu recomandări privind achizi

ă de Reglementare în Domeniul Energiei - Ghidul
din 2012, Ghid cu recomandări privind achizi

ă de Reglementare în Domeniul Energiei - Ghidul
din 2012, Ghid cu recomandări privind achizi ă a
echipamentelor

şti - Tabloul din 2012, al
executorilor judec şti pe anul 2012 (M.O. nr. 363/29.05.2012)

şi combaterea violentei în
familie (M.O. nr. 365/30.05.2012)

şi completarea Legii educa

şi serviciilor pentru iluminatul public (M.O. nr.
375/01.06.2012)

�

�

�

�

�

�

�

�

MADR prelungeşte sesiunea de depunere a proiectelor
pentru Măsura 112 - i cu o
săptămână (data limită de depunere a proiectelor fiind 29 iunie
2012). Astfel, tinerii interesa ării comunitare
pentru înfiin

ă la data de 06 iulie 2012.

Instalarea tinerilor fermier

ţi în obţinerea finanţ
ţarea unei afaceri în domeniul agriculturii mai pot

depune proiecte pân
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Curtea Constituţional

ţia
de pre ţilor, a
lui Vasile Blaga din cea de pre

ţia deAvocat al Poporului.

Ordonanţa de urgenţ
ţii

Constituţionale de a se pronunţa cu
privire la hot

ţa de Guvern din 4 iulie s-a
adoptat Hot

ţionarea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscal

ţeaz
ţia General

ţii pentru crearea unor mecanisme
specifice de lupta împotriva fraud

ţile române au informat Fon-
dul Monetar Internaţional, Banca Mon-
dial

ţia finanţatori-
lor internaţionali va veni la Bucure

ţelor Publice, Florin Georgescu.

Guvernul a aprobat indicatorii
economici pentru o investiţie ţific

ţ

ţi).Acest obiectiv de investiţii va fi
construit pe platforma de la M

ţiile care sunt
aferente acestui important obiectiv.

Acest proiect de investiţii este
acceptat de Comisia European

ţat din fondurile de dezvoltare
regional

ţii economice" cu cofinan-
ţarea Guvernului României care va fi de
circa 20%.

ă a României va
discuta în 10 iulie sesizările privind
revocarea Robertei Anastase din func

ă a Guvernului
care anulează prerogativele Cur

ărârile Legislativului a fost
publicată în Monitorul Oficial.

În
ărârea pentru modificarea

ărârii Guvernului nr.
109/2009 privind organizarea

ă.
Prin acest act normativ se înfiin ă,

in cadrul ANAF, Direc ă de
Integritate. Această structură va avea
atribu

ării
sistemului fiscal.

Autorită

ă ă că Guvernul
a îndeplinit criteriile deficitului bugetar
general consolidat în baza datelor esti-
mate la 30 iunie iar delega

ări, a declarat minis-
trul Finan

ă
ă de foarte mare performan ă,

proiectul ELI, care înseamnă construirea
celui mai puternic laser, de 10 PW
(petawa

ăgurele

ă construc

ă

ă, prin programul "Cre
ă

şedinte al Camerei Deputa
şedinte al

Senatului şi a lui Gheorghe Iancu din
func

şedin
şi

completarea Hot
şi

func

şi Comisia European

şti pe
24 iulie pentru evalu

ştiin şi
tehnic

şi
are o valoare de aproximativ 389 de
milioane de euro, din care circa 20%
reprezint

şi va fi
finan

şterea
competitivit

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi
găsi actele normative de interes general

publicate în Monitorul Oficial al României

Ministerul Sănătă

ănătate, proiectul de Lege privind
organizarea
ănătate din România.

Conform proiectului de act normativ,
principalele modificări din sistem vizează
reorganizarea sistemului de asigurări de
sănătate, organizarea

ă
ănătă

ănătate.

Este una dintre principalele schimbări
care urmăre ă răspundă cerin

ări obligatorii de
sănătate (independen

ării
fondurilor din sănătate

Niciun cetă ăti mai mult la
fondul de asigurări (nu cre

ări
urmează asiguratul

Asigura ări
facultative

Schimbări preconizate în cadrul
sistemului de asigurări:

Asigurările obligatorii de sănătate vor
reprezenta sistemul principal de finan

ănătate.
Vor exista asigurări obligatorii de sănătate

care vor putea fi încheiate la o societate de
asigurări sau la o societate mutuală de
asigurări

ă în prezent, pentru asigurările
obligatorii, asigura ăti contribu

ări Obligatorii de
Sănătate. Contribu

ă acum, aceasta nu se modifică.

ă de asigurare
de sănătate fără plata contribu

ările obligatorii de sănătate vor fi copiii
până la vârsta de 18 ani, tinerii de la vârsta
de18 ani ă la 26 de ani numai dacă sunt
elevi, inclusiv absolven ă la
începerea anului universitar dar nu mai mult
de 3 luni, ucenici sau studen ă nu
realizează venituri din muncă; tinerii cu vârsta
de până la 26 de ani care provin din sistemul

de protec ă
venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de
ajutor social acordat în temeiul Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu
modificările ările ulterioare.

Cont r ibu
ănătate

de bază (PSSB)
Chiar dacă nu e
ă ă ăin, sau apatrid

care ai drept de lungă

ănătate (PMSS) care cuprinde
servicii de sănătate finan

ănătă

ă un tip de pachet de servicii, cel
social de servicii de sănătate(PSSS), care se
va acorda asigura

ănătate cu risc func
ă, decontate de la

bugetul de stat

Persoanele care vor beneficia de pachetul
de servicii de sănătate de bază ar putea opta,
suplimentar,pentru un pachet de asigurări
facultativede sănătate care reprezintă un
sistem facultativ prin care un asigurator
constituie un fond de asigurare, prin
contribu ăr de asigura

ăvire, care nu
este acoperit de asigurările obligatorii.

Pentru serviciile de sănătate de tip
complementar se suportă total sau par

ă a asigura

ănătate de bază.
Pentru serviciile de sănătate de tip

suplimentar se suportă total sau par

ănătate de bază,
op

ănătate specificate în contractul de
asigurare facultativă.

ără
alegerea liberă ă de către asigura

ănătate autoriza

ări de sănătate se vor
transforma în societă ări
de sănătate. Fiecare asigurat se înscrie într-o
astfel de asocia

ă
ări, astfelîncât, începând de anul viitor

cetă ă poată să înscrie adeziunile
Casa Na ă de Asigurări de Sănătate

se va transforma în Autoritatea Na ă de
Reglementare a Asigurărilor Obligatorii de
Sănătate (ANRAOS)

Asiguratul se poate înscrie fie la o
societate mutual de asigurări de sănătate, fie
la un asigurator privat. Pachetul de servicii de
bază urmează asiguratul fie la asiguratorul
privat, fie la societatea mutual.

Colectarea contribu ătre
Ministerul Finan

ă pe website-ul
propriu informa

ărei luni sau
despre toate rulajele si tranzac

ă
Fondul na ări obligatorii de

sănătate este gestionat si se repartizează de
cătreANRAOS asiguratorilor de sănătate.

Coplata - suma fixă care reprezintă plata
contribu ăne

ănătate din
pachetul de servicii de sănătate de bază din
cadrul sistemului de asigurări obligatorii de
sănătate, încasată suplimentar de către
furnizor fa ă de suma decontată din fond.

Următoarele categorii de asigura
ă, după cum urmează:

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii
între 18 ani ă sunt elevi,
absolven ă la începerea anului
universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii
sau studen ă nu realizează venituri din
muncă;

b) bolnavii cu afec
ănătate ale

Ministerului Sănătă
ă respectivei

afec ă nu realizează venituri din
muncă, pensie sau din alte resurse;

c) pensionarii cu venituri numai din pensii
de până la 740 lei/lună.

d) femeile însărcinate ăuzele, pentru
servicii de sănătate în legătura cu sarcina
ăuzia.

ţii a postat, pe pagina de
web www.ms.ro, secţiunea Reforma în
S

ţionarea sistemului de
s

ţionarea
spitalelor, precum

ţii servicii
ţii în monitorizarea

ţelor
populaţiei, desfiinţarea monopolului CNAS

ţional de asigur
ţa FNUASS prin

scoaterea fondului de la bugetul consolidat)
Asiguraţii vor avea controlul utiliz

ţean nu va pl
ţia)

În noul concept pachetul de asigur

ţii vor putea încheia

ţare a
serviciilor de s

ţii vor pl ţia la
Fondul Naţional de Asigur

ţia care este aceea

Persoanele care beneficiaz
ţiei la

asigur

ţii de liceu pân

ţi

ţie a copilului

ţ ia va as igura accesu l
asiguratului la pachetul de serviciide s

ţean român, cet ţean str

ţate de la bugetul de
stat prin bugetul Ministerului S ţii,
inclusiv pentru urgenţele medico -chirurgicale

Mai exist

ţilor cu venituri mici

ţional/vital altele decât
cele din pachetul de baz

ţia unui num ţi expu

ţial
contribuţia personal ţilor pentru
unele servicii medicale, medicamente

ţial plata
pentru orice tip de servicii necuprinse în
pachetul de servicii de s

ţiunea pentru un anumit personal medical,
solicitarea unei a doua opinii medicale,
condiţii hoteliere superioare, alte servicii de
s

ţii se num
ţi

atât a asiguratorului, cât
ţi. Asiguratul î

Casele de asigur
ţi mutuale de asigur

ţie, la alegere. Cele 42 case
se vor transfera în 8-10 societ ţi mutual de
asigur

ţenii s
ţional

ţional

ţiilor se face de c
ţelor Publice, prin intermediul

ANAF, într-un cont distinct deschis pe seama
ANRAOS, în condiţiile legii.

