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Anunţuri,
publicitate

Agenţii imobiliare

Energie solară ieftină

Sugestii utile pentru

vacanţă (I)

Anton Georgescu a
conferenţiat despre ruşine

Serviciul TelVerde
Anticorup ieţ

S-au inventariat pagubele
de la inundaţii

Prim ţa
ne informeaz

ăria Re
ă

şi

Grupare mafiotã, anihilatã
în Clisura Dunãrii

Recuperare/evitare taxa
auto pe emisii poluante

Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Matei Mircioane

EditorialMatei Mircioane Auzi, bă, tu cu cine ţii?!

Pu]ini re}i]eni se arat@ preocupa]i de transportul public

G@râna devine capitala jazzului european. Ast@zi încep concertele!

Mai derutat ca anul acesta, ca anul trecut şi de când
sunt pe lume, nu am fost niciodat

şi religie, prieteni, cunoscu
şi necunoscu

şi Ponta? Dac

şi Curtea constitu
şi îmi

spun: ne-am l

şi salarii mici, sunt taxat imediat şi pus la col
ştii! Cei care nu sunt de acord cu mine, cât şi cei

care sunt de acord , încep s

ş e Antonescu şi ce
şmecher e Ponta.

De fapt, aceasta este problema noastr
şi nimic prin institu

şedintelui de scar şedintelui de
jude şedintelui de

şi croim institu şi asem
şi chipie în cei care nu ne plac, c

şa cum credem noi c şi pur şi
simplu îi urâm cu toat

şi, la fel de ahtia
ştie? poate bine inten

şi asem şi a g ştii politice din
care fac parte). Toat şi vrajb

şit, numai dac

şi legi. Desigur, legile trebuie mereu
schimbate, dar dup

ă! Deruta vine de la
vehemen

ă politică
ă trag de mânecă să le spun cu cine

ăsescu ori cu Antonescu ă încerc să mă
eschivez, să le vorbesc despre Constitu

ă,
despre democra ă smucesc

ămurit, tu ăsescu! Dacă încerc să le le
vorbesc despre austeritatea din România, despre
practicile ascultării telefoanelor, despre corup

ă se certe, să mă certe, să-mi
explice cât de tiran e Băsescu, cât de bine inten

ăsescu, cât de carismatic e Crin, cât de doctor în drept e
Victor Ponta, sau, invers, ce lene

ă a românilor.
Vrem să rezolvăm totul prin oameni

ădem în prosternare în fa ă
ă, a primarului, a pre

ă, le ridicăm
ode ă chipul ănarea lor, fie
aruncăm cu vorbe grele ă
nu fac a ă ar trebui să facă,

ă fiin

ă mărturisesc aici că nu
ăturat de ei, ca de mere pădure

ă
putere, cine ă văzând
binele după chipul ănarea lor ( ă

ă această vânzoleală ă politică
poate lua sfâr ă edificăm institu ă
func ă norme democratice, după legi, iar
oamenii pe care îi instalăm în acele institu ă respecte
acele norme

ă evolu ă
ă ce a visat Băsescu azi

noapte sau după cum a dormit Crin azi diminea ă!

ţa cu care diferiţi oameni, indiferent de sex,
profesie, apartenenţ ţi

ţi, m ţin:
cu B

ţie, despre lege,
despre Avocatul poporului ţional

ţia din UE, vehemenţii m
ţii cu B

ţie, preţuri
mari ţ: aha, tu ţii
cu USL-i

ţionat e
B

ţii.
Fie c ţa uimitoarelor calit ţi ale
pre

ţ, a primului ministru, a pre ţar
ţiile dup

ţa!

Trebuie s ţin nici cu, nici cu. Ba,
m-am s ţe. S-au dovedit la
fel de ipocriţi, la fel de mincino ţi dup

ţionaţi, îns

ţii care s
ţioneze dup

ţii s

ţia mentalit ţilor, conform unor
proceduri democratice, nu dup

ţ

Numărul celor care vor autobuze este aproximativ egal cu numărul celor care vor tramvaie

Au mai rămas doar câteva ore până când pe scena a-
menajată din Poiana Lupului începe tradiţionalul festival de
jazz. În această săptămână, de astăzi şi până duminică, Gă-
râna va deveni capitala jazz-ului european. La fel ca şi în anii
trecuţi, numeroşi solişti ai genului şi-au anunţat prezenţa.

Astfel că, în cele patru zile de festival, pe scena din
Poiana Lupului vor concerta artişti şi formaţii de valoare şi
notorietate internaţională, de pe tot mapamondul, inclusiv
din România. Iordache Quartet, Adrian Gaspar Trio din
Austria, John Scofield’s Hollowbody Band din SUA sau
Slawomir Jaskulke Polonia sunt doar câteva dintre trupele
care vor urca pe scenă în acest an. Toate detaliile sunt
puse la punct, astfel că, organizatorii aşteaptă în medie
8.000 de turişti pe seară. „Acum, ne aflăm în stadiul de a
negocia cu ploaia, iar dincolo de asta, toate lucrurile sunt
puse la punct. Programul a fost publicat pe site. Practic,
doar chestiunile organizatorice mă mai frământă”, a
declarat Marius Giura, organizatorul festivalului. Referitor
la program, acesta a declarat că încă din prima seară de
festival, vor urca pe scenă nume sonore ale muzicii. De

exemplu, John Scofield, este unul din gigantii jazz-ului
ultimilor 50 de ani, ghitarist de mare talent şi rafinament, cu
peste 4 decenii de experienţă. „El este unul dintre cei mai
mari artişti din istoria jazzului. Practic, sunt multe nume
care trebuie amintite. În fiecare seară va urca pe scenă
câte o legendă vie a muzicii jazz”, a adăugat Marius Giura.
În ce priveşte locurile de cazare din Gărâna, acestea sunt
epuizate complet, singura opţiune fiind cortul, în campingul
din apropierea Poinei Lupului. Cum meteorologii anunţă
soare şi vreme frumoasă, lucrurile par în favoarea celor
apelează la cort, dar trebuie luat în calcul şi faptul că
vremea este imprevizibilă la altitudine şi este posibil ca
ploaia să le dea, din nou, bătăi de cap fanilor muzicii jazz.

În zona Crivaia, la aproximativ 15 kilometri de Gărâna,
operatorii de turism spun că ar mai fi câteva locuri libere.
„Până acum, 70 la sută dintre locuri sunt ocupate, toate
pentru jazz. Rezervări se mai pot face, dar numai pentru
trei sau patru nopţi, pentru că în weekend, oricum, se

ocupă. Camerele noastre sunt cu două locuri, iar preţurile
sunt la fel ca în weekendurile obişnuite”, a spus Mihaela
Stoica, proprietarul unei pensiuni de la Crivaia. Situaţia
este similară şi pe Muntele Semenic.

Ponturi pentru cazare la jazz: unde mai sunt locuri
libere

(Tatiana Munteanu)

Grupul ceh a cumpărat sistemul hidroenergetic
de la TMK cu aproximativ 20 de milioane de euro.
După ce în anul 2010, grupul ceh CEZ a preluat
sistemul hidroenergetic de la TMK contra sumei de
aproape 20 de milioane de euro, acum urmează eta-
pa a doua a investi ă în modernizare.

Barajul de la Văliug este unul istoric pentru cără-
ă din 1908.

„Apa provenită de la baraj a fost dirijată, controlat,
printr-un sistem de 14,6 km de canale, tunele

ă în Re

ă
potabilă ă a ora ă cu dezvolta-
rea siderurgiei la poalele Semenicului, nevoile de
apă industrială ă au crescut con-
siderabil, aceasta devenind o prioritate na ă”,
potrivit Enciclopediei Banatului, „Banaterra”.

Sistemul hidro continuă să facă istorie pentru
Cara ă, după ce a fost preluat
de ru ă cu
uzina re ă, în 2010, obiectivul a fost vândut
contra imensei sume de aproape 20 de milioane de
euro. Tranzac ă pentru Cara

ă până în prezent este cea mai mare.

Retehnologizarea totală a instala
ă unul dintre

obiectivele principale de afaceri pe termen mediu ale
Grupului CEZ în România ă sub
antreprenoriatul general al companiei Hydropol, în
baza unui contract “la cheie”.

ţiei, care const

ţia lui a început înc

ţa, unde i s-a valorificat potenţialul
energetic la hidrocentrala Grebla, asigurându-se în
acela

ţional

ţean

ţia este una istoric

ţiilor de
producţie de energie hidro reprezint

şeni, întrucât construc

şi via-
duct pân şi

şi timp un procent mare din necesarul de ap
şi industrial şului. O dat

şi energie electric

ş-Severin.Asta pentru c
şii de la TMK, contra sumei de 2 euro, odat

şi

ş-Se-
verin, pentru c

şi va fi realizat

Ce planuri au cehii

Primăria Re

ă în data de 30 iunie 2012,
termenul final de transmitere a chestio-
narelor completate, doar 174 de cetă

ă
ării rezultatelor,

realizată recent, s-a constatat că 89 dintre
re ăstrarea liniilor de
autobuz. Cei mai mul

ă necesară achizi

ără scoaterea liniilor de
tramvai, eliminarea taxării în mijloacele de
transport, intensificarea controalelor la

legitima ălătorie, reducerea
tarifelor, scăderea numărului de tichete
pentru pensionari, trecerea serviciului sub
autoritatea Consiliului Local Re

ăii de
rulare a tramvaiului, 85 dintre responden

ă variantă, sursa de
finan

ăriei suntem informa ă
dezbaterea va avea loc în perioada imediat
următoare (oare, asta ce-o fi însemnând?),
iar propunerile cetă

şi

şi-
au exprimat opiniile referitoare la acest
subiect. Dintre aceştia, 66 au completat
chestionarul online şi 108 la sediul
autorit

şi
ştia, 64,

consider

şi

şi
şi

eliminarea celui privat.
În ceea ce priveşte reabilitarea c

şi

ţa a realizat un sondaj de
opinie, privind viitorul transportului public în
municipiu. Pân

ţeni

ţii locale.
În urma centraliz

ţeni au optat pentru p
ţi dintre ace

ţionarea unor
autobuze noi, 5 ar prefera troleibuze, iar 4,
autobuze electrice. Printre propunerile
re ţenilor se num

ţiile de c

ţa, ca
serviciu public local de transport

ţi
au bifat aceast

ţare fiind fondurile europene.
Primarul Mihai Stepanescu a propus

realizarea unei dezbateri publice pe tema
transportului public local. Printr-un
comunicat al prim ţi c

ţenilor care au
completat chestionarul vor fi supuse
atenţiei Consiliului Local Re ţa.

Cehii investesc 30 de milioane de
euro în sistemul hidro

de pe Semenic

(continuare )în pagina 3
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Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici
pentru regularizarea pârâului Pog ţi pe
sectorul Brebu - confluenţ ţele Cara

ţiei este de 99.636 mii lei
iar finanţarea se va face din fonduri externe
nerambursabile postaderare POS Mediu -Axa prioritar

ăni
ă râul Timi

ă 5.

ş şi afluen
ş, din jude ş-

Severin şi Timiş. Valoarea investi

Procentul de promovare a bacalaureatului este, în această sesiune,
30,25%. Potrivit topului pe care l-au întocmit inspectorii

ă Liceul de Artă „Sabin
Pău ă Fizică „Traian Lalescu”.

şcolari, cele mai mari
note le-au luat absolven şiţii de la Liceul Baptist din Re ţa. De altfel, cei din mediul
urban au obţinut rezultate mult mai bune decât cei care au studiat în mediul
rural. Potrivit ratei de promovare, pe locul al doilea se afl

ţa”, iar pe locul al treilea, Colegiul de Matematic

Primăria şiţa ne informeazăRe

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Din cauza temperaturilor ridicate din aceast

-

-

-
. -

ă perioadă, Primăria
Municipiului Re

ă la
ora 00.00. Orarul anterior prevedea func ă la ora 19.00 (luni-
vineri), respectiv până la ora 20.00 (sâmbătă ă). De asemenea,
pentru un ambient cât mai plăcut, jocul de lumini al fântânii cinetice este
înso

ă în Parcul Pensionarilor de pe B-dul
Muncii, unde se impune înlocuirea programatorului orar pentru conectarea

ă Serviciului Public
„Direc

ă în cel mai scurt timp. Astfel de verificări vor fi
efectuate periodic pentru buna func

ă

ă completeze un chestionar. Până în 30.06.2012,
termenul final de transmitere a chestionarelor completate, doar 174 de
cetă

ă
ării rezultatelor, s-a constatat că 89 dintre re

ăstrarea liniilor de autobuz. Cei mai mul
ă necesară achizi

ără scoaterea liniilor de tramvai, eliminarea taxării în mijloacele de
transport, intensificarea controalelor la legitima ălătorie, reducerea
tarifelor, scăderea numărului de tichete pentru pensionari, trecerea
serviciului sub autoritatea Consiliului Local Re

ăii de rulare a tramvaiului, 85 dintre
responden ă variantă, sursa de finan

ă va avea loc în perioada imediat următoare, iar
propunerile cetă

ărului extrem de mic al re
ălători, termenul de

completare se prelunge ă în data de 30.09.2012, iar punctele de
predare au fost sporite.

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

Serviciul Gospodărie Urbană
ăriei Municipiului Re

ăriei
Municipiului Re

ă” (zona
Muncitoresc).

Prin măsura colectării chestionarelor completate în mai multe puncte
de lucru, municipalitatea speră să realizeze o imagine de ansamblu asupra
transportului public local de călători.

Dezbaterea publică va fi organizată după procesarea tuturor
chestionarelor completate de cetă

Luni, 02.07.2012, la sediul Primăriei Municipiului Re
ării Masterplanului Municipiului

Re ături de primarul Re

ă ă din Bruxelles, ai Universită
ă Cara

ă Vest, ai companiei TMK Re
ăspundere din

cadrul municipalită
Problemele abordate au făcut referire la necesitatea corelării Master

planului Municipiului Re ă a fi realizate la nivel
regional ă ă a ora

Delega

ă Valea
ătoare, să fie realizat raportul

ini
ă

ă.

În perioada 12.07.2012 - 14.07.2012, în intervalul orar 05.00 - 19.00,
circula ă pe tronsonul Victoria - Intim (sensul de mers spre Intim) va
fi închisă pentru executarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului.

