
...pag. 6-7

....pag. 3

....pag. 2

...pag. 4

Reşiţa Caraş - SeverinReşiţa Caraş - Severin

ISSN 1454-1734ISSN 1454-1734Anul X I Nr. 2V I 5Anul X I Nr. 2V I 526 Iulie - 8 August 201226 Iulie - 8 August 2012

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

...pag. 5

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

Anunţuri,

publicitate

Agenţii imobiliare
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reintrare în atmosferă

Sugestii utile pentru

vacanţ Iă (I )

Cursuri de calificare

Etichetarea produselor
alimentare

Săptămâna
politică locală

Prim ţa
ne informeaz

ăria Re
ă

şi

Referendum

Cre ţei
energetice a blocurilor

ştere a eficien

Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Persoan

g

V nd spa

Cas

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, 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.

ăi,
termopane, izolat termic + centrală
termică, par

ătărie mare, baie cu
cadă, 2 holuri, 2 balcoane, par

ătă
ă în Re

ă,
casă cu 2 camere, grădină, garaj +
materiale de construc

ătărie,

ă în Muncitoresc, 4
camere, mansardă, îmbunătă

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

şi

şi

şi holuri. Pre

şi

şpais, la curte. Tel. 0723-
896992

Vând cas

ţa, Str. M. Kog

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

Vând apartament, 4 camere, et.
2/4, confort 1, decomandat, 2 b

ţial mobilat, loc de par-
care, situat în Micro 4. Preţul pieţei.
Tel. 0721-906062, 0770-454966

Vând apartament, 2 camere,
semidecomandat, et. 2/4, preţ
negociabil. Tel. 0720-411464

Închiriez apartament, zona
Govândari, 3 camere, semi-mobilat.
Tel. 0742-791566

Vând apartament, 2 camere,
et.1, proprietar. Tel. 0355-410569

Vând apartament, 2 camere, str.
Petru Maior, bl.24, sc.1, ap.1. Poate
fi transformat în spaţiu comercial,
cabinet medical. Tel. 0720-096087

Vând în Anina, apartament, 3
camere, buc

ţial
îmbun ţit, preţ 5.500 € negociabil.
Sau schimb cu garsonier ţa.
Tel. 0748-301892

Vând urgent cu tot cu mobil

ţii. Tel. 0723-
896992

Vând apartament, 3 camere,
buc

ţiri,
parchet laminat, gresie, faianţ

ţe. Tel. 0754-827844

Vând cas

ţa,
Calea Caransebe

ţiei din
Decembrie, bloc izolat, cu acoperi

ţ 24.000 €
negociabil. Tel. 0751-954340

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

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

ţit, 102 lat exterior, în zona
Moroasa, Ateneu, preţ negociabil.
Tel. 0729-432111

Vând urgent, cas

ţ
ţ 15.000 €. Tel.

0255-236325, 0784-048414
Persoan

ţ 15.500 €. Tel. 0726-382246
Vând cas

ţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0255-227272

Schimb apartament la cas

ţ

ţ

Vând cas

ţa,
centru, zona prefecturii, str. I.L.
Caragiale. Tel. 0355-411898

Persoan

ţial îmbun ţit, în zon
ţie).Merit

ţ neg. Tel. 0744-619097,
0732-144935, 0355-405778

Vând cas ţ
negociabil. Vând apartament, 3
camere, buc

ţ negociabil. Ambele în Re ţa.
Tel. 0723-896992

Vând apartament 3 camere,
confort 2, et. 3/4, Micro 3, gresie,
faianţ

ţ 22.000 € neg. Tel.
0743-657228, 0252-353802

ă în Câlnic, strada
principală. Tel. 0727-337437

Vând teren cu săla

ăm. Tel. 0755-078696
Vând apartament, 2 camere,

confort 1, semidecomandat, bl.33,
sc.1, et.1, ap.8, B-dul. Revolu

ălzire pe orizontală, contorizată,
u ă metalică, consum de apă
contorizat, 57 mp, pre

ă, garaj,
Re

Vând casă centru. Tel. 0355-
806864, 0745-174215

Vând apartament, 2 camere,
îmbunătă

ă în Dognecea,
2 camere, baie cu vană, bucătărie,
hol, terasă în casă, fosă septică,
gresie, faian ă, sobă teracotă, u ă
metalică, grădină, pre

ă fizică, vând aparta-
ment, 2 camere, 41 mp, zona Intim,
complet renovat, termopane,
podele, u ătit,
pre