Ministerul Finanţelor Publice transmite,
lunar, ANRAOS

ţiile cu privire la contul curent

ţiile care au
avut loc în contul curent în luna respectiv

ţional de asigur

ţiei b

ţ
ţi sunt

scutite de la coplat

ţi de liceu, pân

ţii, dac

ţiuni incluse în
programele naţionale de s

ţii, pentru serviciile
medicale aferente bolii de baz

ţiuni, dac

şi func

şi func
şi creşterea controlului

calit şi creşterea rolului Ministerului
S şi controlul
politicilor de s

şte s
şi

autonomie în conducerea şi în administrarea
Fondului na

şte contribu

şi asigur

Ca şi pân

şi ca şi
pân

şi pân

şi dac

şi nu realizeaz

şi complet

şti asigurat, dar eşti
cet

şedere sau ai domiciliu
în România, ai dreptul la pachetul minimal de
servicii de s

şi
persoanelor asistate social, pentru servicii de
s

şi la
producerea riscului de îmboln

şi
dispozitive medicale din pachetul de servicii
de s

Printre principiile noii legisla
şi informat

şi a furnizorilor de
servicii de s şi
alege furnizorii de pe lista asiguratorului

şi public

şi despre soldul final al fiec

şti a asiguratului pentru a
putea beneficia de serviciile de s

şi 26 de ani, dac

şi l
şi

l

REORGANIZAREA SISTEMULUI DE
ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Asigurări obligatorii de sănătate

Contribu ănătate rămâne aceea

Persoanele scutite de la plata
contribu

Sistemul de asigurări va fi structurat pe
pachete de servicii

Asigurări facultative de sănătate

Cetă

ă ă

FNUASS va fi independent

Co-plata

�

�

�

�

�

�

�

�

ţia la S

ţiei

ţenii î

ţi de asigurare ţi

mutuale de asigurare

şi

şi aleg asiguratorul şi
furnizorii de servicii medicale

Societ şi societ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Noua Lege a Sănătă ăţii, în dezbatere public

COMUNICAT DE PRESĂ

SC EUROPEAN STEPS SRL
„Centrul European de Calificare,

Orientare ă - CECORP“

„Operator calculator ător în cre ător în
cre

în parteneriat cu Asocia ă a Jude
ă începând din luna noiembrie 2010 proiectul

cofinan

ă 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de
interven ăsurilor active de ocupare”.

În urma derulării activită ătoarele cursuri:

ă ă
ă ă în municipiul Re

ă

ă de contact: Isabella Popescu manager proiect.

ţia Barnabas ţului
Cara

ţat din

ţie 5.1 „Dezvoltarea

ţilor cuprinse în proiect au fost finalizate cu succes urm

ţii au primit diplome recunoscute de Ministerul Muncii,
Familiei ţiei Sociale, iar 15 persoane au fost angajate.

Activit ţile proiectului sunt destinate exclusiv persoanelor care nu au un loc de munc
ţa

ţii suplimentare privind acest proiect pot fi obţinute la punctul de lucru al societ ţii din
sau la adresa de e-mail: european_steps2010@

yahoo.com, persoan

şi Camera Agricol
ş-Severin deruleaz

, axa prioritar
şi implementarea m

Absolven
şi Protec

şi se
desf şoar şi şi în localitatea Soceni.

Rela

şi Recalificare Profesional

şte în oameni!”

şi re şterea plantelor”, ”Lucr
şterea animalelor„ şi „Apicultor”.

şi

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 -
”Investe

ţele”, „Contabilitate”, ”Lucr

Re ţa,
B-dul A.I. Cuza, nr. 20, la tel/fax 0355-429536

Centrul European de Calificare, Orientare şi Recalificare Profesională CECORP-

P

UNIUNEA EUROPEANĂ G

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AMPOSDRU

UVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

G

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
O

UVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

IRPOSDRU REGIUNEA VEST

Instrumente Structurale
2007 - 2013

Fondul Social European
POSDRU 2007-2013

Reşiţa 04.07.2012

(continuare )în pagina 2
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Pre Preşedintele Venezuelei Hugo Chavez şi rivalul Henrique Capriles şi-au lansat în mod oficial campaniile înainte de alegerile din octombrie şedinteleAbbas se afl
şi americani, inclusiv preşedintele francez Francois Hollande şi Hillary Clinton, secretarul de stat american

ă
în vizită la Paris, unde se va întâlni cu oficiali europeni

Rata
Pre

Pre

şomajului în zona euro a atins în luna mai 2012 nivelul record de 11,1% din popula
şedintele ales al Egiptului, Mohamed Morsi, a devenit noul şef al statului, dup

şedintele Islandei, Olafur Ragnar Grimsson, a fost ales pentru un nou mandat, al cincilea, devenind cel mai longeviv Preşedintele din istoria islandez

ţia activ ţ
ţional

ă, fa ă de 11% în luna aprilie, conform datelor publicate de Oficiul
european de statistică ă ceremonia de învestire de la Curtea Constitu ă din
Cairo ă

5

Aleg

ţionar
Instituţional ai lui Pena au condus ţara 71 de ani,
pân

ătorii din au ales să aducă înapoi la
putere partidul politic o dată dominant, prin
alegerea lui Enrique Pena Nieto ca viitor
pre

ă în 2000 (1929-2000).

Mexic

şedinte. Conservatorii Partidului Revolu

Preşedinţia Consiliului UE s-a schimbat pe 1 iulie,
fiind preluat

ţi ce includ încheierea
negocierilor privind cadrul financiar multianual

ă de Cipru de la Danemarca pentru
următoarele ătre o mai bună
Europă“, Ciprul ă

ă.

şase luni. Sub sloganul „C
şi-a fixat priorit

şi
dimensiunea social

Consiliul Afaceri Generale a decis la 26 iunie
2012 că este pregătit să înceapă
negocierile pentru aderarea la Uniunea
Europeană.

ă decizie în cadrul reuniunii lor din
28-29 iunie.

Muntenegru

Şefii de stat şi de guvern ai UE au
aprobat aceast
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Companiile private au demarat proiecte
spa ăzne ă recent
accesibile doar guvernelor. Recent, într-o
conferin ă de presă la California Academy of
Sciences, Funda

ă privat
în spa

ă în jurul Soarelui, în
apropierea orbitei planetei Venus, la peste
274 milioane kilometri de casă, pentru o mi
siune care să descopere

ă la 564 kilometri depărtare de Pământ.
Orbitele din interiorul sistemului nostru

solar sunt populate cu o jumătate de milion de
asteroizi mai mari decât cel care a lovit Tun
guska în 1908 iar marea majoritate sunt necu
noscu

ă ă, ei con

ă

ă
ăti

ări nu este suficient să cunoa
ă putem

proiecta pozi ăsi în viitor.
Proiectul Sentinel urmăre ătuirea primei
hăr

ăta loca

ă
fie lansat în 2017 sau 2018, va identifica
500.000 de asteroizi din apropierea
Pământului, în 5.5 ani de func

ă, pentru viitorul apropiat, nu există
riscul să fim lovi ă

ă
ărimea esti

mată a celui care a lovit Tunguska, Siberia).
Acest gol va fi umplut de misiunea gândită

de speciali

ă de exper

ământ, când ă este cazul,
care dintre ace ă
să se ciocnească cu Pământul. Cel mai
frumos lucru despre asteroizi este că odată ce
i-am găsit ă ce avem o orbită clară a lor
se poate prezice cu o sută de ani înainte dacă

există probabilitatea unui impact cu
Pământul", a spus Pre

ă a
Micului Prin

ţiale îndr ţe care erau pân

ţ
ţia B612, organizaţie non-

profit,
ţat

ţiu adânc - SENTINEL - un telescop
spaţial plasat pe orbit

-
-

ţie, telescopul Hubble
se afl

-
-

ţi. Ace
ţific ţinând elemente

primordiale ale Sistemului Solar
-

ţare, un risc potenţial pentru umanitate.
Pentru a profita de aceste oportunit ţi dar

ţi pentru aceste ame-
ninţ

ţia în care se va g

ţi dinamice complete a sistemului nostru
solar, care va ar ţiile actuale

ţial Sentinel, programat s

ţionare.
Dac

ţi de un asteroid (cu l ţimea de
1 kilometru sau mai mare) care poate distruge
civilizaţia, fiind monitorizaţi 95% dintre ace -

ţime -
ţin 40 metri (m -

ţi care a
dezvoltat telescoapele spaţiale Spitzer

-

-

ţ

ţ, nuvela din 1943 "Le Petit
Prince",Antoine de Saint-Exupéry.şi-a prezentat planurile de a construi,

lansa şi opera prima misiune finan

şi cartografieze as
teroizi. Pentru compara

şti asteroizi sunt o oportunitate
ştiin şi economic

şi materii
prime valoroase dar reprezint şi o ame
nin

şi pentru a fi preg
ştem unde

este fiecare asteroid acum, trebuie s

şte alc

şi viitoare
dar şi traiectoriile asteroizilor.