În zilele men ălători pe sensul de
mers spre Centrul Civic va fi deviat pe Strada Progresului

ădirii Romtelecom, biserica greco-catolică din zona Gării Re
ă, după ora

19.00. Men ăm că circula ă pe tronsonul Intim - Victoria (sensul
de mers spre Victoria) nu va fi afectată. Cetă ătui ă aleagă rute
ocolitoare pe toată perioada restric ă respecte semnele de circula

şi Ş S.A. prelungirea
programului de func şului pân

şi duminic

şi 23.00.
În ceea ce priveşte celelalte fântâni arteziene de pe raza municipiului,

acestea sunt conectate între orele 07.00 şi 00.00.
În intervalul 02.07.2012 08.07.2012, au fost efectuate controale

privind func şi aspectul estetic al fântânilor arteziene din Reşi

şi deconectarea fântânii. Problema a fost raportat
şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local

Reşi şi va fi rezolvat

şi şte realizarea
unei dezbateri publice pe tema transportului public local. În acest scop,
reşi

şi-au exprimat opiniile referitoare la acest subiect. Dintre aceştia,
66 au completat chestionarul on-line şi 108 la sediul autorit

şi
ştia, 64,

consider
şi

şi
şi eliminarea celui privat.

În ceea ce priveşte reabilitarea c

şi

şi

şte pân

şi

şi Mediu - camera 212, corpul I al
Prim şi

şi Taxe” - corpul IV al Prim
şi

şi
Privat al Municipiului Reşi

şi

şi şi

şi consultan
şi şi Agricultur ş-Severin, ai

Agen şi
şi şi factori de r

şi
şi na şului, promo

varea şi dezvoltarea turismului prin diferite proiecte (ex: ,,Parc pt petrece
rea timpului liber - Poiana Golului”, transformarea funicularului în obiectiv
turistic) şi identificarea surselor de finan

şi din zonele limitrofe (compania TMK,
Zona Industrial

şi

şi şi diferite modalit
şi a resurselor naturale din zon

şi B-dul Muncii. În
sta şi Intim vor fi montate panouri informative cu privire
la amplasarea sta

şi şi
Parcul Copilului. Traseul obişnuit va fi reluat în fiecare sear

şi s

ţa a solicitat S.C. AQUACARA
ţionare a fântânii arteziene din centrul ora

ţionarea pân

ţit de fond muzical, între orele 19.00

ţionalitatea ţa.
Singura defecţiune a fost constatat

ţia pentru Întreţinerea
ţa”

ţionare a fântânilor arteziene, iar
acţiunile de cur ţare vor fi intensificate.

Municipiul Re ţa, prin primar Mihai Stepanescu, dore

ţenii au fost invitaţi s

ţeni
ţii locale.

În urma centraliz ţeni au
optat pentru p ţi dintre ace

ţionarea unor autobuze noi, 5 ar prefera
troleibuze, iar 4, autobuze electrice. Printre propunerile re ţenilor se
num

ţiile de c

ţa ca serviciu public local
de transport

ţi au bifat aceast ţare fiind fondurile
europene.

Dezbaterea public
ţenilor care au completat chestionarul vor fi supuse

atenţiei Consiliului Local Re ţa.

Din cauza num ţenilor care au completat
chestionarele privind transportul public local de c

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

ţa;
Serviciul Public „Direcţia Impozite

ţa (zona Lunca Bârzavei);
Serviciul Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public

ţa” (zona Moroasa);
Serviciul Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ

ţeni.

ţa a avut loc
prima întâlnire de lucru în vederea realiz

ţa pentru perioada 2013-2020. Al ţei, Mihai
Stepanescu, la întrunire au participat reprezentanţii unei firme de
arhitectur ţ ţii „Eftimie Murgu”
Re ţa, ai Camerei de Comerţ, Industrie

ţiei pentru Dezvoltare Regional ţa,
membrii ai Consiliului Local Re ţa, precum

ţii.

ţa cu strategiile ce urmeaz
ţional, posibilit ţi de conversie economic

ţare pentru proiectele propuse.
ţia de la Bruxelles a efectuat vizite de lucru la cele mai

importante obiective din municipiu
Ţerovei, cariera de calcar, funicularul, cartierele

Re ţei, etc.), urmând ca, în perioada urm
ţial. Acesta va cuprinde proiectele ce pot fi implementate la nivelul

municipiului Re ţa, surse de finanţare ţi de întrebuinţare
a materiilor prime

ţia rutier

ţionate, transportul public local de c

ţiile Victoria, Mioriţa
ţiilor temporare, respectiv alveola de preselecţie din faţa

cl ţa Nord

ţion ţia rutier
ţenii sunt sf ţi s

ţiei ţie.

�

�

�

�

De ce este important Remus Marta în Consiliul Local Reşiţa

Anvergur@ }i pluripartitism în familia Marta din Cara}-Severin!
Matei Mircioane

Familia de politicieni Remus şi Corina Marta, din
Caraş-Severin, reprezint

şi în lume! Cei doi sunt oameni de afaceri cu firme
în dou şe, Remus având domiciliul în Reşi

şa. Aşadar, o familie de mare anver-
gur

şul în care îşi are reşedin

şa şi a fost propunerea USL pentru func

şaselea pe lista PDL pentru func
şi şi nu a prins loc în Consiliul Local, deoarece

PDL-ul a ob

şi ş-Severin i-a dat
afar

şi acesta a
ajuns pe locul doi(!), fiind, astfel noua propunere a
PDL-ului pentru func

şi
şedinte al Organiza şi şi Adrian

Doxan, fost inspector şcolar general în Caraş-
Severin şi vicepreşedinte al Organiza

şi
şi ascensiunea sa fulminant

şi

şi, mai mult ca sigur
c

şi va deveni consilier local din partea PDL.
Având în vedere c şi

şi, votul lui Marta conteaz
şadar, o familie de tineri politicieni,

care acoper şe din jude

Şi cu cine se în

şi şi cel
Şi, da-

c

ă un caz special în politica
românească, probabil unic în ă, în sud-estul Euro-
pei

ă ora

ă economică, întinsă pe un larg spa
ă cei doi so

ă consilier local la
Boc

ă a pierdut la voturi în fa

ă mandate de consilieri.
Surpriză, însă, înainte de constituirea Consiliului
Local Re

ă din partid pe patru dintre candida
ă înaintea lui Remus,

ături de
Gheorghe Năsturel. De remarcat este că, pentru a-i
face loc în Consiliul Local lui Remus Marta, PDL-ul a
dat afară nume grele din partid, printre care Viorel
Blajovan, fost consilier local la Re

ă pozi ă a lui
Marta în partid ă!

Ar mai fi de men ă la constituirea Consi-
liului Local Re

ă, au fost rezolvate
ă la următoarea întrunire a Consiliului va fi

confirmat
ă la Re

ă ale ă!
Remarcăm, a

ă două ora ăcând parte
din partide diferite, nu se în ă! Sau se
în

ă că votul lui Marta este necesar pentru ca unul
dintre viceprimarii Re ă fie de la PDL ălalt
de la PPDD. Greu de crezut, dar nu imposibil!
ă este constitu ă.

ţar

ţa, iar
Corina în Boc

ţiu geografic.
Interesant este c ţi au candidat, fiecare

în ora ţa, pentru funcţia de
consilier local, din partea unor formaţiuni politice
diferite, Remus din partea PDL, iar Corina din Partea
USL. Corina Marta a fost aleas

ţia de
viceprimar, îns ţa PDL-istului
Constantin Borozan. Remus Marta, a fost abia al

ţia de consilier local
la Re ţa

ţinut numai dou

ţa, Organizaţia PDL Cara
ţii democrat-

liberali, aflaţi pe list

ţia de consilier, al

ţa, recent ales
pre ţiei PDL Re ţa,

ţiei PDL
Re ţa, ceea ce evidenţiaz ţia important

ţionat c
ţa, Remus Marta nu a fost confirmat

în funcţia de consilier, din motive birocratice.
Acestea, îns

ţa cei doi viceprimari
nu au fost înc

ţ, dar, f
ţeleg în politic

ţeleg?! ţeleg? Bursa zvonurilor
anunţ

ţei s

ţional, noi nu avem nimic împotriv

S-au inventariat pagubele de la inunda]ii:
4,7 milioane de lei este suma final@

Comisiile de evaluare ale Instituţiei Prefectului au
terminat de evaluat pagubele din Caraş-Severin.
Potrivit oficialilor de la judeţ, pagubele nu sunt la fel
de mari ca în anii trecuţi, dar infrastructura şi mai
multe staţii de transformare ale Enel au fost distruse
de ape.

Cea mai afectată localitate a fost Lăpuşnicu
Mare, acolo unde apele au produs pagube de
750.000 de lei, urmată de Sasca Montană cu
272.000 de lei şi comuna Pojejena, acolo unde
pagubele se ridică la 243.000 de lei, unde mai multe
gospodării au ajuns sub apă.

În ce priveşte infrastructura distrusă, mai exact
un drum judeţean şi mai multe poduri şi podeţe,
paguba înregistrată este semnificativă. Direcţia de
Administrare a Domeniului Public şi Privat s-a ales
cu pierderi materiale a căror valoare se ridică la
aproape 600.000 de lei. Cantoanele inundate ale
Direcţiei Silvice sunt un minus de 237.000 de lei
pentru instituţie, iar staţiile de transformare ale Enel
valorează 76.500 de lei.

„Instituţia Prefectului a trimis lista cu inventa-
rierea pagubelor la Guvern, dar urmează să vedem
ce urmează să se întâmple”, a spus Silviu Hurduzeu,
prefectul judeţului Caraş-Severin.

Dincolo de inventariere, pompierii din Caraş-Se-
verin trag un semnal de alarmă în ce priveşte
pregătirea comitetelor locale de apărare împotriva
dezastrelor. Asta pentru că, edilii-şefi dau dovadă de
superficialitate în ceea ce priveşte situaţiile de
urgenţă.

Cele mai multe dintre primăriile din judeţul Caraş-
Severin dau dovadă de superficialitate atunci când

vine vorba despre pregătirea planurilor pentru
situaţii de urgenţă.

Afirmaţia îi aparţine lui Titus Susan, inspector şef
al ISU Semenic şi a fost făcută la şedinţa Comitetului
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin,
desfăşurată cu ocazia analizării activităţii pe prima
jumătate a anului.

„În pofida ajutorului acordat de reprezentanţii ISU
Semenic al judeţului Caraş-Severin, în cele mai
multe cazuri, primăriile din Caraş-Severin au tratat
cu superficialitate întocmirea acestor planuri locale,
astfel că, în prezent, nu se poate spune cu exactitate
care sunt dotările reale existente la nivel local. Mă
refer aici la motopompe de evacuat apa, la saci cu
nisip şi aşa mai departe”, a afirmat Titus Susan, şeful
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Semenic
al judeţului Caraş-Severin.

O altă problemă care induce în eroare priveşte
încadrarea cu personal a Serviciilor voluntare. Titus
Susan explică faptul că în situaţiile transmise apar
zeci de oameni, iar în realitate, nu există decât
câteva persoane care pot participa la intervenţii.

Nici în ceea ce priveşte participarea la cursurile
de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, nu se
prea „înghesuie” nimeni.

„De exemplu, la Craiova, unde s-au desfăşurat
asemenea cursuri şi la care ar fi trebuit să participe
până acum 25 de primari, viceprimari sau secretari
de primării, doar cinci s-au prezentat”, a subliniat
inspectorul şef al ISU Caraş-Severin.

La rândul său, prefectul judeţului, Silviu
Hurduzeu, a precizat că fără intervenţia celor de la
ISU Semenic, lucrurile ar fi putut degenera în Caraş-
Severin, după ce au fost înregistrate, în primul
semestru al anului, zeci de avertizări meteorologice
şi hidrologice, ninsori abundente, precipitaţii şi
scurgeri de pe versanţi, sau creşteri de debite.

„Intervenţiile celor de la ISU Semenic au fost
deosebit de importante, la timp şi cu succes, astfel
încât, în Caraş-Severin, nu am avut victime. Bugetul
instituţiei, însă, a fost afectat. Vom discuta cu
reprezentanţii primăriilor din judeţ, pentru că, din
păcate, serviciile de voluntari nu sunt pe deplin
funcţionale. Dacă aceste servicii ar fi puse la punct,
s-ar putea interveni mult mai repede”, a declarat
prefectul de Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu.

Alarmă la primării

(Alexandra Popa)

Olimpicii ciclului gimnazial din
Caraş-Severin au intrat în vacanţă,
dar continuă să muncească, astfel
încât performanţele lor să fie şi mai
bune la anul. Peste 30 de olimpici au
fost selectaţi să ia parte, de miercuri,
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În perioada 27-28 aprilie 2012, Grupul Ecologic de
Colaborare Nera a dat start-ul la programul de voluntariat
MAREA HOINĂREALĂ 2012, realizat în fiecare an în
perioada aprilie - noiembrie pe teritoriul Microregiunii de
Colaborare Transfrontalieră Dunăre Nera Cara

ării
alternative a mediului, informării popula ătură cu
regimul ariilor naturale protejate, igienizării zonelor
speciale de protec ării
ecoturismului.

Prima etapă a acestui program s-a derulat pe teritoriul
comunei Sasca Montană

ă
precum

ă etapă a programului au participat un număr de 30
de tineri voluntari de la Grupul

ă (Banatšume) Pan ă în centrul de
voluntariat al GEC Nera.

27 aprilie 2012 - Monitorizarea calită
ă. Voluntarii

au consemnat în formularele de monitorizare fenomenul
grav, de poluare cu de

ă, aflat în adminis
trarea Companiei Na

ă, de
peste 35 de ani, materialul cu structură de nisip fin din
depozit ă pe terenurile agricole din zonă, în
gospodăriile popula

ărbunari, degradând culturile
ă. Lipsa lucrărilor de

protejare
ării turismului în

Sasca Montană.
În ce prive

ă, de la un an la altul are
loc o îmbunătă ării de cură

ă fără existen

ări omologate.
În absen

ă de la speciali

ă
ă protejată este extrem de redus.

Campările neomologate, cum este ă

păstrăvăria din Valea Beiului, nu au dotări minime
necesare practicării ecoturismului iar în sezonul turistic
acestea sunt răvă

ări
adresate factorilor direct responsabili de dezvoltarea
durabilă a acestei zone va fi distribuit în perioada
următoare tuturor celor interesa

- -

-

ş şi, care
este un proiect de interes public destinat monitoriz

şi conservare precum şi promov

şi a inclus amplasamentul
depozitului (haldei) de deşeuri miniere care provin de la
fosta exploatare de minereu de cupru din Sasca Montan

şi traseele Valea Şuşarei şi Valea Beiului din
interiorul Parcului Na şni

Şcolar Agricol Oravi
Şcolar Industrial „Mathias Hammer” Anina,

Asocia
şoara, Universitatea Politehnica Timişoara şi Direc

şeuri miniere de la Sasca Montan

şeuri miniere, provenind de la
depozitul neprotejat din Sasca Montan

şi Fierului Deva.
Vânturile puternice şi apele meteorice antreneaz

şi-l transport
şi pe drumul jude

şi pu

şi încadrare în peisaj a acestei halde, are un
impact negativ major asupra dezvolt

şte minunatele trasee, Valea Beiului şi Valea
Şuşarei, voluntarii au consemnat c

şi a infrastructurii de
vizitare dar şi anul turistic 2012 debuteaz

şi a
unor camp

ştii şi localnicii
afl şti pu

şi conservare a patrimoniului natural iar gradul de
acceptare la nivelul comunit

şi cea de lâng

şite de vetre de foc, gunoaie menajere şi
ambalaje din plastic.

Un raport detaliat privind starea mediului, modul de
practicare a ecoturismului precum şi recomand

ţiei în leg

ţie

ţional Cheile Nerei - Beu ţa. La
aceast

ţa,
Grupul

ţia “Aurora” Bela Crkva, Universitatea de Vest
Timi ţia
Silvic

ţii mediului în zona
haldei de de

ţionale a Cuprului

ţiei ţean Ciuchici -
C ţinul teren agricol pe
care îl au localnicii din Sasca Montan

ţire a st ţenie
ţa

unui centru de vizitare aflat în administraţia parcului

ţa unui centru de vizitare, turi
ţine lucruri despre nevoia de

protecţie
ţilor locale din zona parcului a

regimului de arie natural

ţi.

čevo care activeaz

Grupare mafiotă, anihilată în Clisura Dunării
Poliţiştii au descins ieri dimi-

neaţă în nouă locaţii din Mol-
dova-Nouă şi una de la Oraviţa.
Acţiunea lor a vizat o grupare
periculoasă, care s-a impus prin
violenţă în oraş, dar şi în zonele
din apropiere. Potrivit unor sur-
se din oraşul din Clisura Dunării,
Valeriu Răulea este, de fapt,
persoana căutată de oamenii
legii. Acesta face legea aşa cum
îl taie capul şi controlează mulţi
dintre membrii etniei rome.

Descinderile au sosit într-un
moment mult aşteptat de poli-

ţişti.Asta pentru că, aceştia îl urmăresc îndeaproape
pe interlopul local, dar şi periculoasa sa grupare.
Lucrurile sunt mai complexe, decât par la prima
vedere. Potrivit unor surse din Clisură, Gruparea
Răulea ar fi cumpărat în alegerile locale voturile
pentru un partid politic din Moldova-Nouă. Este
vorba despre circa 600 de voturi. Poliţia din oraş l-a
monitorizat pe Răulea în perioada respectivă şi este

posibil ca acţiunea să aibă o strânsă legătură cu ziua
de 10 iunie.

În plus, grupare Răulea controlează etnia romă,
dar tinerii fără şcoală şi locuri de muncă. Valeriu Ră-
ulea are foarte multe condamnări la activ, iar în urmă
cu o săptămână, din magazinul pe care îl are familia
lui au fost confiscate mai multe pachete de ţigări de
contrabandă. Garda financiară i-ar fi amendat cu su-
ma de 20.000 de lei. În urmă cu circa 5-6 ani, despre
Valeriu Răulea se mai spune că ar fi violat o poliţistă
de frontieră, dar din lipsă de probe nu a putut fi reţinut

Surse oficiale susţin că motivul pentru care
poliţiştii au iniţiat acţiunea din această dimineaţă ar fi
mai multe acte de violenţă. „Au loc 11 descinderi la
Moldova-Nouă şi una Oraviţa. Descinderile vizează
mai multe persoane care au săvârşit infracţiuni cu
violenţă”, a declaratAncuţa Cărbunaru, purtătorul de
cuvânt al IPJ Caraş-Severin. Deocamdată, oamenii
legii nu oferă mai multe informaţii despre acţiunea
din Clisura Dunării. Oficialii de la IPJ Caraş-Severin
au declarat că revin în timpul zilei de joi cu informaţii
în plus despre descinderile Poliţiei Moldova-Nouă.

(Alex Tatomir)

Anton Georgescu a conferenţiat despre ruşine

Unul dintre constructorii c@ii ferate
Anina - Oravi]a s-a sinucis de ru}ine!

Matei Mircioane

Eseistul Anton Georgescu a
c o n f e r e n ţ i a t , l a s f â r

ţiilor interesante”, de pe
lâng ţia pentru Cultur

ţat de c

ţia pentru Cultur

ţelepţilor”, aceasta fiind, de fapt, denumirea sub care a f

ţelepţilor” au loc, în fiecare vineri, dezbateri pe teme
anunţate

ţii culese din
bibliotec

ţi, care au cunoscut ru

ţie,
despre care autorul susţine c ţie.

Am identificat în text

ţii extreme: se cunoa
ţa - Anina, care, gre

ţ ţ

ţia ru

ş i t u l
s

ş-Severin, despre ruşine,
prezentând textul cu titlul „Un
sentiment dezirabil - ruşinea”.
Reamintesc faptul c

şi sub denumirea de
„Clubul în

şi despre care unul dintre membri se oblig

şi
jurnalist, a scris despre ruşine, pornind de la cuplul originar, Adam şi
Eva, cei doi protop şinea gustând din pomul
cunoaşterii, pân şti, la moraliştii francezi, la ruşinea
reg şinea” cucoanelor din dramaturgia lui
Caragiale, „Ruşinea fetelor”, o floare despre care se spune c

şte tot mai rar, ruşinea la care, mai recent, f

şi nu împ şim opinia eseistului, c şinea ar fi fost ascuns
şi ar fi fost asimilat

şterii, consider

şi un eveniment inedit, un suicid comis din
cauza ruşinii, consemnat de Anton Georgescu: „Totuşi, în vremuri în
care renumele era decisiv, chiar şi aceste neîmpliniri puteau duce la
solu şte cazul inginerului austriac, constructor al
c şind traseul unui tunel, s-a aruncat
de la gura acestuia în pr

şi se întâmpla prin 1860”.
În final, autorul concluzioneaz şinea poate fi întâlnit

şte „cu o frecven şi
intensitate tot mai reduse”.

Anton Georgescu a promis c
şinii în diferite epoci, zone geografice şi categorii sociale.

Totodat şine la
politicieni, deoarece în acest domeniu nu are subiect.

ăptămânii trecute, la „Clubul
discu

ă Direc ă
Cara

ă acest club,
înfiin ătre poetul Iacob
Roman, consilier superior la
Direc ă, mai este
cunoscut

ăcut
oarecare carieră, fie datorită celor care l-au vorbit de bine, fie din cauza
celor care l-au ironizat.

La „Clubul în
ă să scrie un

referat, un eseu sau o simplă prezentare cu informa
ă sau de pe internet.

La cea mai recentă dezbatere, inginerul Anton Georgescu, eseist

ărin
ă la texte biserice

ăsită în proverbe populare, „ru
ă se

găse ăcea apel Gabriel
Liiceanu, în „Apel către lichele” etc.

De ărtă ă ru ă în
pomul oprit ă de oameni după ce au consumat din
fructul cunoa ăm că eseul abordează în manieră
originală, diferitele aspecte ale unui sentiment în continuă evolu

ă se află pe cale de dispari

ăii ferate Oravi
ăpastie. Se numea Johann Ludwig Dollhof-

Dier
ă că ru ă frecvent

în textele literare, însă în via ă se întâlne ă

ă va dezvolta subiectul, abordând
evolu

ă, autorul a spus că nu se va referi la sentimentul de ru

Guvernul va relua
plata indemnizaţiilor că-
tre revoluţionari, sistată
anul trecut de Guvernul
Boc, dar va extinde
perioada de eşalonare
pentru sumele mari, va
diminua cu 10% cuan-
tumul indemnizaţiilor

reparatorii aflate în plată şi va sista plăţile pentru
revoluţionarii aflaţi în cercetare la DNA. Aceste
prevederi sunt cuprinse într-un proiect de Ordonanţă
de Urgenţă, publicat pe site-ul Guvernului

Motivând că decizia fostului Guvern, adoptată la
sfârşitul anului trecut, de a nu acorda în 2012
indemnizaţiile revoluţionarilor a creat dezechilibre în
viaţa beneficiarilor, proiectul actului normativ
stabileşte că aceste indemnizaţii vor fi reluate în
plată lunar, începând de la 1 iulie 2012, fiind
calculate pe baza unor coeficienţi de multiplicare
valabili exclusiv pentru acest an. În acelaşi timp,
Guvernul va diminua cu 10% indemnizaţiile
reparatorii ale urmaşilor Eroilor-Martiri, Răniţilor şi
Reţinuţilor aflaţi la acest moment în plată.

O altă decizie prevăzută de Guvern este
suspendarea la plată a indemnizaţiilor pentru un

număr de 3.720 persoane cu certificate eliberate
ilegal în perioada 1999-2002, până la finalizarea
cercetărilor penale derulate de către Direcţia
NaţionalăAnticorupţie.

În aceste condiţii, numărul beneficiarilor scade la
7.480 revoluţionari, pentru care efortul bugetar
aferent ultimului semestru din acest an este calculat
la puţin peste 95 milioane lei.

Astfel, conform Ordonanţei de urgenţă, începând
de la 1 iulie 2012, „luptătorii remarcaţi în revoluţie”,
vor primi din nou indemnizaţii lunare echivalente cu
salariul mediu pe economie, care în prezent este de
în valoare de 2117 lei.

În nota de fundamentare a Ordonanţei de
Urgenţă se arată: „Faţă de situaţia actuală, se impu-
ne ca intenţia iniţială a legiuitorului român, aceea de
a onora comportamentul şi sacrificiile participanţilor
la Revoluţia din Decembrie 1989 să capete un
conţinut concret şi decent, expresie a recunoştinţei
societăţii româneşti pentru curajul manifestat în
condiţii deosebit de dificile, să fie respectată.

Drepturile propuse a fi acordate prin prezentul
proiect de act normativ reprezintă o modalitate de a
reda demnitatea umană, măcar în parte, în raport cu
aportul, pierderile şi suferinţele acestor persoane”.

Matei Mircioane

Guvernul reia plata indemniza]iilor pentru revolu]ionari!

Cehii investesc 30 de milioane de euro în sistemul hidro de pe Semenic
„Procesul de retehnologizare va consta în

construc

ă genera
ătorul de cuvânt al companiei CEZ, pe zona de

vest. În urma retehnologizării, CEZ î ă
ob ă o capacitate totală instalată a sistemului
hidroenergetic din proprietatea sa de peste 20MW.
Finalizarea procesului este estimata să aibă loc în
cea de-a doua jumătate a anului 2013.

Modernizarea sistemului hidroenergetic implică
oprirea produc ărilor aferente.
Acest lucru are un impact pozitiv asupra turismului
local.Asta întrucât lacurile aferente amenajării hidro:
Gozna, Secu, Valiug, Timis Trei Ape, î

ămânând un punct de atrac

ă instalată de 600 MW. Parcurile Eoliene CEZ de la
Fântânele, Grădina

ţii civile, respectiv, baraje

ţii de transformare cu echipamente
noi, de ultim ţie”, a precizat Angelica Barbu,
purt

ţin

ţiei pe perioada lucr

ţine
nivelul natural, r ţie pentru
turi

şi canale, dar şi în
înlocuirea tuturor echipamentelor existente: turbine,
generatoare, sta

şi propune s

şi vor men

şti. Grupul CEZ mai investeşte, în zona Dobro-

gea, 1,1 miliarde Euro în realizarea celor mai mari
parcuri eoliene pe uscat din Europa, cu o putere tota-
l

şi Cogealac.

Impact pozitiv asupra turismului

(Alexandra Popa)

( )continuare din pagina 1
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1. Noţiuni

ţia aplicabil

3. Etape/Metode pentru recuperarea taxei
auto

Ce înseamn

Etapa 1 - Procedura antejudiciar

Etapa 2- Procedura Judiciar

Etapa 3 - Încasarea banilor

ă noua taxă auto 2012?

ă achite aceasta taxa?

ă

ă

Etapa 1 - Procedura antejudiciară

Legea intrata în vigoare în ianuarie 2012
prevede ca taxa de poluare va fi plătită, o singură
dată, atât pentru autovehiculele noi, cât

ă auto
vehiculul este produs în ă sau în străinătate.

Taxa se calculează pe baza mai multor criterii
(precum tipul motorizării, capacitatea cilindrică,
emisia de CO

Legea prevede că obliga ă a taxei
auto pe poluare apare în următoarele situa

ă, unui
autovehicul de către un proprietar din România;

la repunerea în circula
ă încetarea unei exceptări sau scutiri;
la reintroducerea în parcul auto a unui

autovehicul în cazul în care, la momentul
scoaterii din parc, i s-a restituit proprietarului
valoarea reziduală a taxei.

Noua taxă pe poluare nu va fi achitată pentru
ma

Teoretic, noua lege urmăre ă elimine
complet discriminările din legea veche, creând
un cadru legal prin care cel care poluează plă
te ărat ma

ă lucrurile stau altfel. Prin această
lege nu se sanc ă poluarea, ci vânzarea
de ma ără sunt
obliga

ă, plătesc, ci doar cei care vor să

cumpere o ma ă. Noutatea adusă de noua
lege intrată în vigoare în ianuarie 2012, fa ă de
legea veche, este că indiferent de unde cumpără
ma ăinătate sau din ă, c mpără-
torul va fi nevoit să plătească această taxă.