Telescopul Spa

ş
tia, procentul scade la 30% pentru corpuri de
100 metri l şi doar 1% din cei cu dimen
siunea de cel pu

ştii de la B612.
Sentinel Infrared Space Telescope va fi

construit de aceeaşi echip
şi

Kepler. Va dura aproximativ cinci ani finaliza
rea procesului de dezvoltare şi testare pentru
a fi gata pentru lansare în 2017-2018. Vehi
culul de lansare ales este SpaceX Falcon9.

În final "vom şti ce asteroizi vor trece

aproape de P şi dac
şti asteroizi de fapt amenin

şi o dat

şedintele onorific al
B612, un astronaut din misiuneaApollo 9.

B612 este numele asteroidului cas

Sentinel - un telescop spa ă în jurul Soareluiţiu plasat pe orbit

Sigla ecologic@ a UE, func]ional@
începând cu 1 iulie 2012

Începând cu 1 iulie 2012, prezen

ă stan
dardele în domeniu. Sigla va rămâne
op ă pentru produsele ecologice
neambalate

ă în continuare prezen
ături de eticheta UE.

Sigla ecologică a UE „Euro-frunza” a fost introdusă la 1 iulie
2010, dar, pentru a da agen

ă o perioadă de tranzi
ă devină obligatorie pentru toate produsele.

În câmpul vizual al siglei ar trebui să figureze, de asemenea, numărul
de cod al organismului de control

ă de securitatea alimentară, calitatea
alimentelor ărui publicare este iminentă, include
date privind sigla ecologică a UE ăluie informa
ă, de la lansarea sa în iulie 2010, sigla a dobândit deja recunoa

ă

ării sectorului agriculturii ecologice prin introducerea
unei sigle obligatorii a UE a fost sus ă de statele membre în 2007.
În vederea găsirii unui model original pentru această siglă, Comisia a
organizat în 2009 un concurs, la care au participat peste 3 400 de
studen ă ă

ă voteze pentru a alege între cele mai bune trei modele.
În ultimii ani, consumul de produse ecologice a înregistrat o

cre ă în UE, reprezentând actualmente aproximativ 2 %
din pia

ă a UE
ăr de peste 200 000) beneficiind în prezent de o

certificare ecologică.
La nivel politic, anul acesta s-a ajuns la un acord referitor la

normele privind vinul ecologic, care va intra în vigoare la 1 august. În
luna februarie, UE a semnat, de asemenea, un acord privind
echivalarea standardelor ecologice cu SUA, care va reduce birocra

ătorii ecologici din UE

ă, vizând lansarea unei dezbateri interinstitu
ăr

ă.

-
-

-

- -

.

.

ţa siglei ecologice a UE este obligato
rie pe toate alimentele ecologice
preambalate produse în statele
membre ale UE care respect

ţional

ţa
altor sigle private, regionale sau naţionale al

ţilor economici posibilitatea de a se adapta
la noile norme

ţie
de doi ani înainte ca sigla s

ţie al materiilor
prime agricole. Un recent raport Eurobarometru având ca subiect
„Atitudinea europenilor faţ

ţia încurajatoare
c

ţenii UE.

Ideea stimul
ţinut

ţi de la facult ţi de art

ţa UE. Producţia a crescut, de asemenea, considerabil în ultimul
deceniu, circa 5 % din suprafaţa agricol

ţii (un num

ţia
pentru produc

ţionale cu toate
p ţile interesate

şi pentru cele de import.
Va fi permis

şi pentru a permite epuizarea stocului de ambalaje
existente, evitând astfel risipa, a fost acordat

şi locul de produc

şi mediul rural”, a c
şi dezv

şterea
unui sfert (24 %) dintre cet

şi design, iar la începutul lui 2010 publicul
a fost invitat s

ştere constant

şi peste 2 % dintre
exploata

şi din SUA. În luna mai, Comisia a
prezentat un raport referitor la regulamentul existent privind agricultura
ecologic

şi crearea unor ocazii de explorare a modurilor în
care se poate ameliora în continuare cadrul politic al UE privind
agricultura ecologic

Context

( )Comisia European , IP/12/706, 28/06/2012ă

Consiliul Afaceri Externe, reunit la Luxemburg la 25 iunie, a
adoptat un cadru strategic al UE privind drepturile omului

ţia. Cadrul strategic este însoţit de un plan de acţiune care
cuprinde 97 de acţiuni care urmeaz

ţiile UE pân

ţiunile Uniunii de promovare a drepturilor
omului în cadrul relaţiilor sale bilaterale ţ

ţiilor sale bilaterale, al dialogurilor
politice

ţilor în cadrul instituţiilor
multinaţionale.

Documentul enumer

ţul, investiţiile, energia, tehno
logia ţiile, mediul, cooperarea pt dezvoltare, com
baterea terorismului

ţile includ promovarea libert ţii de exprimare

Cadrul strategic va fi pus în aplicare prin intermediul planului de
acţiune, pe o perioad ţiuni con
crete sunt grupate în 36 de categorii

ţionale privind drepturile omului, la elaborarea de
orient ţ

ţiune stabile ţiunile
concrete, calendarul ţile. Acţiunile vor fi desf

ţiune Extern

ţia în întreaga lume ţiunile UE din
2011 de sprijinire a drepturilor omului.

şi de
mocra

şi de institu şitul anului 2014.

Cadrul va orienta ac
şi multilaterale cu alte

şurat-o
pân

şi pe tema drepturilor omului, al misiunilor de gestionare a
crizei, precum şi prin intermediul activit

şi telecomunica
şi politica de securitate şi ap

şi de
opinie, libertatea de asociere şi de întrunire (atât online, cât şi
offline), combaterea discrimin şi
continuarea campaniei împotriva pedepsei cu moartea şi împotriva
torturii şi a tratamentelor inumane.

şi jum
şi variaz

şi
promovarea ratific şi a punerii în aplicare a celor mai importante
tratate interna

şi de credin
şte rezultatele preconizate, ac

şi responsabilit şu
rate de Comisia European şi de Serviciul
European de Ac

şi mecanismele de monitorizare.

Consiliul a preg

şi propus de Înaltul
Reprezentant al UE, Catherine Ashton, iar ulterior va fi aprobat de
Consiliu. Mandatul va avea o durat

şi
democra şi un raport privind ac

-

-

-
. -

-

-

-

ă să fie puse în aplicare de
statele membre ă la sfâr

ări.
Acest cadru sistematizează activitatea pe care UE a desfă

ă în prezent în cadrul rela

ă

ă principalele obiective strategice - conti
nuarea integrării drepturilor omului în cadrul politicilor externe ale
UE, inclusiv în politicile privind comer

ărare comună.
Priorită ă

ării în toate formele sale

ă de doi ani ătate. Cele 97 de ac
ă de la încorporarea

drepturilor omului în toate evaluările de impact al legilor UE
ării

ări ale UE cu privire la libertatea de religie ă.
Planul de ac

ă ă
ă, de statele membre

ă. Acestea hotărăsc punerea în
aplicare a planului

ătit, de asemenea, numirea unui reprezentant
special al UE pentru drepturile omului.

Pentru prima dată, UE va avea un reprezentant special al cărui
mandat nu este definit de zona geografică - de exemplu, reprezen
tantul special al UE în Afganistan sau în Kosovo - ci de tematica
abordată.

Candidatul pentru acest post va fi selectat

ă de doi ani.
De asemenea, Consiliul a adoptat scurte concluzii care

subliniază hotărârea UE de a promova drepturile omului

Cadrul strategic

Planul de ac

Reprezentantul special pentru drepturile omului

ţiune

Consilium 25.06.2012

Intensificarea activit@]ilor UE în domeniul
drepturilor omului la nivel mondial Gazprom ar putea extinde proiectul

Nord Stream

Kosovo

pentru a ajunge în Marea
Britanie, a declarat directorul executiv al
companiei.