Prin noua lege, se încalcă în lan

ă cu
legisla ă. Prin
această lege libertatea de circula

ă. Dând
câ ă celor care au ac ă
pentru recuperarea sau evitarea taxei auto de
poluare, instan ă

ă nouă lege,
care a creat doar confuzie, discriminări

ălcare flagrantă a
jurispruden

Se depune o plângere prealabilă către Admi
nistra

După primirea răspunsului de la Administra
ă 30 de zile de

când a fost depusă plângerea
ă, se intentează ac
ă a Administra

ă până la
solu

ărârea câ ă se merge la
Administra

ărârea
judecătorească iar solicitantul va intra în posesia
banilor achita

Se depune o plângere prealabilă către
Serviciul Public Comunitar - Direc

ări de pe
raza teritoriului domiciliului solicitantului. Etapa
2- Procedura Judiciară

După primirea răspunsului de la Serviciul
Public Comunitar - Direc

ări sau după 30 de zile de
când a fost depusă plângerea

ă, se intentează ac
ă a Serviciul Public Comunitar - Direc

ări
la Tribunalul Administrativ, Contencios

ă
până la solu

ă se merge la Servi
ciul Public Comunitar - Direc

ări unde, având restul
documentelor necesare, solicitantul î

ără să achite taxa auto pe
poluare.

O lege care încalcă legisla ă a
fost înlocuita cu altă lege, la fel de necomunitară.
Ac

ă în instan ă
ă principii

fundamentale ale legisla
ă popula

ărăcită de greută ă ce a
marcat ultimii ani, să fie nevoită să suporte plata
unei astfel de taxe discriminatorii, ce, sub
pretextul “poluatorul trebuie să plătească”,
sanc ă orice act de vânzare cumpărare a
unei ma

ă
ă să- ă

ac ă pentru recuperarea sau
evitarea sumelor exorbitante pe care, din păcate,
taxa auto pe poluare le presupune.

şi pentru
cele second-hand, care sunt înmatriculate pen
tru prima data în România, indiferent dac

şi norma de poluare), luând în
considerare şi deprecierea autoturismului.

şinile înmatriculate în perioada 1 ianuarie
2007 - 1 iulie 2008, de autovehiculele încadrate
în categoria vehiculelor istorice sau care au fost
acordate unor institu şi
timp, nici autoturismele confiscate sau cele
acordate cu titlu gratuit nu sunt supuse la plata
acestei taxe.

şte s

şte, indiferent de unde şi-a cump şina.
În practic

şini. Astfel, doar cei care cump

şini şi le folosesc,
deci polueaz

şin

şina, din str

şi constitu

şi cu legisla

ştig de cauz

şi
abuzuri, concomitent cu o înc

şi nu a fost
solu

şi Fiscal,
urmând a se stabili termele de judecat

ştigat

şinii pentru
taxa pe poluare.

şi Înmatricul

şi Înmatricul
şi nu a fost

solu

şi Înmatricul
şi Fiscal,

urmând a se parcurge toate etapele de judecat

şi Înmatricul
şi poate

înmatricula maşina f

ştig
şi noua lege încalc

şi
comunitare. Este nedrept c

şi criza economic

şini, descurajând achizi

şi-au achizi
şi achizi

-
-

-

u

ţar

ţia de plat
ţii:

la înmatricularea, pentru prima dat

ţie a unui autovehicul
dup

ţii ale statului. În acela

ţioneaz

ţi la plata taxei auto de poluare. Prin
urmare nu toţi cei care au ma

ţ

ţar

ţ mai multe
principii comunitare ţionale de drept.
Legea nr.9/2012 este în contradicţie total

ţia UE dar ţia naţional
ţie a bunurilor

pe teritoriul României este indirect limitat
ţionat în judecat

ţele din toat ţara au constatat
efectele nedorite create de aceast

ţei Curţii Europene de Justiţie.

-
ţia Finanţelor Publice de pe raza teritoriului

în care solicitantul a achitat taxa auto pe poluare.

-
ţia Finanţelor Publice sau dup

ţionat ţiunea de chemare
în judecat ţiei Finanţelor Publice la
Tribunalul Administrativ, Contencios

ţionarea acţiunii.

Cu hot
ţia Finanţelor Publice unde se face o

cerere de restituire a banilor pe baza sentinţei
obţinute. Astfel se pune în executare hot

ţi la înmatricularea ma

ţia Regim
Permise de Conducere

ţia Regim Permise de
Conducere

ţionat ţiunea de chemare
în judecat -
ţia Regim Permise de Conducere

ţionarea acţiunii. Etapa 3 - Încasarea
banilor Cu sentinţa legalizat -

ţia Regim Permise
de Conducere

ţia comunitar

ţiunile intentate pentru recuperarea/evitarea
acestei taxe, se câ ţele din toat
ţara întrucât

ţiei naţionale dar
ţia, oricum

s ţile

ţioneaz
ţionarea de astfel

de bunuri. Nume mari de pe piaţa avocaturii au
susţinut ilegalitatea acestei legi, încurajând
cet ţenii care ţionat sau intenţio-
neaz ţioneze autovehicule, s

ţioneze în instanţ

2

Cine este obligat s

�

�

�

2. Legisla

Pentru evitarea taxei auto (înmatricularea
maşinii f

ă pentru a
recupera/evita taxa auto

ără a achita taxa auto)

4. Concluzii

4

Proiectul privind plata la facturi
totale de pân

ţia ca aceste pl ţi s

TVA
ă la 500.000 euro doar la înca-

sare cu condi ă ă se facă
prin bancă, nu cash, urmează a fi promovat
după 1 august, a declarat premierul Ponta
pentru un post de televiziune.

Având în vedere decizia Curţii Constituţionale

ţilor celor dou

privind
organizarea ă

ă camere ale
Parlamentului României o scrisoare prin care le adresează
rugămintea de a analiza posibilitatea organizării în cât mai
scurt timp a unei .

şi desf şurarea referendumului, Primul-minis-
tru Victor Ponta a trimis preşedin

sesiuni extraordinare

� �

�

�

�

ţ ţiei a crescut la 2,04% în luna iunie 2012, de la 1,79% nivel înregistrat în luna
anterioar ţe de urgenţ ţiilor OG nr. 41/1998 referitoare la
actualizarea taxelor în domeniul protecţiei propriet ţii industriale se suspend ţine 12 zone umede protejate prin
Convenţia Ramsar, dup ţei COP11 Ramsar, care are loc în perioada 6-13 iulie la Bucure

Primul-ministru, Victor Ponta, efectueaz Cantitatea de grâu recoltat
Rata anual

Potrivit unei ordonan
România de

ă o vizită oficială la Bruxelles în perioada 11-12 iulie ă până în prezent este cu 20 la sută mai
mică fa ă de aceea ă a anului 2011, informează MADR ă a infla

ă, potrivit datelor publicate de INS ă publicată în Monitorul Oficial, aplicarea dispozi
ă ă până la data de 1 ianuarie 2014

ă ce patru noi zone au fost aprobate în cadrul Conferin

şi perioad

şti
�

� H.G. nr. 559/2012 pentru modificarea
anexei la Hot

Ordinul Ministerului Mediului

ţiei

Ordinul Ministerului Administraţiei

ţi
ţiei

ţiei

ţiilor art.
39 alin. (1)

ţilor administraţiei publice
locale (M.O. nr. 382/07.06.2012)

Senatul României - Hot

ţiuni colective în cadrul libert ţii
de stabilire ţii de a presta servicii -
COM (2012 ) 130 f i na l (M .O . n r.
384/07.06.2012)

H.G. nr. 577/2012 pentru completarea art.
3 din anexa nr. 1 la H.

ţii notariale nr. 36/1995 (M.O. nr.
386/08.06.2012)

Ordinul Ministerului Agriculturii

MADR

ţiilor specifice -
ţi directe

ţi naţionale directe complementare în
sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului
aferent masurilor de agromediu

ţiei

ţiei
ţelor publice nr. 286/

2.987/2011 privind aprobarea nivelului maxim
al cheltuielilor de personal aferent bugetului
general centralizat al unit ţilor administrativ-
teritoriale (M.O. nr. 388/11.06.2012)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

MECTS

ţ

-

ţionale a României nr.
18/2012 privind punerea în circulaţie, în scop
numismatic, a unui set de dou

ţiilor politice centrale ale
României moderne - deschiderea primului
parlament

ărârea Guvernului nr. 975/2011
privind aprobarea ajutoarelor de stat care se
acorda producătorilor agricoli pentru perioada
2011-2012

ădurilor
nr. 1255/2012 pentru modificarea anexelor nr.
2-5 la Ordinul ministrului agriculturii,
alimenta ădurilor nr. 193/2002 privind
reactualizarea delimitării fondului cinegetic al
României în fonduri de vânătoare (M.O. nr.
376/05.06.2012)

ărârea nr.
77/2012 privind interpretarea dispozi

ă

ărârea nr. 9/2012
cu privire la propunerea de regulament al
Consiliului privind exercitarea dreptului de a
desfă ă

ă

G. nr. 717/2009 privind
aprobarea normelor de implementare a pro-
gramului "Prima casă" (M.O. 385/08.06.2012)

Legea nr. 77/2012 Lege pentru modifi-
carea

ă

ării Rurale nr. 127/2012 pentru modificarea

nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a
condi

ă
ă

ă

ării,
Tineretului

ă
ă, de

master

ădurilor
nr. 1533/2012 Ordin privind aprobarea măsu
rilor de reglementare a efortului de pescuit

ăncii Na

ă monede din
argint dedicate aniversarii a 150 de ani de la
unificarea institu

ărirea
disciplinei financiare

şi a sumei totale alocate acestor
ajutoare de stat (M.O. nr. 375/01.06.2012)

şi P

şi p

şi
Internelor nr. 113/2012 pentru modificarea şi
completarea Ghidului carierei poli ştilor şi
cadrelor militare din Ministerul Administra
şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului
administra şi internelor nr. 69/2009 (M.O.
nr. 377/05.06.2012)

şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru
alegerea autorit

şura ac
şi a libert

şi completarea Legii notarilor publici şi a
activit

şi Dezvol-
t şi

completarea Ordinului

şi a criteriilor de eligibilita
te pentru aplicarea schemelor de pl
şi pl

şi zone
defavorizate (M.O. nr. 388/11.06.2012)

Ordinul Ministerului Administra şi Inter-
nelor nr. 130/2012 pentru modificarea anexei
la Ordinul ministrului administra şi interne-
lor şi al ministrului finan

şi Sportului nr. 4345/2012 Ordin
pentru modificarea Ordinului nr.
3.313/2012 privind cadrul general de
organizare şi desf şurare a admiterii în
ciclurile de studii universitare de licen

şi de doctorat pentru anul universitar
2012-2013 (M.O. nr. 388/11.06.2012)

Ordinul Ministerului Mediului şi P

şi a
cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012
(M.O. nr. 389/11.06.2012)

Circulara B

şi constituirea primului guvern
(M.O. nr. 392/12.06.2012)

O.u.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de
reducere a cheltuielilor publice şi înt

şi de modificare şi
completare a unor acte normative (M.O. nr.
392/12.06.2012)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Biroul Electoral Central - Hot

Emiterea titlurilor de despăgubire pentru proprietă

ă până la data de 15 mai 2013, conform unei legi publicate în
Monitorul Oficial, care a intrat recent în vigoare. Documentul mai
stabile ă vor fi suspendate inclusiv procedurile privind
evaluarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri.

ţile pre-
luate abuziv de stat în perioada regimului comunist este suspen-
dat

şte c

privind participarea la achiziţia de „Servicii de lucrări de construcţii” din cadrul proiectului cu
titlul:

„EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA PENSIUNII TURISTICE FLOARE DE
COLŢ DIN STAŢIUNEABALNEARABĂILE HERCULANE”

Cod SMIS 23854

12.07.2012

- Programul Operational Regional, Axa 4, DMI.4.3 - „Sprijinirea
dezvoltării microîntreprinderilor”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.065.063,01 lei din care valoarea
eligibilă a proiectului este de 858.000 lei, unde 858.000 lei reprezintă FEDR iar suma de
207.063,01 lei reprezintă contributia beneficiarului.

SC SEVEN SRL, în calitate de beneficiar, anunţă demararea in cadrul contractului de
finanţare cu titlul “DEZVOLTAREA EXTINDEREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA
PENSIUNII TURISTICE FLOARE DE COLŢ DIN STAŢIUNEA BALNEARĂ BĂILE
HERCULANE” a achiziţiei de „Servicii de lucrări de construcţii”.

Fişa de Date a achiziţiei precum şi Caietul de Sarcini aferent le puteţi obţine de la SC
SEVEN SRL, Str. Florilor, nr. 7, Băile Herculane, localitate: Băile Herculane, judeţul Caraş-
Severin, persoană de contact: Rosca Ciprian, telefon: 0730.196886 email:
roscacipi@yahoo.com, până la data de 16.07.2012.

1. Număr referinţă:

2. Data publicării anunţului:

3. Finanţat din Regio

4.Autoritatea de Management:

5. Organism Intermediar:

6.Alte informaţii:

Note: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Instrumente Structurale
2007 - 2013

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

SC SEVEN SRL

ANUN DE PRESŢ Ă

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

Oficial al României

GHID PRACTIC
Recuperare/evitare taxa auto pe emisii poluante

| 12 - 18 Iulie 2012 | PRISMA

Serviciul TelVerde
Anticorup]ie

Începând cu data de 9 iulie
Ministerul Finanţelor Publice
pune la dispoziţia cet ţenilor
Serviciul TelVerdeAnticorupţie.

Serviciul TelVerde Anticorup-
ţie este destinat
primirii apelurilor telefonice

ţie înf
ţionari din cadrul Ministerului

Finanţelor Publice ţiile
subordonate: Agenţia Naţional

ţional
ţional
ţilor

ţional

ă

ării sesizărilor privind
nereguli, abateri sau acte de
corup ăptuite de către
func

ă
de Administrare Fiscală, Garda
Financiară, Autoritatea Na ă
a Vămilor, Autoritatea Na ă
pt. Restituirea Proprietă

ă de Prognoză.

0800800085
şi

înregistr

şi institu

şi
Comisia Na

Traian Băsescu a fost sus-
pendat, vineri, 6 iulie, din func

ă". 2 voturi au fost
anulate. După anun

ă fie 29 iulie 2012, propunere
aprobată de plen, cu 242 voturi
"pentru".

Pre

ă ce
Curtea Constitu ă a consta-
tat că procedura de suspendare
a pre ăsescu a
fost respectată.

ţia
de pre

ţarea rezulta-
telor, Parlamentul a propus ca
data referendumului naţional
pentru demiterea

ţional

şedinte al României, de
Parlament, cu 256 voturi "pentru"
şi 114 "împotriv

şefului statului
s

şedintele Senatului, Crin
Antonescu, este preşedintele
interimar al României, dup

şedintelui Traian B

Casa de avocatur Coltucă



Un astronom renumit pentru
proiectarea unora dintre cele mai
mari oglinzi pentru telescop de pe
planetă (o versiune de 8 2 metri în
diametru a oglinzii în structură de
fagure este încă utilizată într-un
telescop din Chile) are acum în fa ă
o nouă provocare: el vrea să cons

truiască colectoare solare extrem
de eficiente, care produc energie
electrică ieftină.