Conducta Nord Stream este un proiect
pentru transportul gazului rusesc prin Marea
Baltic

-

-

va ob

ă spre Germania. Prima conducă a fost
deschisă în noiembrie, anul trecut,

ă de 27.5 miliarde
de metri cubi, în timp ce a doua conductă va
începe testele anul viitor.

Gazprom de

privind exporturile de petrol ale Iranului a
devenit total, prin încheierea derogărilor
pentru contractele semnate înainte de 2012.

Agen ă pentru Energie
estimează că un milion de barili de petrol vor
ie ă.

În urma sanc
ăzut fa ă

de monedele interna
ă au crescut considerabil.

Din ianuarie, cifrele guvernamentale
iraniene arată că pre

ărnii de
pui a crescut cu aproximativ 80%.

, nesiguran

ănătatea mintală. Mai multe probleme
psihologice

ă ce oferă protec
ă

ă, pe 19 iunie.

ă
în septembrie, la aproape patru ani de la
desprinderea de Serbia, a anun

ăptămânii.
ISG este format din mai multe state

europene, Turcia
ă din regiune.

Cu o popula ă milioane,
majoritar etnici albanezi, la 17 februarie
2008, Kosovo

ă de Serbia
ă de către 86 de ări, inclusiv

majoritatea ărilor din UE.

şi va avea
în final o capacitate anual

şi E.ON din Germania de
şi GDF

din Fran

şi de pe pia
şi coordona

te de SUA şi EU, rialul iranian a sc
şi pre

şi
carne au crescut cu 20% iar pre

şi datoriile mari pot afecta
s

şi sinuciderile au crescut în
ultima vreme. Conform unor studii, o
creştere de 1% a şomajului duce la creşterea
cu 0,8% a ratei de sinucideri. Re

şi exper

şi SUA, dar a fost respins
din start de comunitatea sârb

şi-a declarat unilateral
independen şi a fost
recunoscut

ţine 51% din Nord Stream,
Wintershall ţin
fiecare 15.5% iar Gasunie din Olanda

ţa au, fiecare, 9% din acţiuni.

ţia Internaţional

ţ
ţiunilor impuse

ţ
ţionale ţurile bunu

rilor pe piaţa intern

ţurile la pâine, lapte
ţul c

ţa pe care o
aduce aceasta

ţelele de
siguranţ ţie nu trebuie
desfiinţate în mijlocul austerit ţii, au spus
deputaţii europeni ţii participanţi la
un seminar pe aceasta tem

ţine suveranitate complet

ţat Grupul
Director Internaţional (ISG), la începutul
s

ţie de dou

ţa faţ
ţ

ţ

Duminică, 1 iulie, embargoul impus de
UE

Criza financiară

Parlamentul European a respins (478 deputaţi au votat împotriv ţinut) un pact controversat la
nivel mondial,Acordul comercial împotriva contrafacerii

22 de state membre UE din 27, precum ţ
ţii Internetului.

România a semnat documentul dar acesta nu a fost ratificat.

ă, 39 pentru

ări, inclusiv Statele Unite
ă ratificat, pe fondul protestelor împotriva îngrădirii libertă

şi 165 s-au ab

şi alte şi Japonia, au semnat ACTA în ianuarie, dar
tratatul nu a fost înc

(ACTA).



Vând TV color, telecomand
ţ 100 lei. Tel. 0770-750691.
Moara mare cu piatr

ţi. Tel.
0726-325283.

Vând c ţelu
ţ 250

lei neg. Tel. 0722-630097.
Vând p -

ţi în libertate. Tel. 0722-630097.
Vând ou ţ

-
ţ

ţa. Tel. 0255-234907.
Vând c ţ Baby Top 0+ maro

deschis cu cerculeţe crem se face

ţ 200 lei/buc.
negociabil. Tel. 0727-786920.

Vând birou (maro) Forelle în
perfect

ţ,
210 lei. Le vând ţa.
Tel. 0722-619119.

Vând u

ţ
40 €

ţ 200 lei. Tel. 0763-906047.

ţ 50 € negociabil. Tel.
0726-733616

ă.
Pre

ă, electrică

Vând ventuze 22 bucă

ă ă labrador, culoare
neagră în vârstă de 10 luni, pre

ăuni maturi

ă ă, ouă
pentru tratament, incubat

ă ouătoare sau pui. Tel.
0765-295732.

Vând 2 locuri de veci în cimitirul
nr. 1 Re

ăru

ă jucării, nou. Pre

ă stare, pentru calculator,
plus lampă de birou mare cu bra

ă de lemn masiv
ăcată în parchet. Tel. 0746-

037272.
Vând monitor crt flat (ecran plat)

19 inch, 15 €. Tel. 0770-915251.
Vând monitor lcd de 19 inch pre

ă
ă, 50 lei. Tel. 0770-

915251.
Vând monitor crt ecran plat 19

inch cu 50 lei. Tel. 0763-906047.
Vând monitor lcd de 19 inch cu

boxe încorporate, stare perfectă,
pre

ă. Pre

şi cioclodar. Tel. 0732-850886.

ş

şi pui, cres
cu

şi pui de prepeli
şi con

sum, prepeli

şi

şi
landou pt. bebe mic, stare foarte
buna, şi balansoar Bertoni 0+ roz cu
bar

şi separat. Reşi

ş şi
îmbr

şi monitor crt ecran plat 19 inch
cu 40 lei. Tel. 0764-335767.

Ofer gratuit monitor crt ecran
plat 19 inch stare perfect şi vând tv
color stare bun

Vând receiver Dolce, stare
perfect

Vând canapea extensibil
ţat pentru

ţionare. Preţ 4.000
lei. Tel. 0355-422195. (RR)

Vând familii de albine, cu l
ţene. Preţ 5-

600 lei negociabil. Tel. 0256-351618
(de sunat seara). (RR)

Vând viţel de 2 luni. Preţ 11
lei/kg. Tel. 0745-654658. (RR)

Cump
.

ţ 1.000 €
bucata. O iapa de 6 ani, preţ 2.000
€. Tel. 0356-884448. (RR)

Vând aragaz, 300 lei, un TV
color, 200 lei, mobil

ţar, 650 lei, o rochie de
mireas -

rr

ţ 150 lei/buc. O mobil

-

ţ 7 lei/kg. Vând po-
rumb, 1 leu/kg. Tel. 0255-232849.

Vând pui de prepeliţ ţe
mature, ou ţ

ţ de 30 de bani bucata, pui de o
zi, 3 lei, g

ţar
ţ 1.400 lei negociabil. Tel. 0756-

040911. (RR)
Vând congelator cu 4 sertare.

Preţ 400 lei. Tel. 0769-169879. (RR)
Vând iap ţ 2.500 lei.

Tel. 0732-982025. (RR)
Vând 2 frigidere -

-
ţ

negociabil, 2 plapume din lân -

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

Vând viţel de 130 kg. Preţ 11 lei /
kg. Tel. 0745-654658, 0255-243110

Vând c ţei, rasa pechinez. Preţ
150 lei neg. Tel. 0356-459615. (RR)

Cump

ţ 1000 €. Tel.
0746-773282.

Vând un viţel de 2 luni, gras, la
11 lei/kg negociabil. Tel. 0745-
654658 sau 0255-243110.

Schimb 5 kg faguri cear

ţ
ţie timp de câţiva ani. Tel.

0741-770576.
Vând telefon mobil Sony Eric-

sson XPerya Play. Telefonul este în
cutie ţie 1 an

ţea
ţit de toate accesoriile

originale + card de 8 gb. Preţ 900 lei
negociabil. Tel. 0746-505876.

ă, birou
cu scaun tapi ă
fotolii scoică. Tel. 0721-155683.

Vând centrală pe lemne, Atmos,
în stare de func

ăzi pe
12 rame, albine bănă

ăr vas pentru abator, totul
cu plata pe loc. Tel. 0732-813743

Vând 3 vaci cu vitei, pre

ă de tineret, 750
lei, un col

ă, 600 lei, o saltea de o per
soană, 35 lei. Tel. 0756-040911. ( )

Vând aparat de fitness, bicicletă,
stepere. Pre ă
de dormitor completă, un pat dublu
de dormitor, un dulap cu u

ăiat. Pre

ă, prepeli
ă de prepeli ă pentru

consum, tratament ăle
la pre

ăinu

ă de tineret.
Pre

ă 9 ani, pre

ă”, macrame 50/40, 400 €, can
delabre cu 2,8

ă na
turală de o persoană, 150 lei, piese
din mobilă de tineret, pre

ă

ăr un iepura ă
mică, alb cu ochii ro

ătărie italiană, 2,8 m,
deosebită, în stare foarte bună,
completă de electrodomestice,
plătită 2000 €, pre

ă pe un
roi de albine. Tel. 0765-955824,
0732-452930.

Preiau stupină

ă, în schimbul unui procent
din produc

ăpior cu 3 sertare din pal. Tel.
0746-661266.

şcolari, dou

şi culisan
te de dormitor, cu oglinzi pe uşi. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând 2 porci de 120-140 kg,
buni de t

şi incubat. Ou

şele 10 lei, cocoşeii 8
lei. Tel. 0355-412730, 0765-
295732. (RR)

Vând col şi mobil

şi un conge
lator. Tel. 0780-685975. (RR)

Vând costum populat de femei,
200 €, un goblen “Cina cea de
Tain

şi 12 becuri, la un pre

ş de ras
şii, între 1-2 luni.

Ofer 50 €. Tel. 0755-641253. (RR)
Vând buc

şi/sau albine
pentru folosire, de la cei care
renun

şi dispune de garan şi 6
luni. Telefonul este liber de re şi
vine înso

Vând dulap 2 uşi, 2 noptiere, 1
dul

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Doamn

ţean v
-

ţii, caut doamn ţii pen-
tru o viaţ ţa
sau Caransebe

ţ

-
ţie serioas

ţa. Tel. 0728-
551404.

Caut amant -
ţii, ajutor financiar.

Tel. 0732-280864.

ă văduvă, 53/160/56 kg,
cu casă, fără copii, bogată
suflete ătatea. Sunt
gospodină, singură, sinceră. Tel.
0730-143742.

Bănă ăduv 57/170/70 cu
apartament + auto, fără copii

ă fără obliga
ă în doi, din Anina, Re

ător,
ă

cu doamnă pentru căsătorie. Tel.
0756-986692

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

Masaj erotic în Re

ă tânără, sexi, fru
moasă, fără inhibi

şte, îmi caut jum

şi obli
ga

şi
ş. Tel. 0771-616065.

Domn, 48 de ani, prezentabil,
manierat, anti-alchool, anti-fum
şaten, ochii verzi, doresc cunoştin

şi

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

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

Închiriez spaţiu comercial, 120
mp, situat în Re ţa, bd. Republicii,
fostul magazin Mara. Preţ, 500 € lu-
nar. Tel. 0255-221529, 0720-038774

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Vând fân în Boc
.

Vând sistem audio, marca
Geepas + dvd + 3 boxe de camer

ţ 550 lei. Tel. 0720-749419
Vând ventilator Superior, de

camer

ţi, în
stare foarte bun

ţ 300 lei. Tel. 0255-
257476 (dup

ţ 150 lei. Vând tv color,
12 w, 150 lei, calculator Pentium 4,
complet cu monitor, 450 lei. Vând
org

ţ 150 lei. Tel.
0757-612642. (RR)

Vând u -

-
ţe, 5 lei/bucata, o pereche de botine,
nr. 37, albe, noi în cutie, 20 lei. Vând
parfumuri originale, preţuri accepta-
bile. Vând ceas de perete, foarte
vechi, cu pendul

ţ 200 € negociabil. Tel.
0786-483218, 0747-468797. (RR)

şa. Tel. 0766-
844272

şin

şi 3 persoane.
Tel. 0355-425973. (RR)

Vând tv color, diagonala 51, gri-
metalizat. Pre

ş

ă.
Pre

ă, cu picior, 1,40, în stare
foarte bună. Tel. 0757-106324,
0770-515588

Vând pantofi din piele, culoare
neagră, mărimea 42, de bărba

ă. Tel. 0737-575779
Vând cărucior copil mic. Tel.

0752-951705
Vând ma ă de cusut Singer,

stare bună. Pre
ă ora 18)

ă, 200 lei. Vând bicicletă pentru
copii, cu suspensie. Pre

ă pliantă, 60 lei, 2 veio
ze, 18, respectiv 14 lei, un tablou din
Germania, 80 lei, tablouri mai micu

ă, dimensiunea
80/60. Pre

Vând corturi de 2

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea , bl.A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând debitoarei S.C. AGROMEC S.A. Oraviţa cu sediul în
Oraviţa, str. Clo

ţial construit‚ în suprafaţ
ţ, preţ 5.184 lei.

Cl ţ
ţa, preţ 152.328 lei.

Construcţii ţ
ţ 56.521 lei.

Rapoartele de evaluare pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar.

Licitaţia public
ţi la aceea ţii

S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

şca, nr. 31, jud. Caraş-Severin.
Teren par

şi teren în suprafa

şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apar

ă de 2033 , în localitatea
Vrăniu

ădire birouri (etajul 1) în suprafa ă de 147 , în localitatea
Oravi

ă de 2790 m², in localitatea Ciclova
Română, pre

ă va avea loc în data de 10.07.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

�

�

�

m²

m²

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând debitoarei S.C. MAIAMI COM S.R.L. cu sediul în
Caransebe

ţ de evaluare 126.616 Euro.
Frez ţ de evaluare 840 Euro.
Preţurile nu includ TVA.
Rapoartele de evaluare în ceea ce prive

ţia public
ţi la aceea ţii

S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar (tel. 0255-213468).

şi ş-Severin, anun

ş, str. Morilor, nr. 36, jud. Caraş-Severin
Cas situat ş, str. Morilor, nr. 36, jud. Caraş-

Severin - pre

şte bunurile pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar.

Licita şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apar

ă ă în Caransebe

ă universală - pre

ă va avea loc în data de 10.07.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

.
�

�

| Iulie 2012 |5 - 11 PRISMA



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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, confort 1, la parter,
Lunca Bârzavei. Preţ 45.000 €. Tel.
0740-094815. (RR)

Vând cas
ţ 21.000 €

negociabil. Tel. 0741-905725. (RR)
Vând cas

ţa, cu etaj, 9 camere, baie, 2
pivniţe, canalizare, gr

ţine foarte multe
obiecte, tablouri de art

ţesute în
r

ţ 65.000
€. Tel. 0255-571910. (RR)

Vând cas
ţ 28.000 € negociabil. Tel. 0767-

470450. (RR)
Vând cas

ţ 50.000 € negociabil. Tel. 0255-
243390. (RR)

Vând cas ţa, 3
dormitoare, cu toate facilit ţile unei
locuinţe moderne. Tel. 0722-
920790. (RR)

Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa. Tel.
0720-006988.

Vând sau schimb cu garsonier

ţ 17.200. Tel. 0720-347375.
Vând apartament 2 camere 50

mp etaj 2 decomandat parţial reno-
vat, zona Moroasa 1, preţ 22.500 €
negociabil. Tel. 0749-195301.

Cump ţa,
în zona Govândari cu 20-25 €. S

ţa
- Stavila. Tel. 0722-631009.

Vând parcele în sat de vacanţ
ţii, 12

€/mp

ţa. Vând teren în Crivaia V

ţ 28.000 €. Tel.
0752-099019.

Vând cas ţ la strada
principal

ţa,
variante. Tel. 0754-939882.

Vând ap. 2 camere, conf. 1, de-
comandat, et. 7/10, vis-a-vis de
Billa, 64 mp, aer condiţionat, cen-
tral

ţ
ţa. Preţ

25.000 € neg. Tel. 0760-022379.
Vând cas

ţ

ţiri, renovat
ţa confort 1

etaj 1, exclus turn. Tel. 0771-449583
Vând teren intravilan în Re ţa,

pe Calea Caransebe
ţi, parcelat sau neparcelat.

Tel. 0722-630097.

ă, str. Medresului, nr. 2,
zonă lini ă. Pre

ă în centru ora

ădină. Merită
văzută, casa de

ă, bibelouri,
servicii de masă, covoare
ăzboi, de 100

ă foarte mare. Pre

ă în comuna Mehadia.
Pre

ă în cartierul Cuptoare.
Tel. 0255-234944. (RR)

Vând casă, 4 camere, baie,
bucătărie, apă în curte, grădină.
Pre

ă la 70 km de Re
ă

ă
ap. 2 camere conf. 3, baie cu vană
nouă, termopane, u ă metalică.
Pre

ăr apartament în Re
ă fie

nemobilat sau mobilat. Tel. 0741-
484593.

Vând 1400 mp cu 28 €/mp, apă,
canal, curent, gaz, pt. casă în Re

ă
Crivaia Văliug, zonă construc

ă în
Re ăliug
în zona constructii 0722-631009,
0766-245845.

Vând apartament cu 3 camere în
Moroasa 2.Apartamentul este situat
la etajul 1 ă
termică

ă în Prilipe
ă, cu ie

ă, termopane, laminate, gresie,
faian ă, u

ă în Re

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, terasă, gresie, faian ă,
podele laminate, centrală termică,
termopane, curte, acces auto,
grădină. Tel. 0724-700792.

Schimb casă Boc ă, 3
camere cu îmbunătă ă,
cu apartament în Re

ă

ştit

şului
Oravi

şi ceva de ani,
bibliotec

şi

ş

şi

şi

şi 26 €/mp. Tel. 0722-631009.
Vând teren pt. construit cas

şi

şi este dotat cu central
şi termopane, iar blocul este

izolat termic. Pre

şire la râul Nera, sau
schimb cu apartament în Reşi

şi schimbate. Vând sau
schimb cu cas şi

şa Montan

şa Montan

şi

şi
şului, km 1-2,

cu utilit

Închiriez casă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.