O companie din Arizona pe care
a fondat-o, REhnu, afirmă că noua
abordare ar putea aduce pre

ă până la 1 $
pe watt până în 2020

ă.
Până în prezent, cele mai multe

ferme solare au folosit panouri mari
cu celule fotovoltaice care ajung la
10 - 15 la sută eficien ă atunci când
sunt expuse direct la soare.

REhnu are o abordare diferită.
Folose

ă
mare de lumină a soarelui este mai
întâi reflectată către o structură
optică în care este împăr ă propor

ă mare de lumina este în
primul rând împăr ă în mod egal
către concentratori optici, fiecare
alimentând o singură celulă mică.

Receptorul REhnu ocupă 0,002
m , furnizând o putere de 2,5 kW.
Prin contrast, receptorii tipici au un
volum de 1000 de ori mai mare
pentru aceea

ă apă de
răcire, doar pu

ă energia

ă ă de
via ă a ă de 20 de ani.

În vara anului 2011, o echipă de
ingineri de la REhnu

ă. Modulul
generează 2 kW de energie
electrică

ără nici un incident.
Instala ă folose

ătra ăcire
activă, cu patru radiatoare într-un
pătrat situat deasupra receptorului a
func

ă.
Acum, REhnu proiectează un

prototip u ă
de 2 hectare numită Solar Zone, în
de ă
să plaseze 42 de sisteme în acest
spa

,

ţ
-

ţul unei
ferme de energie solar

ţie al energie, incluzând
costurile de capital, de 5 cenţi pe
kilowatt-or

ţ

ţit -
ţional la mai multe celule mici într-un
mic receptor. Acest lucru este în
contrast cu alte sisteme în care o
suprafaţ

ţit

ţin aluminiu
ţie, fiecare

acru (4.000 mp) oferind peste
500.000 kWh pe an. Timpul de recu-
perare pentru toat

ţ

ţia la scar

,

ţi. Sistemul de r

ţionat bine, cu temperatura
celulelor de 25 C peste temperatura
ambiant

ţiu pentru producţia a 840 kW.

şi un cost de

produc

şte oglinzi pentru a concentra
razele solare pe zonele unei mici
celule solare multi-strat.

Separarea între mare şi mic este
inima avantajelor REhnu-lui. O zon

şi putere.
Prietenoase cu mediul, fermele

solare REhnu nu necesit
şi un

teren redus pentru instala

şi
emisiile de CO utilizate la fabrica
rea, transportul şi instalarea fermei
nu dep şeşte 2 ani la o durat

şteptat

şi Universitatea
din Arizona, au efectuat un test cu
primul prototip la scar

şi a operat timp de peste
100 de ore f

şte un

reflector de 3 15 mp şi un receptor
cu treizeci şi şase de celule de 15
mm p

şor de 20 kW, într-o zon

şertul Arizona. Compania sper

3
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Secretarul american de stat Hillary Clinton s-a oprit în Laos pentru discu
Germania trebuie s

ţii, înainte de
întâlnirea din această săptămână a mini ă se grăbească dacă nu dore ă lipsească pe scena
dezvoltării economice înAsia, a declarat cancelarul germanAngela Merkel, în timpul unei călătorii în Indonezia

ştrilor de externe din Asia de Sud-est şte s

Duma de Stat a aprobat (238 - 208 - 1) intrarea Pre
Parlamentul rus a ratificat o lege care vizeaz

ţ ţia Mondial ţului
Ţ ţiilor copiilor

ru

ării în Organiza ă a Comer
ării ărilor Nealiniate, în Iran, prima sa călătorie în republica islamică ă reglementarea adop

ătre americani, la un an după ce acordul a fost încheiat cu SUA

şedintele palestinian MahmudAbbas va participa la un summit
al Mişc

şi de c

5

Preşedintele , Barack Oba
ma, şi rivalul republican Mitt Romney,
se afl

SUA -

ţiile de vot,
cu patru luni înainte de alegerile
prezidenţiale din noiembrie, potrivit
celui mai recent sondaj de opinie.

ă la egalitate în inten

Un tribunal israelian l-a achitat pe fostul prim-ministru
Ehud Olmert în două cauze grave de corup ă, con
damnându-l doar pentru încălcare a încrederii. Decizia vine
după o anchetă de cinci ani privind corup ăr
tat pe Olmert de la conducere, în 2009

ţie -

ţia, care l-a îndep -

şi fraud

şi a ajutat venirea
guvernului de dreapta al premierului Benjamin Netanyahu.

UE trebuie să construiască profunde
ătoare cu vecinii săi din est pentru a-i ajuta să continue pa

ă de deputa ăcut recomandări specifice
pentru fiecare dintre cele ări ex-sovietice (Armenia, Azerbaidjan,
Belarus, Georgia, Moldova

zone de liber schimb şi
cuprinz şii spre
democra şi prevenirea conflictelor din regiune, spune o rezolu

şase
şi Ucraina), din Parteneriatul Estic al UE.

ţie ţie adop-
tat ţii europeni. Parlamentul a f

ţ

Odată cu începutul sezonului vacan

ă să călătorească în interiorul
ă anumite as

pecte ale călătoriei de care fiecare european
ar trebui să fie con ă acestea se
referă la de ări de sănătate,
la solu ălătorie cu
un operator sau la călătoria cu un animal de
companie, aceste sugestii oferă indicii utile cu
privire la modul în care Uniunea Europeană
ac ă pentru a ajuta

ă cetă ălătoresc.

Inten ă călători
ă

da, nu uita ă lua ă cardul
european de asigurări sociale de sănătate
(CEASS). Cardul vă scute

ă
îmbolnăvi
ării. Cardul este eliberat gratuit - de către
sistemul na ări de sănătate.
Cardul garantează accesul la îngrijiri
medicale de urgen ă în acelea

ări) valabile pentru persoanele
asigurate din ă.

Un ghid practic privind modul de utilizare a
cardului în cele 27 de ări ale UE, în Islanda,
Liechtenstein, Norvegia

ă, tratamentele
care sunt acoperite

ă
contacta

ă în 24 de limbi.
Descărca

ări sociale de sănătate” pe telefonul
dumneavoastră inteligent:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=559&langId=ro

112 este numărul european unic pentru
apeluri de urgen ă, disponibil oriunde în UE,
de pe telefoane fixe

ătură cu serviciile de
urgen ă competente (poli ă, serviciul
de pompieri sau serviciile medicale)

ă numerele pentru apeluri de urgen ă
existente la nivel na

ările de
Jos, Portugalia, România

ărul 112 să devină unicul sau principa
lul lor număr na
ă. 112 poate fi apelat ări din afara
UE, precum Croa

În calitate de cetă
ă

ă în cazul în
care vă afla ă propria
dumneavoastră ă nu este reprezentată).
Pute ă cere

ă a unui stat membru al
UE, de exemplu, în cazul în care sunte

ă pierde

ă în
situa ă: statele membre ale UE au
obliga

ă
ă

ă ă este
reprezentată la destina ă pe
site-ul internet al Comisiei Europene dedicat
protec

Uniunii Europene a convenit asupra unui
număr de apel comun (116 000) pentru rapor
tarea copiilor dispăru

ă sunte ărinte
al cărui copil a dispărut, s-a pierdut sau a fugit,
sau o persoană care de

ărut, pute
ăr, prin care ve

ătură cu o organiza ă
capabilă să acorde sprijin ă
practică, fie că aceasta este de natură
psihologică, juridică sau administrativă.

Informa

În cazul în care ave
ă regulată sau charter (de

exemplu, anularea zborului sau întârzieri),
ave

ă transportul aerian.
În cazul în care ave

ări ale orarelor sau anulări ale
trenurilor, ave

ă transportul pe calea
ferată. La călătoria în cadrul unui serviciu

feroviar interna

O nouă legisla
ălătoresc cu autobuzul sau

cu vaporul a fost deja adoptată

ă pute ă vă bucura

Legisla

ă sunt
protejate de discriminare la călătoria cu
mijloace de transport aeriene sau feroviare

ă dreptul de a avea acela
ă

ă solu
ă într-o altă

ă UE, pute

ă.
Re

ă de Comisia Europeană
ă din 29

de centre, unul în fiecare dintre cele 27 de
state membre ale UE, precum

ă pot oferi consiliere
juridică ă, ajutor la medierea cu o
firmă într-o altă ă europeană, sau vă pot
propune alte solu

ă utiliza
ărca noua aplica

ă aceste
informa

ărca aplica ă rugăm să
urma

ă
consumatorii europeni care pleacă în vacan ă

ă pachetele prestabilite de servicii
de vacan ă care combină cel pu ă dintre
următoarele: (1) transportul, (2) cazarea, (3)
alte servicii turistice precum tururile de
vizitare (incluse într-un pre

ă o protec
ără

a plăti despăgubiri, responsabilitatea pentru
serviciile oferite (de exemplu pentru hotelurile
necorespunzătoare standardelor)

ţelor
ţiile în care milioane de europeni

intenţioneaz
-

ţinerea unei asigur
ţionarea litigiilor legate de c

ţioneaz
ţ ţenilor UE care c

ţionaţi s ţi în UE, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia sau Elveţia? Dac

ţi s ţi cu dumneavoastr

ţii,
timp ţi în cazul în care v

ţi sau suferiţi un accident în afara
ţ -

ţional de asigur

ţ ţii

ţ
ţara respectiv

ţ
ţia este în

prezent disponibil ca aplicaţie pentru
telefoane inteligente (smartphones). Aplicaţia
cuprinde informaţii generale despre card,
numerele de telefon de urgenţ

ţi în cazul în care aţi pierdut cardul.
Aplicaţia este disponibil

ţi aplicaţia „Cardul european de
asigur

ţ

ţ ţia local

ţional în toate statele membre ale UE,
pe lâng ţ

ţional (precum 999 sau
110). Danemarca, Finlanda, Malta, Ţ

-
ţional pentru apeluri de urgen-

ţ ţ
ţia, Muntenegru

ţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/information_society/

activities/112/index_en.htm

ţean al unui stat membru
al UE, sunteţi automat cet ţean al Uniunii
Europene ţi dreptul de a
beneficia de asistenţa consular

ţi în afara UE (chiar dac
ţar

ţi merge s ţi ajutor la orice alt
consulat sau ambasad

ţi
arestat, aveţi accident grav sau s ţi
documente importante.

De asemenea, aveţi dreptul la asistenţ
ţii de criz

ţia de a ajuta, la nevoie, la evacuarea
cet ţenilor, în acelea ţii ca cele
destinate propriilor cet ţeni.

Puteţi afla dac ţara dumneavoastr
ţia dumneavoastr

ţiei consulare: http://ec.europa.eu/
consularprotection

-
ţi oriunde în cele 27 de

state membre ale UE. Dac ţi un p

ţine informaţii cu
privire la un copil care a disp ţi suna
la acela ţi intra în
leg ţie cu experienţ

ţ

ţii suplimentare la adresa:
http://www.hotline116000.eu/

ţi probleme cu o
companie aerian

ţ i dreptur i speci f ice în temeiul
Regulamentului privind drepturile pasagerilor
din UE care utilizeaz

ţi probleme legate de
schimb

ţi drepturi specifice în temeiul
Regulamentului privind drepturile pasagerilor
din UE care utilizeaz

ţional, beneficiaţi de norme
comune pe întreg teritoriul UE.

ţie UE privind drepturile
pasagerilor care c

ţi s ţi de drepturi
comparabile cu cele instituite pentru sectorul
aerian

ţia privind drepturile pasagerilor
din UE prevede dispoziţii prin care persoanele
cu handicap

ţi cet ţeni.
În cazul în care nu reu ţi s ţionaţi

reclamaţia la o societate bazat
ţar ţi primi ajutor de la un centru
european pentru consumatori din ţara
dumneavoastr

ţeaua Centrelor europene pentru
consumatori (ECC-Net) este o reţea la nivelul
UE sponsorizat

ţar
ţii.

Dac ţi un smartphone, puteţi
desc ţie privind drepturile
pasagerilor ţi la dumneavoastr

ţii în orice moment.
Pentru a desc ţia, v

ţi linkul de mai jos: http://ec.europa.eu/
transport/passenger-rights/ro/mobile.html

Directiva privind pachetele de servicii
pentru calatorii, vacanţe

ţ

ţ ţin dou

ţ unic).
Directiva ofer ţie care include:

informaţiile din bro

ţia
în cazul falimentului unei agenţii de turism sau
al unei companii aeriene.

şi în condi
şi

în afara Uniunii Europene, exist

ştient. Fie c

şi pentru a oferi
asisten

şte de complica
şi bani pierdu

şi condi şi cu
aceleaşi costuri (tratamentul putând fi gratuit
în anumite

şi Elve

şi costurile, modul de a
depune o cerere de rambursare şi pe cine s

şi mobile, gratuit. 112
pune apelantul în leg

şi este
disponibil 24 de ore din 24. 112 este acum
opera

şi Suedia au decis
ca num

şi în câteva
şi Turcia.

Pentru informa

şi, prin urmare, ave

şi condi

şi num

şi asisten

şi va intra în
vigoare în decembrie 2012, respectiv în
martie 2013. Prin urmare, vara viitoare ar
trebui s

şi pentru cel feroviar.

şi cele cu mobilitate redus

şi
li se confer şi acces la
mobilitate ca şi ceilal

şi

şi de
statele membre. Aceasta este format

şi în Islanda şi
Norvegia. ECC-urile v

şi practic

şi ave

şi circuite protejeaz

şi acoper

şuri, dreptul de a rezilia f

şi protec

Cine mă poate ajuta în caz de urgen ă
medicală?

Unde să sun în caz de urgen ă?

ălătoresc în afara Europei, dar
ă sau consulat la

destina ă contactez
dacă am nevoie de ajutor?

ă apelez în cazul în care
copilul meu dispare?

ă, o firmă de
închiriere de autoturisme sau un operator
de turism. Cine mă poate ajuta?