RE ŢA:

ŢA:

Ţ 3

ŞI

TOTAL JUDE :

Manipulant m

Manipulant m

ărfuri: 2

ărfuri: 1ORAVI

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.0 .20127

Auto-Moto-Velo

Vând cas

ţ

ţii, sau
schimb cu apartament în Timi

ţiri.
Preţ 12.000 € negociabil. Tel. 0355-
405288, 0731-173122. (RR)

Vând teren în zona Triaj, 1.200
mp. Preţ 6 €/ mp. Tel. 0748-142139.

Vând apartament 3 camere,
confort 2, îmbun ţit, ref

ţ 22.000 €, gol

ţ

ţa Traian, 29 mp, cu subsol. Preţ
20.000 € neg. Ofer spre închiriere
apartament, confort 1, cu 2 camere,
B-dul Muncii, zona Kaufland. Preţ
100 €/lun

ţ 16.500 € nego-
ciabil. Tel. 0756-040911. (RR)

ă 4 camere, curte,
garaj, baie, bucătărie, centrală
proprie, gresie, faian ă, podele
laminate etc. Tel. 0745-174215,
0768-556364, 0355-806864.

Vând casă 2 camere, grădină,
garaj + materiale de construc

ă ocupabilă imediat.
Tel. 0768-556364, 0745-174215,
0355-806864.

Vând garsonieră, aleea Gugu,
nr. 1, 38 mp, cu unele îmbunătă

ătă ăcut, rea-
menajat

ă, podele, u

ă. Pre

ă. Tel. 0722-
685993. (RR)

Vând garsoniera în Timi

ă. Tel. 0721-146604. (RR)
Vând garsoniera, et. 1, cu

balcon închis. Pre

şoara.
Tel. 0723-896992.

Vând cas

şi dotat cu tot ce-i modern,
geamuri, central şi
schimbate interior şi exterior, baie
nou şi 24.000 €,
utilat. Tel.0355-412016. (RR)

Schimb apartament cu 2 camere
pe B-dul Muncii, semidecomandat,
cu apartament 3 camere, confort 1,
zona Renk + diferen

şoara,
p-

Vând apartament, 2 camere,
modernizat, complet utilat, aflat în
zon

ţ 42.000 € negociabil. Tel.
0771-641897. (RR)

ă lini ă, în Timiştit şoara, str.
Hebe. Pre

PRISMA | 8 Iunie - 4 Iulie 2012 |2

V nd remorc

Vând cauciucuri autoturisme

, m rimea

â
ţ 500 €. Tel.

0723-235961.
Vând ieftin biciclet

ţie. Tel.
0721-155683.

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

ţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

Vând Fiat Panda, an fabricaţie
2008, pe benzin

ţionare.
Preţ 3.900 €. Tel. 0733-732121,
0744-474676. (RR)

Vând Renault, 2000, înmatri-
culat, verificarea tehnic

ţ 3.500 € negociabil.
Tel. 0255-517830. (RR)

Vând motor Kawasaki, 1996,
motocultoare diesel, Opel Zafira,
diesel, 2001, Opel Astra F Caravan,
cauciucuri de iarn

-
ţ 1.100 €

negociabil. Tel. 0727-271045. (RR)
Vând Fiat Ducato,1999, în stare

perfect
ţ

4.800 €. Tel. 0749-114435. (RR)
Vând Opel Astra Combi, 1994.

Preţ 2.600 € negociabil. Tel. 0724-
204906. (RR)

Vând microbuz Renault Master,
de marf ţ 4.000 €
negociabil. Jante de aluminiu pe 14,
15, 16 ţoli, 500 lei/set. Dezmembrez
Renault Twingo, an de fabricaţie
2001, orice pies

ţionare, înmatriculat, porne
ţ 650 €. Vând Ford

Fiesta, adus recent, ro
ţ 1.200 €. Tel.

0766-103934. (RR)
Vând remorc

ţ 500 €. Tel. 0723-235961.
Vând microbuz Fiat Ducato,

1991, neînscris. Preţ 1.200 €
negociabil. Tel. 0752-407982. (RR)

Vând Opel Agila, 2002, euro 4,
1.000 cmc, injecţie total -

-

ţ 2.500
€. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând scuter Honda, motor 49.
Preţ 300 €. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând scuter Yamaha, în 2 timpi,
înscris în circulaţie, culoare neagr

ţioneaz -
ţ 450 € neg. Vând scuter în

4 timpi, neînscris. Preţ 1.000 lei neg.
Tel. 0730-552734. (RR)

Vând disc cu 4 baterii pentru
tractor de 445. Preţ 3.500 lei
negociabil, plug de Craiova pentru
tractor, preţ 2.000 lei negociabil,
sem

ţ 500 lei. Tel.
0355-401907, 0729-026268. (RR)

Vând tractor Fiat 445 -
ţ 5.000 €. Tel. 0765-

856873. (RR)

ă pentru tractor,
aspect impecabil. Pre

ă nouă Bike
Alpine cu certificat de garan

ă, pre

ă cu jante ă ,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Pre

ă, motor 1.100 cmc,
în starea foarte bună de func

ă la zi, dotări
complete. Pre

ă ă. Tel.
0766-251256. (RR)

Vând motor Yamaha, înmatri
culat, stare impecabilă. Pre

ă, recent adus, înmatriculat,
motor 2 l, TDI, 116 cai putere. Pre

ă, 2001. Pre

ă. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând Kawasaki, 600 cm,
motocicletă de viteză, stare bună de
func

ă pentru tractor, cu
o axă. Pre

ă, servo to
tal, oglinzi electronice, consum foar
te mic, stare foarte bună, nerulată în
RO, înmatriculată în România de 5
zile, acte la zi, proprietar. Pre

ă,
arată impecabil, func ă per
fect. Pre

ănătoare mecanică, 1.000 lei,
moară de fabrică pentru animale cu
motor trifazic, 300 lei negociabil,
moară cioclodari, pre

ă. Pre

şi
microbuze, second-hand, stare
bun

şi de var

şte
la buton. Pre

şu, nu s-au
scos nr. roşii. Pre

şi cositoa
re rotativ

V nd spa

Cas

â ţiu pentru activitate
comercial ţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.

ţii sau depozit, compus

ţ 60.000 € neg. Tel. 0723-
160471, 0728-079424.

ţile:
ma

Vând apartament, confort 1, 2
camere, în Micro 2, preţ negociabil.
Tel. 0770-445699

Vând cas

ă, S=29 mp, Re

ă de vânzare, cartier
Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construc ă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Pre

Închiriez ap. cu 3 camere, zona
Moroasa, dotat cu toate utilită

ă de spălat, centrală, internet
etc. Tel. 0729-102438, 0722-
333756 sau 0770-547477.

ă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, bucătărie,
hol, terasă, gaze naturale, centrală
termică, apă, canalizare, anexe

ă. Utilată complet.
Merita văzută. Tel. 0752-951705

şi

şin

şi
garaj la strad

Vând teren intravilan Mehadia,
17.000 mp, la sosea internaţional

ţul Mare, cu
3 camere, gr

ţii, preţ 10.000
neg. Tel. 0721-502063.

Vând sau închiriez apartament 3
camere în Moroasa 2. Apartamentul
este situat la etajul 1/4, central

ţ
28.000 €. Tel. 0752-099019.

Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp,
et.3, izolat termic, garaj, box

ţa, Moroasa 2. Preţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0769-670833

Ofer spre închiriere garsonier
ţa. Tel. 0766-844272

Vând în G

ţa, 2-3 camere,
confort 1. Tel. 0747-832171, 0256-
410590

Vând în G -

-

ţile. Preţ 60.000 €
negociabil. Tel. 0731-511797

Vând garsonier ţa, str.
Peleaga, nr. 4, et. 2. Tel. 0723-
353367.

Vând apartament 3 camere, se-
midecomandat sau schimb cu gar-
sonier ţ

ţ 22.000 €. Tel. 0722-
504574

Vând apartament cu 3 camere, 2
b

ţial îmbun ţit, zona Poliţie. Tel.
0732144935, 0744619097, 0355-
405778.

ă,
FS 60 m, posibilitate racordare la
apă

ă în zona Timea. Tel.
0745-239839.