ă dacă
sunt călător cu handicap?ţ

ţ

C ţara
mea nu are ambasad

ţie. Pe cine ar trebui s

La cine s

În timpul vacanţei, am avut probleme
cu o companie aerian

ţii specifice se aplic

Am achiziţionat un pachet de servicii
turistice, dar operatorul meu a dat
faliment. Pot obţine o rambursare?

Dacă mă confrunt cu anulări sau întârzieri
ale zborurilor sau ale călătoriilor cu trenul …

ă am probleme în călătoria cu
autobuzul sau vaporul…

Dac

Ce dispozi

Sugestii utile pentru vacanţ (I)ă

Energie solară ieftinăEnergie solară ieftină
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În prima sa vizit

În Egipt

ă în Regatul Unit, după
ce a fost ales pe 6 mai, Pre

ă

ă în industria financiară a ora
ă nu va renun

ă măsura este patriotică.
El a avut o întâlnire urmată de o

conferin ă de presă cu premierul Cameron

ă folosească vizita
pentru a afi ă de opinii
franceze

ă. Totu
ă ări sunt păstrează divergen

ă concepem o Europă cu mai multe
trepte, cu fiecare ă rulând în ritmul ei
propriu, luând ceea ce ea dore

ă cu respect fa ă de alte
ări ", a spus el.

ă la adresa generalilor
care au dizolvatAdunarea în urmă cu o lună.

Pre
ă ă, cel mai mare

bloc în parlament, a deschis scurta ă
cu un discurs difuzat în direct la televiziunea
de stat.

Înalta Curte Constitu ă din Egipt a
reac

ăr
ă se angajeze în discu

ă după ce noul
pre

ă puterii de stat dreptul de a
bloca site-urile pe lista neagră, o mi

ă de activi
ă legea ar putea fi

folosită pentru a lovi în disiden
ă

pentru combaterea site-uri care prezintă
pornografie infantilă, vânzări de droguri

ă
asupra site-urile care ar trebui să fie închise.

şedintele
François Hollande le-a spus cet

şului,
c

şi o întâlnire pentru 30 de minute cu Regina
Elisabeta a II-a în Windsor Palace.

Hollande a încercat s
şa o convergen

şi britanice, inclusiv pe probleme
ca Iran, Siria şi cooperarea militar şi,
cele dou

şedintele francez a reluat şi ideea
unei Europe cu mai multe viteze. "Avem
nevoie s

şte de la
Uniunea European

şedintele Parlamentului, care
provine din Fr

şedin

şedintelui nou
ales, Mohamed Morsy, de a chema
Parlamentul înapoi în sesiune.

Între timp, secretarul american de stat
Hillary Clinton a cerut ca toate p

şedinte ales, Mohamed Mursi a sfidat
armata prin încercarea de inversare a
deciziei de a dizolva parlamentul.

a aprobat legisla

şcare
criticat ştii pentru libertatea
internetului, care spun c

şi
materiale de promovare şi de consiliere cu
privire la sinucidere. Legea prevede înfiin

ţenilor
francezi din Londra, dintre care mulţi
lucreaz

ţa la impozite mai mari pentru
bogaţi, declarând c

ţ

ţ

ţ ţe
privind anumite aspecte economice, în
special asupra supravegherii bancare.

Pre

ţar

ţ
ţ

ţi, 10 iulie, într-o
provocare deschis

ţia Musulman
ţ

ţional
ţionat oprind decizia pre

ţile din
Egipt s ţii pentru a
proteja tranziţia politic

ţia
care confer

ţi.
Potrivit iniţiatorilor, legea este necesar

ţa-
rea unei agenţii federale care se pronunţ

, parlamentul majoritar islamist,
a fost convocat, mar

Parlamentul Rusiei

(continuare )în numărul viitor



Vând m ţ

ţ 150 lei, adus

ţ sport BabyCare 0+,
gri, pliant, foarte u

ţa. Preţ 60 lei. Tel.
0727-786920.

Vând miere de albine 100%
natural

ţ 100 lei.
Tel. 0741-770576.

Vând ax pentru circular cu fulie,
rulmenţi, stare perfect ţ 150 lei.
Tel. 0741-770576.

Preiau stupin

ţie. Tel. 0741-
770576.

Vând portocal, dafin, cercelu

ţ. 150 lei/buc. Tel. 0744-963406.
Vând 3 geamuri termopane de

diferite m
ţuri negociabile. Tel. 0749-

044785.
Vând dulap cu 3 u

ţionare. Tel. 0755-
409341.

Vând monitor crt de 19 inch cu
50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei

ţ 200
lei. Tel. 0763-906047.

Vând televizor color cu teleco-
mand

ăsu ă de sufragerie
aspect de gresie neagră cu
imprimeuri, pre ă din
Germania. Tel. 0749-044785.

Vând căru

ă, în Re

ă direct de la stupar, salcâm
20 lei/kg, tei 18 lei/kg. Tel. 0741-
770576.

Vând cd player Kenwood deck
DPF-1010 irepro

ă. Pre

ă de la cei care nu
se mai pot ocupa, în schimbul unui
procent din produc

ăzi de stupi verticali noi
pre

ărimi aduse din Germania.
Pre

ăpior cu 3 sertare. Tel. 0745-
457678.

Ofer gratuit monitor crt în stare
perfectă de func

ă, stare perfectă, 100 lei
ă

neagră cu telecomandă, cu mic
defect, 50 lei. Tel. 0770-915251.

Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 €

ă

şor, stare foarte
bun şi

şabil. Citeşte orice
disc, accept orice test. Pre

şi şi
diferite plante de apartament. Tel.
0770-389533.

Vând l

şi din pal, nou.
Tel. 0745-457678.

Vând 2 noptiere din pal şi un
dul

şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfecta pre

şi tv
color diagonala 51 cm carcas

şi monitor lcd de 19
inch 45 €. Tel. 0764-335767.

Vând stupi verticali cu podişor,
capac acoperit cu tabl şi fund
antivarroa 110 lei. Tel. 0765-
955824, 0732-452930.

Vând 50 de oi cu miei si 20 de
mioare. Oile la 600 lei/bucata, iar
mioarele 400 lei/bucata. Tel. 0749-
147822. (RR)

Vând Play Station 3, 320 gb, 2
manete, 2 cabluri de alimentare,
nou nouţ, adus din Germania. Preţ
800 lei. Tel. 0770-428850. (RR)

Vând costume populare din
Banat. Preţ 600 lei negociabil. Tel.
0755-680130. (RR)

Vând aragaz cu 4 ochiuri, în
stare foarte bun de funcţionare,
preţ 20 lei. Un cazan de fonta, mijlo-
ciu, preţ 130 lei. Bibelouri de porţe-
lan, mai multe modele, figurine, preţ
30 lei/buc. Tel. 0740-064777. (RR)

Vând piese din mobil ,
p ţ neg. Tel. 0255-240038. (RR)

Vând televizor Samsung, diago-
nala 51, de plastic, cu telecomand

ţ 100 lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând iap

, p ţ 1.700 lei. Vând oi
la 220 lei bucata, o vac

, p ţ 3.700 lei. Tel. 0760-
813022. (RR)

Vând despuietoare de porumb,
de mare capacitate, preţ 1.000 lei

ţ 700 lei. Tel. 0765-
935134. (RR)

Vând viţel de 2 luni, preţ11 lei/kg.
Tel. 0745-654658, 0255-243110 (rr)

Vând calculator Pentium 4, com-
plet cu monitor, tastatur

ţel, garantat
ţ 3.500 lei.

Tel. 0771-386798. (RR)
Vând un t
ţ 250 €. Tel. 0755-078696. (RR)
Vând cuptor cu microunde,

foarte bun, 100 lei negociabil, o
perdea de 5 m, super înflorat

ţel, 50 lei. Tel. 0355-803014,
0746-020211. (RR)

Vând 50 de oi
ţurcane. Preţ 600 lei/bucata.

Tel. 0749-147822. (RR)
Vând cântar de 500 kg, în stare

foarte bun ţionare, preţ 800
lei. Vând polizor fix cu 2 pietre de
diametru 300, preţ 100 lei. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând 10 pui de iepuri, preţ 17 lei/
bucata negociabil. Vând canapea
nou ţ 600 lei. Vând u

ţ 75 lei. Tel. 0786-483218, 0747-
468797, 0355-415185. (RR)

Vând societate comercial -
ţat ţ negociabil.

Tel. 0757-291280
Vând sorb italian, toalet

ţi vechi, ziare vechi,
r ţesut, c ţ

ţ
ţi. Tel. 0748-205247

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, cu toate utilit ţile.
Preţ 20.500. Tel. 0722-504574

Vând grâu recolta 2011, 2500
kg.Preţ 80 bani/kg.Tel.0721-770740

Vând 6 capre dup

-

ţuri negociabile.
Tel. 0749-044785.

ă

ă de tineret
re

ă.
Pre

ă cu mânz, foarte
frumoasă, mânzul are 3 săptămâni,
culoare ro

ă de 4 ani,
gestantă în 9 luni, foarte blândă

ă re

ă
ă,

70 lei. Vând combină muzicală, 3
cd-uri ă de
filmat, 200 lei. Cumpăr frigider. Tel.
0757-612640. (RR)

Vând vacă cu vi ă
pentru 18 l de lapte. Pre

ăura ăptămâni.
Pre

ă
ă, 100 lei, co

ă

ă de func

ă, pre ă pliabilă,
pre

ă în
fiin ă în anul 2011. Pre

ă,
chiuvetă, căr
ăzbi de ăru ă de lemn, 3

costume de baie. Tel. 0255-232955
Cumpăr 2 fotolii extensibile

ă cu
oglinzi. Vând încăl ăminte pentru
damă ărba

ă

ă prima fătare

ărimi

şie re

şi
frumoas

şi
un circular, pre

şi mouse,
450 lei. Tub de bas pentru maşin

şi mp3, 250 lei, camer

ş de 3 s

şi
alb ş de nuiele pentru
c

şi miei, 20 de
mioare

ş

şi un
dulap de haine, culoare deschis

şi b

şi 2 iezi. Tel. 0724-026642.
Vând covoare aduse din Germa

nia, diferite m şi traverse
diferite culori. Pre

,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

Bărbat, 54 ani, nefumător,
doresc să cunosc o femeie între 50-
60 ani. Din ora ă. Tel.
0743-231762

Masaj erotic în Re

Senzuală ă, a

ş sau de la

şi

şi pasional ştept
telefon la 0747-471109

ţar

ţa. Tel. 0728-
551404.

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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Auto-Moto-Velo
Vând Volkswagen Vento, capa-

citate cilindric

V nd remorc

Vând motociclet

ă 1800 cmc, 90 CP, an
fabrica

ă pentru tractor,
aspect impecabil. Pre

ă Kawasaki, o
motocultoare diesel, un Opel Zafira
Diesel, pre

ă. Pre

ă. Pre
ăr Mercedes Sprinter, 9

persoane, an fabrica

ăptămâni, 7 locuri +
lada deschisă în spate de 2 tone,
cauciucuri noi, motor 2,5 TDI, 116
cai putere. Ma ă.
Pre

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

â
ţ 500 €. Tel.

0723-235961.

ţ 4.100 € negociabil, un
Opel Astra F. Caravan, preţ 2.100 €.
Tel. 0766-251256. (RR)

Vând tractor Perkinson, 55 cai
putere, în stare foarte bun ţ
3.150 € negociabil. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând diferite piese pentru Ford
Focus, 1,6 diesel, model 2006

ţ 3.500 € negociabil.
Cump

ţie 2004. Tel.
0755-509970. (RR)

Vând Fiat Ducato, înmatriculat
recent, de 3 s

ţ 4.600 €. Tel. 0749-114435. (rr)
Vând diferite piese Dacia. Preţ

30 lei. Tel. 0726-155095. (RR)

şi un
Volkswagen Polo, 2002, 1,2
benzin

şina este impecabil

Vând cauciucuri autoturisme

, m rimea

şi
microbuze, second-hand, stare
bun

şina func

şi, înscris în circu-
la

şor negociabil. Tel.
0733-647998. (RR)

Vând remorc

şte la buton, pre

ş pentru
maşin

ştaufer, lucrat ş.
Pre

şi cauciucuri de
iarn

şi frân

şi, volan reglabil. Tel. 0729-
933095.

Vând Vw Golf III an 1992, benzi-
n

şi cauciu-
curi de diferite m

ă, pre

ă nouă Bike
Alpine cu certificat de garan

ă perfect. Pre

ă. Pre

ă,
1.220 cmc, 2 u

ă,
2000, dotări complete, înmatricula-
tă. Pre

ă Piagio, în stare
de func ă, pre

ă. Pre

ă. Pre

ă de func
ă văzut, înmatriculat, cu

actele la zi, pre

ă trac

ă pentru tractor.
Tel. 0723-235961. (RR)

Vând Kawasaki, 650 cmc, în
stare de func ă,
porne

ă Yamaha,
înmatriculată, cauciucuri noi, în
stare impecabilă, pre

ă Padi
ă mică, înmatriculată, pre

ă cu ciocănele (10
intercalate) cu cioclodar, volantă,
gresor ă de meseria

ă. Pre

ă,
2001, abs, servodirec ă,
climă, scaune încălzite, geamuri
electrice, închidere centralizată, 5
u

ă, pre

ărimi. Tel. 0749-
044785.

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

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând Oltcit Club pentru progra-
mul rabla, dar mai poate fi folosit.
Preţ 2.000 lei. Tel. 0729-876548. (rr)

Vând ieftin biciclet
ţie. Tel.

0721-155683.
Vând Dacia 1310, din 1997, cu

toate actele la zi. Ma ţio-
neaz ţ 650 €. Tel. 0730-
267197. (RR)

Vând BMW 320 diesel, din 2003,
150 cai putere, climatronic, cu
navigaţie încorporat ţ 6.400 €.
Tel. 0763-423458. (RR)

Vând Fiat Punto, 2001, benzin

ţie. Preţ 1.500 € negociabil. Tel.
0785-390778. (RR)

Vând Renault Laguna, benzin

ţ 3.200 € negociabil. Tel.
0786-479243. (RR)

Vând motoret
ţionare cu acte în regul ţ

650 lei. Tel. 0765-935134. (RR)
Vând Fiat Panda, 2008, benzi-

n ţ 3.900 €. Tel. 0733-732121,
0744-474676. (RR)

Vând Volkswagen Golf 3, înma-
triculat, benzin ţ 1350 €. Tel.
0742-162726. (RR)

Vând Renault Clio, an fabricaţie
1996, stare foarte bun ţio-
nare, merit

ţ 1.600 €. Tel. 0771-
660211, 0356-459615. (RR)

Vând tractor cu dubl ţiune,
înmatriculat în RO, preţ 5.000 €
negociabil. Tel. 0747-796608. (RR)

Vând scuter, 49 capacitatea,
preţ 200 €, u

ţionare, înmatriculat
ţ 650 €. Tel.

0766-103934. (RR)
Vând motociclet

ţ 1.100 €
negociabil. Tel. 0727-271045. (RR)

Vând Dacia Logan, 2005, 1,4
injecţie, preţ 1.800 €. Vând Ford
Tranzit, 1,9 diesel, 6 locuri, preţ
3.000 €. Tel. 0788-750482. (RR)

Vând remorc
ţ

300 lei. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând moar

ţ 550 lei negociabil. Tel. 0743-
738531.

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

ţ 3.100 € negociabil. Tel.
0744-589738

Vând Vw Polo, 1.4 benzin
ţie

ţ. 1750 €. Tel. 0742-460160.
Vând în Anina jante de aluminiu

de Opel originale pe 14, 15. Jante
de aluminiu de Golf pe 14, de Toyota
pe 15, de Renault pe 17

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

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

Vând Opel Astra Combi, 1994.
Preţ 2.600 € neg. Tel. 0724-204906.
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

Vând cas şa Montan

şi

ş

şa Montan

şi

şi utilat, living,
buc ş

ş, gaz, electricitate,
rds. Chirie 220 € + chirie avans. Alte
informa

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

Vând teren plat, 20.000 mp,
situat la 6 km de B

şor negociabil.
Tel. 0720-026801.

Vând cas şi

şi
dotat cu central

şe şi lustre. Pre

şi

şi 12 €/mp
negociabil. Tel. 0722-631009.

Vând apartament 2 camere
decomandat, cu central

şa, C-S, cu 4
camere, baie, coridor, verand

şi peste curte buc

şi
teracote pe gaz, ap şi
hidrofor, suprafa

şin

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

Vând garsonieră în Re
ă, Blocul Func

ă (geam
termopan, u ă metalică, instala

ă complet refăcută), pre

ă Boc ă cu
îmbunătă ă, cu aparta
ment în Re

ătărie americană, u ă metalică,
centrală proprie, termopane, lami
nate, cabină du

ă +
garan

ă (E70),
intravilan Mehadia, posibilitate ra
cordare la apă

ăile-Herculane, la
300 m de sosea interna ă
(E70), posibilitate racordare la
curent, cu 3,5 €/mp u

ă Re
ăi, curte 4, garaj, grădină, anexe,

540 mp. Tel. 0744-615904.
Vând casă în Anina sau schimb

cu apartament. Pre

ă, podele laminate,
termopane, gresie, faian ă, moche
tă, garni

ă

ăi, amenajat, et.
3/4, izolat interior-exterior, zonă
bună, loc de parcare. Pre

ătă
ă cu boxe, zona

Renk. 22.000. Tel. 0355-719889.
Vand 1400 mp cu apagaz,

curent, canal 28 €/mp, front stradal
20m, Re

ă Crivaia, apă, curent,
drum acces, 28 €

ă, în zona
Calea Timisorii bl. 10, bloc 4 etaje.
Tel. 0766-635565.

Vând casa în Boc
ă (145

mp) ătărie, baie,
cămară (50 mp), garaj, grădină,
fântână, încălzire centrală

ă curentă
ă totala 500 mp.

Tel. 0740-847651, 0740-383911.
Casă decomodata de vânzare

compusă din 2 camere, curte,
grădină, apă izvor curentă, drum
acces ma ă, mai multe detalii la
fa ăliug

ţ
-

ţa, zona
Lunc ţionarilor, et. 1,
25 mp, parţial renovat

ţia
sanitar ţ
8500 €. Tel. 0744-592037.

Schimb cas
ţiri, renovat -

ţa confort 1 cu 2 sau 3
camere, exclus turn. Tel. 0771-
449583.

Ofer spre închiriere pe termen
lung apartament 3 camere et. 1, (str.
Sportului) mobilat

-

ţii pot fi oferite prin email:
mngalea@hotmail.es Tel. 0034-
630227418.

Închiriez apartament 2 camere,
utilat, mobilat, zona Dacia, pe
termen lung, cu 140 €/lun

ţie 140 €. Tel. 0720-026801.
Vând teren 17.000 mp, FS 60m,

situat la sosea internaţional
-

ţional

ţa 6 camere, 2
b

ţ 11.000 €
negociabil. Tel. 0769-838025.

Vând apartament 2 camere,
confort II - parter, situat în Micro III

ţ -
ţ 20.500 €

negociabil. Tel. 0745-141357.
Vând teren Bratova cu utilit ţi la

2 €/mp. Tel. 0742-460160.
Vând apartament 4 camere

decomandate, 2 b

ţul pieţei.
Tel. 0769-648614.

Vând urgent apart. conf. 1, cu
toate îmbun ţirile, 2 camere,
parter înalt, pivniţ

ţa Stavila. Vând teren sat
de vacanţ

ţ

ţa locului la Secu spre V

Conform siteului www.ajofmcs.ro la ora închiderii ediţiei nu
exist ţul Cara

Ţ 0

ă locuri de muncă disponibile în jude ş-Severin.

TOTAL JUDE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.07.2012

Vând garsonier

ţie pe cupru, parţial mobilat
ţ 12.800 €. Tel. 0749-946203
Vând apartament 2 camere. Tel.

0355-410569
Vând cas

ţa. Tel. 0770-753270
Schimb cas ţa

cu un imobil sau locuinţ ţa.
Tel. 0743-231762

Vând cas
ţiri,

parchet laminat, gresie, faianţ

ţe. Tel. 0754-827844
Vând apartament, 4 camere,

decomandat, confort 1, 102 mp,
et.3, izolat termic, box

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

ţa.
Tel. 0720-034930

Vând cas

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

Vând în G

ţa, apartament cu 2 camere,
confort 1. Tel. 0747-832171

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

Vând 2 case împreun

ţ
118.000 €. Tel. 0355-427473

Vând 2 case în Sec
ţ 23.000 €

negociabil/buc. Tel. 0731-191130
Vând apartament, 4 camere,

et.2/4, confort 1, decomandat, izolat
termic, central ţial
mobilat. Situat în Re ţa, Micro 4.
Preţ 45.000 € negociabil. Tel. 0721-
906062, 0770-454966

Vând apartament, 4 camere,
confort II, la cheie. Persoan

ţii, utilit ţi aproape, intabu-
lat ţ 1,5 €/mp negociabil. Tel.
0743-738531

Vând cas
ţii. Apartament,

cu 3 camere, buc

artament

ţ
15.500 €. Tel. 0726-382246, 0756-
097750

Vând cas ţa, 150 mp,
utili, S+P+1E, mobilat

Vând ap 3 cam decom con 1
resita sud langa piata

ţiri, gresie, faianţ

ţa Intim. Tel. 0771-449583.

ă, str. Peleaga,
et. 1, izolat interior

ă.
Pre

ă cu etaj, cărămidă
arsă, 2 garaje, grădină, vie, pomi. În
Re

ă la 25 km de Re
ă în Re

ă în Muncitoresc, 4
camere, mansardă, îmbunătă

ă,
singur în curte, garaj, 2 bucătării, 2
băi, dependen

ă, garaj. Situat
în Re

Vând săla

ă în Gătaia, în centru, 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,
grădină (loc de casă) 500 sau 1.000
mp. Tel, 0747-832171

Persoană fizică, cumpăr urgent
în Re

ă. Una cu
etaj, 9 camere, 3 băi, 3 coridoare,
bucătărie, demisol, curte betonată,
grădină, anexe, mobilată. Pre

ă

ă termică, par

ă fizică.
Tel. 0760-851541

Vând / schimb 2.800 mp grădină
în Boc ă
cu intravilan, posibil orice fel de
construc ă

ă. Pre

ă cu grădină, garaj +
materiale construc

ătărie,
ă. Tel. 0723-896992

Persoană fizică, vând sau
schimb ap 2 camere, 41
mp, zona Intim, et. 2, balcon, u

ătită. Pre

ă în Re
ă complet,

curte 130 mp, 2 locuri parcare. Tel.
0728-972294

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

şi exterior,
instala

şi
şi
şi

şi

ş cu teren în Reşi

şi c

şi

şi

şeni, una la
deal şi una în centru. Pre

şi

şa II, cu auto Diesel, limitrof

şpais, baie
cu tot cu mobil

şi noi,
termopane, parcare pl

şi

şi gara sud et
10 posibilitate mansardare sau
schimb cu casa resita. Tel. 0724-
452845.

ş, termoizolat exterior, Micro
2 Pia

PRISMA | 12 - 18 Iulie 2012 |

lângă ă. Pre

ărămidă, acoperit, 3/3, fără îmbu
nătă

ăr teren Bratova sau
Târnova chiar ăsu ă veche.
Tel. 0747-769501.

Ofer spre închiriere apartament
cu 3 camere complet utilat situat pe
Bl. Muncii bloc 15. 150 €/lună. Tel.
0723-425858.

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

ă, suprafa ă
120 mp, decomandat, confort 1, et.
1, centrală încălzire proprie,
geamuri termopan, inclusiv terase,
sistem de securitate, anveloparea
pere

ă, gresie în baie,
bucătărie

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

ă fizică, vând casă în
Re ălniceanu, 3+1
camere, baie, bucătărie modernă,
curte pavată cu gresie, acoperită,
încălzire centrală, grădină, cu
terasă, cuptor rill. P.N. 60 000 €.
Tel. 0255-213555.

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.

şcoal

şi cu c

şi

şi holuri. Pre

şi

şoara.
Tel. 0723-896992.

Vând cas

ţ 10.000 €. Tel.
0255-233958.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Morasa 1,
c -

ţiri majore, ocupabil imediat,
preţ 20.000 € negociabil. Tel. 0720-
006988.

Cump
ţ

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.

Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Var ţa util

ţilor exteriori, parchet de lemn
în camere, faianţ

ţ 58.000 €.
Tel. 0723-160471, 0728-079424.

Închiriez cas

ţa, Str. M. Kog

Vând cas

ţ

ţii, sau
schimb cu apartament în Timi

V nd spa

Cas

Persoan

g

Doamnă serioasă caut de lucru -
îngrijire copii (bonă) sau bătrâni.
Rog

ă - contabilitate pri
mară pt. firme mici

ă, un
Opel Astra 1120 kg din Belgia în
Re

ă îngrijesc copii sau
bătrâni în Re ăinătate.
Cunosc maghiară ă germa
nă. Tel. 0771-109874.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale

ă cu
peste 10 ani experien ă în domeniu
ofer servicii foto-video de cea mai
bună calitate. Tel. 0729-844264.

Filmez

ări de construc
ări interioare-exterioare,

instala

ă. Tel. 0745-
274929.

Tineri căsători
ătrâni contra cedare casă. Oferim

şi ofer seriozitate. Tel. 0762-
444446, 0744-208520.

şi mijlocii. Rog şi
ofer seriozitate. Salariu negociabil
între 100 şi 700 lei, în func

şi între şi
dispozitive. Rog seriozitate. Tel.
0744-208520.

Caut transport pe platform

şi ştept oferte la adresa
m a r i o 7 7 s @ y a h o o . c o m Te l .
0032488591367.

Caut s
şi

şi pu

şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.

Cameraman şi fotograf nunt

şi fotografiez la nun
şi alte evenimente speciale.

Calitate şi seriozitate. Tel. 0724-
027846.

Execut lucr şi
amenaj

şi sanitare. Pre

şi cerem seriozitate. Tel. 0741-
770576.

şi agricole execut documenta

Ţin evidenţ -

ţie de
activitate. Tel. 0762-444446. 0744-
208520.

Sculer matriţer, caut de lucru pt.
reparaţii ţinere scule

ţa a

ţa sau în str
ţin -

ţ

ţi, bo-
tezuri

ţii

ţii electrice ţuri
negociabile. Tel. 0769-838025.

Transport marf

ţi, oferim îngrijire
b

Ing. construcţii civile, industriale
ţii

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

Transport s

b

.

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.

ă română-france ză,
editez eficient la pre

ă
ă. Tel. , 0727-

815760, 0748-413548

ţ de la 50
€/persoan

A solvent -
m ţuri mici, elevi
clasele V-XII la lb român lb.

0355-412568
.

şi
francez

Imobiliare Oferte-Cereri

de Serviciu
Vând apartament modernizat,

complet utilat în Timişoara. Pre

şi

şi

şire la Bela Reca. Pre

ş, ane
xe pentru animale. Pre

şorii, complet
renovat, termopane, uşi schimbate,
central

şi
schimbate, termopane, podele,
îmbr

şi

şa, în
zona MFA, 3 camere, complet utilat,
90 mp, cu central

şosea, cu 4 înc
şi tot ce e

în cas

ş, 3
camere, dependin

ţ
42.000 € negociabil. Tel. 0771-
641898. (RR)

Cump ţa, 2
camere, Micro 1 sau Micro 2, confort
1. Ofer preţul pieţei. Tel. 0747-
832171,0256-410590. (RR)

Vând cas

ţei, pretabile pentru cabane.
Preţ 5 €/mp negociabil. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând apartament la parter cu 2
camere, buc

ţ 25.000 €. Tel. 0770-604864,
0355-881263. (RR)

Vând cas

Vând cas

ţ 28.000 €
negociabil. Tel. 0767-470450. (RR)

Vând teren intravilan, cu desti-
naţie construcţii, 3.400 mp, front
stradal, de 17 m, pe drumul euro-
pean de la gara B

ţiilor de vile. Terenul
are în spate ie ţ
13 €/mp. Tel. 0768-777894. (RR)

Vând cas ţul Timi -
ţ 12.000. Tel.