Vând casă în Zorlen
ădină
ă bătrânească, mai

necesită unele repara

ă,
termopane, bloc izolat termic. Pre

ă,
Re

ă,
Re

ătaia casă, 2 camere
decomandate, bucătărie, baie, hol
ămară de alimente + o clădire în

curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
grădină, 1.520 mp sau schimb cu
apartament în Re

ătaia, în centru, gră
dină, 500 sau 1.000 mp, loc de casă.
Tel. 0747-832171

Vând casă renovată, str. Kogăl
niceanu, 4 camere, bucătărie, baie,
centrală, curte pavată, grădină, grill,
toate utilită

ă în Re

ă + diferen ă. Apartamentul
este utilat. Pre

ăi, bucătărie mare, 2 balcoane,
par ătă

şi curent, cu 5,5 €/mp, uşor
negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând cas

şi curte mare.
Casa e o cas

şi

şi

şi
c

şi

şi

Ing. construcţii civile, industriale
ţii

pentru obţinerea autorizaţiei de
construire. Tel. 0740-302657.

Caut loc de munc

ţa. Un an
de experienţ -

-
ţ

ţi, în Crivaia V

ţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Caut ajutor în gospod

ţi, oferim îngrijire
b

-

-
ţi pt. ajutor munc

ţii de amplificare, boxe, etc. Tel.
0723-616268.

Transport marf -
ţional, preţuri avantajoase. Tel.

0754-645199.
Execut mobilier la comand

ţuri
avantajoase. Tel. 0754-645199.

Montez piercing în orice zona a
corpului. Tel. 0764-335767.

Realizez tatuaje din cele mai
diverse

ţuri de criz

ţuri de criz

ţi
ţi, instalaţii sanitare

ţuri negociabile. Tel.
0762-729028, 0757-291280.

şi agricole execut documenta

şa sau Reşi

şi
montaj. Pre

ş-
Severin. Cerem şi oferim seriozi
tate. Tel. 0741-770576.

Caut pensionar sau tineri c

şi inter
na

şi montez body piercing la
pre

şi
mont

şi b

şi exterioare, zugr
şi tavane de rigips,

spargem pere şi
electrice, totul la cea mai bun

şi pre

ă în domeniul
contabilitate sau secretariat în
localitatea Boc

ă în domeniul conta
bilitate. Tel. 0748-138281.

Cadru medical îngrijesc supra
veghez copii în vacan ă, la domiciliul
meu cu posibilită ăliug.
Tel. 0722-631009.

Repar, tapi

ărie
pensionar sau fam. tineri, Văliug.
Tel. 0722-631009.

Tineri căsători
ătrâni contra cedare casă Cara

ăsă
tori ă. Tel. 0722-
631009.

Sonorizări evenimente. Transfer
casete audio-video pe cd-dvd. Vând
sta

ă intern

ă,
orice fel de mobilier, ofer pre

ă. Tel. 0770-915251.
Realizez machiaj permanent

contur buze, sprâncene (tatuaj). Tel.
0755-409341.

Realizăm tatuaje din cele mai
diverse, machiaj permanent

ăm body piercing în orice zonă
a corpului la pre ă. Tel.
0755-409341.

Caut copii ătrâni spre
îngrijire. Tel. 0721-202985

Mă ofer să îngrijesc copil mic
sau bătrână la domiciliul meu. Tel.
0752-951705

Executăm amenajări interioare
ăvim,montăm

podele, pere

ă
calitate

Caut de lucru în domeniul
alimenta

şi fotografii la nun
şi alte anivers

ţiei sau unde e nevoie, m

ţi,
botezuri

ă
adaptez repede. Tel. 0728-510783.

Filmări
ări. Tel. 0729-

844264.

Imobiliare

Vând 2 case la Sec

ţ 18.000 €. Tel. 0731-119130

ţiri. Preţ 5.000 negociabil.
Tel. 0754-530967

ă
ă în centru, una în deal, mari.

Pre
Vând garsonieră tip cămin pe al.

Albăstrelelor, 2 camere, fără
îmbunătă

şeni, una
situat

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând garaj, zona aleea Zadei,
vizavi de Poliţie. Tel. 0744-762508

Vând Dacia Nova, 1998, IPT
valabil, în stare perfect

ţionare. Preţ 800 € negociabil.
Tel. 0726-376131. (RR)

Vând Peugeot Partner, 2 u

ţar
ţ 1.550 € neg. Tel.

0768-066066, 0722-777543. (RR)
Vând Volkswagen Passat, 2002,

înscris. Preţ 5.500 € negociabil Tel.
0747-222263. (RR)

Vând Matiz, 2003, unic proprie-
tar. Preţ 1.500 €. Tel. 0740-094815.

Vând Renault Clio, 1996, 2 u

ţionare foarte bun ţ 1.600
€ neg. Tel. 0771-660211. (RR)

De vânzare, BMW 320 diesel
break, stare perfect

ţ 6500 neg. Tel. 0763-
423458.

Ofer spre închiriere garaj zona
Valea Domanului. Tel. 0770-750691

Jante auto aluminiu Ford, cu 4
prezoane, preţ 600 lei. Tel. 0732-
850886.

Vând toate tipurile de piese
pentru Dacia. Tel. 0752-951705

Vând Opel Corsa, 2005, TDI, 1,3
cmc, euro 4, 134.000 km, înmatri-
culat RO, jante

ţ 3.100 € negociabil. Tel.
0744-589738

ă de
func

ă seara în ă, arată
foarte bine. Pre

ă, înmatriculat
în România, acte la zi, stare de
func ă. Pre

ă, 150 cp, con-
sum redus, an 2003, jante aluminiu
originale BMW, scaune Recaro cu
reglaj lombar, Navi mare 16/9, înma-
triculată, pre

ă. Pre

şi
laterale, 2002, motor 1,9 diesel,
euro 3, taxa este 225 €, maşina a
ajuns duminic

şi,
motor de 1,2, benzin

şi cauciucuri de
iarn
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DE VĂZUT LA TV:
:
Joi Digi Sport 1 ora 18:00

:
Vineri Digi Sport 1 ora 18:00

:
Vineri Eurosport 2 ora 19:00
:

ora 1 :
:

Vineri Digi Sport 1 ora 21:00
:
Sambata Eurosport 1 ora 15:00

:
Duminica Digi Sport 1 ora 15:00

:
Duminica Digi Sport 2 ora 16:00

CICLISM Turul Ciclist al Sibiului 2012

MOTORPRORT Ro MotorSport VTM 5 / VTM 6, Re

INOT

FOTBAL
Vineri Transilvania Look 9 00

ATLETISM

CICLISM 7

FORMULA 1

TENIS

şi

, Tomblaine - La Planche des Belles

Marele Premiu al Marii Britanii, Silverstone, cursa

Finala masculina de la Wimbledon

ţa

Openul Naţiunilor Paris în Franţa - Etapa întâi

CFR Cluj - Viktoria Plzen

Diamond League, Paris

Turul Franţei - Etapa

, Meci amical

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

- iu : - .

06 - 08 iul FORMULA1 - MP alAngliei, Silverstone
09 - 15 iul TENIS - TurneeATP: Umag (Croa );
10 - 15 iul ATLETISM CM
10 - 16 iul CICLISM - Turul Poloniei
10 11 lie FOTBAL T re

ţia), Stuttgart (Ger
de juniori de la Barcelona (Spania)

urul I, prelim al Ligii Campionilor, tur

Jocurile Olimpice
COSR a aprobat componen a delega iei României la Jocurile

Olimpice de la Londra
ţ ţ

-
ţ

ţ
Ţ Ţ

ţie - 4 sportivi

ţa echipelor cât

La ediţia precedent

(27 iulie 27 august). Numărul sportivilor care
vor merge în Anglia este de 104, iar ace tia vor fi înso i i de 60 de
oficiali, precum i de al i 4 sportivi de rezervă, doi la canotaj i doi la
scrimă. COMPONEN A DELEGA IEI

Nata
ători

ă - 8 sportivi, 2 rezerve
ă - lotul mai poate suferi modificari atât în ceea ce

prive

ă - 3 sportivi

ău va fi portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la
Londra. Tenismanul a fost votat în unanimitate de Comitetul Executiv
al Comitetului Olimpic ău va concura alături de
Adrian Ungur pe tabloul de dublu masculin, ă se
înscrie ături de una dintre cele patru românce
calificate Monica Niculescu, Irina Begu, Sorana Cîrstea

ă a Jocurilor Olimpice, în 2008, la Beijing,
drapelul României a fost purtat de handbalista Valeria Be

ş ş
ş ş

şi 2 oficiali
Polo - 13 juc şi 4 oficiali
Box - 2 pugilişti şi 2 antrenori
Kaiac-canoe - 11 sportivi şi 4 oficiali
Canotaj - 15 sportivi, 2 rezerve şi 5 oficiali
Ciclism - 1 sportiv şi 1 oficial
Scrim şi 5 oficiali
Gimnastic

şte componen şi a colectivului tehnic - 10 sportivi
şi 8 oficiali.