0742-552983, 0730-060873. (RR)
Vând dou apartamente cu 2

camere, unul pe Timi

ţ 11.500
€, negociabil. Cel lalt apartament
este pe aleea Peleaga, nr.3, et.4,
parţial renovat, tavane false, u

ţ 10.500 €
negociabil. Tel. 0745-993052, 0744-
970955. (RR)

Schimb apartament cu 2
camere, semidecomandat cu unul
cu 3 camere, confort 1 + diferenţ

ţa, et. 1,
mobil ţ 15.000 €.
Tel. 0355-801487. (RR)

Vând apartament în Boc

ţ 23.000 €. Tel. 0766-259945.
Vând apartament, str. Petru

Maior, et. 1, 3 camere, izolat,
central ţ 27.000 €
negociabil. Tel. 0751-020861. (RR)

Vând cas

ţ
ţ

ţ 15.000 €
bine negociabil. Al

ţ 4.000 €.
Tel. 0722-827728. (RR)

Vând teren în zona Triaj, supra-
faţ ţ 6 €/mp
negociabil Tel. 0748-142139. (RR)

Vând cas -

ţ 25.000 €. Tel. 0724-
608931. (RR)

Vând cas ţul Timi
ţe, gr

ţ 15.000 € negociabil. Tel. 0735-
881623. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
decomandat, confort 1, et. 2/4. Preţ
negociabil. Tel. 0766-635565

ăr apartament în Re

ă în Măureni, 3 camere
mobilate, bucătărie, coridor închis,
grădină semănată. Tel. 12.000 €
negociabil. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând 3 parcele de teren în zona
Re

ătărie, baie, debara.
Pre

ă cu grădină la Câlnic,
str. principală. Tel. 0727-337437

ă în comuna Mehadia,
3 camere, bucătărie, curte mare,
apă, canalizare. Pre

ăile Herculane în
zona construc

ă în jude

ă

ă, tavane false. Pre
ă

ăcat termic. Pre

ă.
Tel. 0722-685993. (RR)

Vând garsonieră în spatele
cartierului Victoria, Re

ă la comandă. Pre

ă termică proprie.
Pre

ă, termopane. Pre

ă în Ticvaniu Mare, la
ăperi locuibile,

magazie, pivni ă, fântână
ă, suprafa ă totală, curte,

grădină 1.650 mp. Pre
ături , Vând teren

intravilan de 1.650 mp. Pre

ă totală 1.200 mp. Pre

ă cu 3 camere, bucă
tărie, baie, grădină, în cartierul
Cuptoare, pre

ă în jude
ădină mare,

pre

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, în calitate de lichidator judiciar al S.C.
MODERN MIXT SRL O elu Roşu, anun

ş ş

şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi or

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

ţa, str. Horea A7
parter, Jud. Cara

ţ ţ
ţie public ţinând

debitoarei:
Bunul imobil “Spatiu comercial 3” compus din 8 camere, situat în

Oţelu Ro u, str. Republicii, Jud. Cara -Severin - preţ evaluare
65.300 euro.

Licitaţia public
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.

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

ă va avea loc în data de 17.07.2012 orele 11:00
ă la sediul societă

�
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DE VĂZUT LA TV:

Vineri Eurosport 1 ora 19:00
:
Sambata Eurosport 1 ora 15:00

:
Sambata Digi Sport 1 ora 19:00
:

ora :
:

Duminica Digi Sport 1 ora 12:00
:

Duminica Sport.ro ora 15:15
:
Duminica Digi Sport 1 ora 20:00

:
Duminica Eurosport 2 ora 23:00

ATLETISM: Campionatele Mondiale de juniori Barcelona în Spania

CICLISM Turul Fran . 13

BASCHET FEM.

FOTBAL CFR Cluj
Sambata ProTV 21 00

MOTOCICLISM

FORMULA 2 , Anglia cursa

FOTBAL

TENIS

ţei - Et , Saint Paul Trois - Le Cap d'Agde

România - Bulgaria Calific amp. Europeanări C

Supercupa Romaniei, Dinamo -

Moto GP Marele Premiu al Italiei - cursele

Brands Hatch - 2

Petrolul - AEK Atena, Meci amical

Circuitul feminin WTA - Turneul de la Stanford, Statele Unite

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

:
: - ;

iu : -
:

12 iul FOTBAL- Meciuri retur I r
13 - 14 iul ATLETISM- ;
13 - 15 iul MOTO
14 lie FOTBAL Supercupa Romaniei, Dinamo-CFR Cluj;
16 - 22 iul TENIS - l .

a tu prelim al Ligii Europa
Reuniunea de la Londra (Marea Britanie)

Marele Premiu al Italiei de la Mugello

ATP a Atlanta (SUA), Gstaad (Elveţia)

Tenis - Wimbledon
Elve ianul Roger Federer a câ tigat proba masculinţ

ţ

ş

ş
ş ş

ş ş ş

ă a turneului de
la Wimbledon după ce l-a învins pe Andy Murray, scor 4-6, 7-5, 6-3, 6-
4. A fost o finală spectaculoasă, în două acte. La începutul meciului,
sco ianul a fost mai în formă, însă întreruperea de 40 de minute
cauzată de ploaie a oferit o schimbare. Prin acest succes, Federer i-a
trecut în palmares cel de-al 17-lea titlu de mare lem i cel de-al
aptelea trofeu la Wimbledon. Federer va depă i i recordul lui Pete

Sampres de săptămâni petrecute ca lider mondial.
Sportiva americancă Serena Williams a învins-o pe poloneza

Agnieszka Radwanska în finala turneului de Grand Slam de la
Wimbledon în trei seturi, scor 6-1, 5-7, 6-2, într-un meci care a durat
peste două ore. Williams

ă victoriile din 2002, 2003, 2009
ă de 30 de ani, î

ă o pauză de
aproape un an, venită în urma unei serii de accidentări.

Perechea Horia Tecău/Robert Lindstedt (România/Suedia), cap de
serie numărul 5, a pierdut pentru a treia oară consecutiv finala de dublu
de la Wimbledon, românul în ultimul act, de cu
plul Jonathan Marray/Frederik Nielsen (Marea Britanie/Danemarca).

ă trei ore

ă terminarea setului 3, pentru a se trage acoperi
ă plouă.

Câ ătorii au ob
ă 130.000 de lire sterline.

Tecău

şi-a trecut astfel în palmares al cincilea titlu
câştigat la turneul londonez, dup şi
2010. Serena Williams, în vârst şi trece astfel în
palmares al 14-lea titlu de Grand Slam şi primul dup

şi suedezul fiind învinşi

Marray şi Nielsen, care au beneficiat de un wild card, au câştigat
finala cu scorul de 4-6, 6-4, 7-6 (7/5), 6-7 (5/7), 6-3, dup şi 20
de minute de joc. Jocul a fost întrerupt timp de aproximativ 40 de
minute, dup şul peste
terenul central deoarece a început s

ştig

şi Lindstedt au mai jucat finala de la Wimbledon în 2010 şi în
2011, atunci fiind învinşi de cuplurile Jurgen Melzer/Philipp Petzschner
(Austria/Germania), respectiv Mike Bryan/Bob Bryan (SUA). Românul
şi suedezul au trecut în acest an de Melzer şi Petzschner în semifinale.

-

ţinut un cec de 260.000 de lire sterline, iar
perechea româno-suedez

Ciclism
Remy Di Gregorio, retinut

pentru dopaj.
ţat marţi suspenda-

rea imediat

ţei, arestat în cursul
dimineţii într-o afacere de dopaj.

”Acest caz izolat nu trebuie s

ţei

ţi dimineaţ ţi -

ţie a mediului -
ţii publice au efectuat o descin-

dere la hotelul echipei Cofidis,
participant

ţei, la cererea unui judec
ţie din Marsilia.

Cu aceast
ţinut pe rutierul francez

Remy Di Gregorio, în timp ce alţi
doi b ţi au fost arestaţi la
Marsilia, în cadrul unei presupuse
afaceri de dopaj. Ancheta în acest
caz a fost demarat

Echipa franceză
Cofidis a anun

ă a rutierului său Remy
Di Gregorio, participant în Turul
ciclist al Fran

ă
pună în cauză participarea echipei
în Turul Fran

ă-
ăugat Cofidis.

Mar ă, poli

ănă
tă

ă la Turul ciclist al
Fran ător
de instruc

ă ocazie, oamenii
legii l-au re

ărba

ă încă de anul
trecut, când Di Gregorio se afla
sub contract cu echipaAstana.

In alta ordine de idei, turul este
condus de Bradley Wiggins care
este este urmat de Cadel Evans la
1:53 si Chris Froome la 2:07.

şi penalizarea
celor care nu au nimic s şi
reproşeze”, a ad

şti şi jan
darmi din cadrul Oficiului francez
de protec şi a s

Gimnastică
Echipa României, formată din Diana Chelaru, Diana Bulimar, San

dra Izba ătălina Ponor,Amelia Racea
ă Feminină desfă ătă,

în Sala Polivalentă din Bucure

ă de Germania, cu 167,300 puncte. La competi

ări
individiuale din Elve

ătat fa ă. Ochii celor peste 3.000 de spectatori au fost însă
pe vedeta Europenelor, Larisa Iordache (16 ani). Cu exerci

ă ca o candidată serioasă la titlul
olimpic la individual compus. Micu ă a făcut un concurs
perfect ieri ă
(15.950).

"Am avut emo ă mult de repetat, vor fi trei
săptămâni grele, dar am timp destul. În mare, cu aceste exerci

ă mai am o surpriză pregătită pe care o voi
prezenta direct acolo", a declarat Larisa.

-

ţional de Gimnastic
ţinut 180,200 puncte.

Pe locul doi s-a clasat Italia, cu 169,450 puncte, iar poziţia a treia a
fost ocupat ţie au
participat 27 de sportive, în afara celor patru echipe din concurs,
România, Italia, Franţa

ţia, Suedia

ţe perfecte în angrenajul echipei, România
ţa olimpic

ţii valoroase
pe cele patru aparate, "Pici" se anunţ

ţa gimnast
ţinut cele mai mari note, la sol (15.300)

ţii foarte mari. Mai am înc
ţii voi

merge la Londra, îns

şa, C şi Larisa Iordache, a câştigat
Concursul Interna şurat, sâmb

şti. România a ob

şi Germania, înregistrându-se şi particip
şi Belgia. Toate sportivele participante

sunt calificate la Jocurile Olimpice de la Londra.
Cu cei doi lideri, Izbaşa şi Ponor, cu noua stea, Iordache şi cu

Bulimar şi Chelaru, roti şi-a
ar

şi a ob şi la bârn

Fotbal
Partida în care se vor întâlni

câştig şi
de

şoreana se va juca pe Arena
Na

şoara anual din 1994 între
câştig şi
de

şi 2008, întrucât
o singur ştigat atunci
ambele competi

ştigat Supercupa
în ambele finale disputate din
2009 şi 2010, învingând de fiecare
dat

şi a jucat nu mai pu

şti este de

ătoarea Ligii 1, CFR Cluj
ătoarea Cupei României-

Timi
ă, pe 14 iulie, începând cu

ora 21:00. Supercupa României
este o competi

ă
ătoarea campionatului

ătoarea Cupei României,
trofeul nefiind acordat în anii 1996,
1997, 2000, 2004

ă echipa a câ

ă forma
ă parte, Dinamo are un sin

gur trofeu Supercupa României,
de

ă
toarei Cupei României s-a produs
în 2005 când a învins rivala
Steaua cu 3-2 pe stadionul
Cotroceni. De altfel, Steaua Bucu
re ătoarea recordului
de trofee Supercupa României,
impunându-se de 5 ori în această
competi

ţin

ţional

ţie care se
desf

ţin

ţii interne.
CFR Cluj a câ

ţia Unirea Urziceni. De
cealalt -

ţin de 5
finale. Singurul succes a deţin -

-
ţin

ţie.

Handbal feminin
Campioana Ligii Naţionale Feminine, ,

ţi de la Herzogenaurach (Germania), informeaz
ţiei europene.

Echipa antrenat

ţi

ţi.
Jakob Vestergaard, noul antrenor al Oltchimului, a ajuns în

România, iar luni a condus prima ţ

a fost
eliminat

ţei, scor 14-20 (5-9). Pentru România au reu

ţi, ultima sa partid

ţionala României a fost înfrânt

ţiei sunt programate partidele: Coreea de Sud -
Franţa, Ungaria - Polonia, Norvegia - Serbia ţia - Rusia.

Oltchim Râmnicu Vâlcea

ţionala de handbal feminin tineret a României

şi-a aflat adversarele din faza grupelor Ligii Campionilor, la tragerea la
sor

şi va
evolua în grupa A, al

şi câştig

şi Metalurg (Macedonia). Cealalt

ştiga turneul al treilea din turul doi preliminar.
În celelalte dou

ştig
ştig

ştig
şi nu vreau s

şans
şi, dac

şedintele CS
Oltchim, Petre Berbecaru dup

şedin
şi Vizitiu,

care nu vor reveni îns

şit
s

şi Elve

ă site-ul oficial al
federa

ă de Jakob Vestergaard a fost cap de serie
ături de Randers HK (Danemarca), Hypo Viena

(Austria) ătoarea turneului 2 din turul secund. În această grupă
joacă Byasen (Norvegia), Buxtehuder SV (Germania), Dalfsen
(Olanda) ă echipă românească, "U"
Jolidon, va evolua în grupa B, cu Gyor ETO, Krim Ljbljana, Podravka
Koprivnica dacă va câ

ă grupe au fost repartizate Larvik, Dinamo Volograd,
IK Savehof (Suedia), câ ătoarea turneu 4 (grupa C), respectiv
Buducnost, Thuringer HC, câ ătoarea turneului cu echipe care au
primit wild-card, câ ătoare turneu 1 (grupa D). "Am avut parte de o
tragere bună la sor ă fiu acuzat de falsă modestie, dar
cred că avem prima ă la calificarea mai departe. Probabil ne vom
bate cel mai tare cu Randers ă se va califica din turul doi,
Byasen, cred că este peste Hypo Viena", a declarat pre

ă tragerea la sor

ă de pregătire. La prima
strigare, danezul a avut 13 handbaliste, inclusiv pe Neagu

ă pe teren mai devreme de octombrie.

ă, duminică, din optimile CM din Cehia, după ce a fost învinsă
de reprezentanta Fran
ă marcheze : Ianasi 3 goluri, Florea 3, Pricopi 2, Ivan 2, Predoi 2, Ciunt

1, Perianu 1. România a disputat, mar ă la
campionatul mondial under 20 din Cehia, meci ce a contat pentru
clasarea între locurile 9-16. Na ă în
ultimul meci de reprezentativa Danemarcei, scor 17-22 (9-15).

În sferturile competi

Na

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/12 Iulie /13 Iulie /14 /15Iulie Iulie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 16 Iulie Mar 17 Iulie 18 Iulie 19 Iulie 20 Iulie 21 Iulie 22 Iulie
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