Judo - 6 sportivi şi 3 oficiali
Tir - 2 sportivi şi 2 oficiali
Tenis de Mas şi 2 oficiali
Tenis - 6 sportivi şi 3 oficiali
Haltere - 4 sportivi şi 3 oficiali
Lupte - 2 sportivi şi 3 oficiali
Atletism - 17 sportivi şi 6 oficiali.
Horia Tec

şi Sportiv Român. Tec
şi, este posibil, s

şi în proba de mixt, al
şi Simona

Halep.
şe.

Fo r mu la 1
La sfarsitul acestei saptamani

se va desfasura etapa cu numarul
noua din cadrul Campionatului
Mondial de Formula 1 pe circuitul
de la Silverstone,Anglia.

Clasament general piloţi:

Clasament general echipe:

1. FernandoAlonso 111
2.Mark Webber 91
3.Lewis Hamilton 88
4.Sebastian Vettel 85
5.Nico Rosberg 75
6.Kimi Raikkonen 73
7.Romain Grosjean 53
8.Jenson Button 49
9.Sergio Perez 39
10.Pastor Maldonado 29
11.Paul di Resta 27
12.Kamui Kobayashi 21
13.Michael Schumacher 17
14.Nico Hulkenberg 17
15.Bruno Senna 16
16.Felipe Massa 11
17.Jean-Eric Vergne 4
18.Daniel Ricciardo 2

1.Red Bull Racing 176
2.McLaren Mercedes 137
3.Lotus F1 Team 126
4.Scuderia Ferrari 122
5.MercedesAMG 92
6.Sauber F1 Team 60
7.Williams F1 Team 45
8.Force India F1 44
9.Scuderia Toro Rosso 6
10.Caterham F1 Team 0
11.HRT F1 Team 0
12.Marussia F1 Team 0

VTM - Cupa Re i a 2012ş ţ
Etapele a V-a şi a VI-a ale Campionatului Na

şit de s
şi

şi

şi prima pozi
şi în etapa de vineri, Hora ieşea în decor pe prima urcare de

antrenamente şi realiza al cincilea timp în prima manş
şi-a adjudecat şi cea de-a patra

victorie consecutiv
şele, atât cele de antrenament, cât

şi cele de concurs, au avut aceeaşi structur
şi Daniel Onoriu al treilea. La finele zilei, Hora

şi-a ad
şi prima pozi

şeaz
şi se impune categoric la GrupaA.

Odat şi
şi urc

ţional de Vitez

ţa, au fost adjudecate de Lucien Hora.
Pilotul re ţean s-a impus pe traseul s

ţie în clasamentul general al competiţiei.
De

ţinut

ţ

ţie în clasamentul general al CNVC
Dunlop 2012 la un ecart de 36 de puncte faţ

ţ
ţescu,

ţene, Daniel Onoriu marcheaz

ţiei, devansându-l pe vicecampionul sezonului 2011,
PaulAndronic, cu numai un punct. Mai multe informatii www.rallyrom.ro

ă în
Coastă Dunlop 2012, disputate în acest sfâr ăptămână pe Valea
Domanului, la Re

ău de casă în ambele etape
din CNVC Dunlop 2012 disputate în ultimul week-end al lunii iunie,
consolidându-

ă de concurs, la
finele zilei, pilotul monopostului Lola

ă ob ă în actualul sezon de coastă.
În etapa de duminică toate man

ă Top 3, Hora fiind primul,
Lucian Rădu ă al doilea

ăugat a cincea victorie consecutivă în palmaresul sezonului
2012, consolidându-

ă de următorul clasat,
Lucian Rădu ă. Pilotul de grupa A se deta ă pe locul doi la general
de urmăritorul său, Mihnea Du

ă cu etapele re ă cel de-al treilea
podium în CNVC Dunlop 2012 ă pe locul patru în clasamentul
general al competi

Fotbal
Spania a câştigat EURO 2012
dup

şi
Ucraina în perioada 8 iunie - 1
iulie. Spania şi-a p

şi Juan Mata
(88), reuşind o tripl

şte trei turnee
finale majore consecutiv, EURO
2008, CM 2010 şi EURO 2012.
Spania şi-a trecut în palmares al
treilea titlu european cu acest pri
lej, egalând recordul Germaniei.
Primul titlu european a fost cucerit
de spanioli în 1964. Italia a pierdut
categoric finala, dar a reuşit,
totuşi, un turneu final foarte bun.
Italia a r

şi a învins
Iugoslavia în final

ă ce a învins Italia cu scorul de
4-0 (2-0), duminică seara, pe sta
dionul "Olimpic" din Kiev, în finala
competi ăzduită de Polonia

ăstrat titlul con
tinental gra

ă istorică: prima
echipă care cucere

ămas cu un singur titlu
continental, în 1968, când a
găzduit competi

ă. În 2000 a jucat
finala, fiind învinsă de Fran

-

ţiei g

-
ţie golurilor marcate de

David Silva (14), Jordi Alba (41),
Fernando Torres (84)

-

ţia

ţa cu 2-
1, ''gol de aur'' marcat în prelungiri.

W imb ledon
Andy Murray, cap de serie num

Serena Williams s-a calificat în semifinale la Wimbledon, dup

ărul 4, s-a calificat pentru a cincea
oară consecutiv în sferturile de finală de la Wimbledon, după ce a
dispus în trei seturi, scor 7-5, 6-2, 6-3, de croatul Marin Cilic. Murray a
salvat 7 din cele 8 mingi de break pe care i le-a oferit opozantului, într-
un timp record: aproximativ două ore de timp efectiv de joc. În sferturi,
Murray va da piept cu David Ferrer, cap de serie nr 7, care s-a impus
de-o manieră impresionantă în disputa cu Del Potro (6-3,6-2,6-3).

ă ce a
eliminat-o pe de ătoarea titlului, sportiva cehă Petra Kvitova,
scor 6-3, 7-5. Williams va juca în semifinale cu Victoria Azarenka sau
Tamira Paszek. Williams este singura jucătoare dintre cele rămase în
competi

va disputa prima semifinală de Grand Slam în acest an
după ce a fost învinsă în optimi in Openul Australiei

ţin

ţie care a câştigat deja titlul la Wimbledon (2002, 2003, 2009 şi
2010). Williams

şi în primul tur la
Roland Garros.

At le t i sm
Bilan ul participţ

ţia tricolor

ţ
ţii, Roxana Bârc

ţa Bobocel, locul 5 la 3000 metri
obstacole, Mihai Doni ţime, Bianca Perie,
locul 10 la aruncarea ciocanului,

ţ
ţ

ţi ceilalţi sportivi din delegaţia tricolor

ării române ti la Europenele de atletism,
desfă urate la Helsinki este total sub a teptări: 6 clasări sub podium,
24 de e ecuri în calificări. Delega ă

ări în finale, dar nu a reu ă-l atingă
la nivelul clasării pe podium.

Rezultatul prezen elor în finale este următorul: Anca Heltne, locul
12 la aruncarea greută ă, locul 5 la 5000 de metri

ăritură în înăl
ă 4x400 metri, locul 7

(componen a: Sanda Belgyan, Mirela Lavric, Bianca Răzor, Angela
Moro

ă au ratat calificările în
finalele probelor în care au luat startul.

ş
ş ş

ş şi-a impus drept obiectiv
cucerirea a 1-2 medalii şi 4-6 clas şit s

şi
îndeplinirea baremului olimpic, Ancu

şan, locul 8 la s
ştafeta feminin

şanu, timpul ob inut este 3:29.80 minute).
To

Tur u l Fr an e iţ
Peter Sagan a reuşit a doua sa victorie de etap

şi Boulogne-sur-Mer.
Ciclistul lui Liquigas a fost din nou de neoprit într-o etap

şi Jose Joaquin
Rojas au abandonat. Sagan s-a impus la sprint, pe o c

şi a
compatriotului Martin Velits (Omega Pharma-Quick Step). Liderul
clasamentului general, Fabian Cancellara (RadioShack), a sosit pe
locul patru şi şi-a p

şi el pe final, pentru a câştiga câteva secunde în raport cu
adversarul s

şi timp ca al înving
şi în care mai mul

şit, în cele din urm

ă în Turul Fran
ă a ciclismului. Rutierul slovac s-a

impus în etapa a 3-a, disputată între Orchies
ă presărată

cu extrem de multe căzături, în care Kanstantin Siutsou
ă ărare de

categoria a 4-a, în fa

ăstrat tricoul galben.
De notat că finalul cursei a fost marcat de evadarea solitară a lui

Sylvain Chavanel, care a fost prins de pluton cu doar câteva sute de
metri înainte de linia de sosire. Campionul en-titre, Cadel Evans, a
atacat

ău direct la victorie, Bradley Wiggins (care a sosit la 8
secunde de lider, dar a primit acela ătorului, ca
urmare a unui incident petrecut în ultimul kilometru

ăzut), însă australianul nu a reu ă, decât o
clasare în top 10.

ţei, la
prima participare în competiţia regin

ţ
ţa norvegianului Edvald Boasson Hagen (Sky)

ţi
rutieri au c
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