ă, 4 camere, bucătărie,
baie, centrală, curte, pre

ă, cu 3
camere, curte , garaj, cu garsonieră
+ diferen ă. Tel. 0757-029877

Vând apartament, 4 camere,
central, 2 nivele, termopan,
centrală, pivni ă

ă, termopan, Luncă.
Tel. 0724-575139, 0727-047540

ă, 4 camere, curte,
garaj. Tel. 0745-157348, 0768-
556364

Închiriez garsonieră, Re

ă fizică, vând aparta-
ment, et.1, decomandat, 3 camere,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie mare,
par ătă ă foarte
bună ă, (Poli ă
văzut, pre

ă, grădină, garaj, pre

ătărie,

ă, termopane, izolat exterior,
u ă intrare, pre

ş, în Reşi
şului. Tel. 0720-

034930
Vând teren pe drumul Caranse-

beşului, 2.800 mp, la nevoie
parcel

ş,
înc

ş

şi

ş

şi noi, loc de parcare pl

şi apartament, 2
camere, central

şi

şi liniştit

şpais, centru,
pre şi

ş

Vând apartament, 3 camere,
semidecomandat, în Lunc

ţie, B-dul A.I. Cuza, nr.36, et.2,
preţ 28.000 €. Tel. 0730-804654

Vând apartament, 2 camere,
conf. 1, preţ neg. Tel. 0770-445699

Vând cas

ţ de p

Vând apartament în Govândari,
2 camere, buc

ţ 25.000 €. Tel. 0770-604864. (rr)
Vând cas

ţ

ţ

ţ ţ 32.000 €. Tel.
0355-809377. (RR)

Caut s

ţ 33.000 € negociabil. Tel.
0741-349798. (RR)

Vând apartament, 2 camere,
modernizat, complet utilat, aflat intr-
o zon

ţ 45.000 € negociabil. Tel.
0771-641897. (RR)

Vând tern în parcul naţional
Cheile Cara

ţa neîngr
ţa îngr

ţa. Izolat interior

ţ 45.000 € negociabil. Tel. 0740-
094815. (RR)

Vând apartament în centru,
Oţelu Ro ţ 27.000 € cu tot cu
garaj. Tel. 0733-524679. (RR)

Vând în G
ţi, loc pentru cas sau

alte scopuri, cu 12 €

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)

ă, lângă
Poli

ă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, baie, bucă-
tărie, hol, terasă, gaze naturale,
centrală termică, apă, canalizare,
cote ăsări,

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

Vând apartament, decomandat,
Moroasa 2. Tel. 0770-496492

ătărie, bloc cu 4 etaje.
Pre

ă, complet renovată, 5
camere, dependin ă, garaj, o curte
mică, un loc foarte lini

ă, centrală proprie, termopa-
ne, izolat exterior sau schimb cu o
casă + diferen ă. Pre

ă închiriez apartament cu
2 camere, în zona Intim. Tel. 0724-
975351. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
mobilat, podele, geamuri termopa-
ne. Pre

ă lini ă în Timi

ărghita
ă, cameră +

terasă, grădină de legume, jumătate
îngrădit, 3.000 mp, neîngrădit.
Suprafa ădită 1 €/mp,
suprafa ădită 2 €/mp. Curent,
cale de acces, peisaj mirific. Tel.
0255-240368, 0731-153301. (RR)

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, la parter, Micro4,
Re

ă proprie, tâmplărie pvc,
mobilă de bucătărie la comandă.
Pre

ătaia grădină de 1000
metri pătra ă

neg Tel.
0747-832171 sau 0256-410590.

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

şpais, magazie de
lemne, garaj la strad

ştit. Tel. 0724-
961492. (RR)

Vând apartament în zona Intim,
3 camere, semidecomandat, gresie,
faian

ştit şoara, str.
Hebe. Pre

şului Semenic, la intra-
rea în Cheile Caraşului, aproape de
motelul şi lacul M ş, 6.000
mp, cu mini caban

şi şi exterior,
central

şu. Pre

şoara. Pre

şi

şi

/mp .

Vând apartament modernizat,
complet utilat în Timi

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.

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

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
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Imobiliare

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 ţionare,
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
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

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

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

ă de func

ă de tineret,
pre

ă.
Pre

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

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

ă, pre

ă
ă,

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

şie, pre

şi
frumoas

şi
un circular, pre

şi mouse,
450 lei. Tub de bas pentru maşin

şi mp3, 250 lei, camer

Vând un t
ţ 250 €. Tel. 0755-078696. (RR)

ăura ăptămâni.
Pre

ş de 3 s

Vând vacă cu vi ă
pentru 18 l de lapte. 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

ărimi

ţel, garantat
ţ 3.500 lei.

Tel. 0771-386798. (RR)
Vând cuptor cu microunde, 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 covoare aduse din Germa-
nia, diferite m

ţuri negociabile.
Tel. 0749-044785.

şi alb ş
de nuiele pentru c

şi miei, 20 de
mioare

ş

şi un
dulap de haine, culoare deschis

şi b

şi traverse
diferite culori. Pre

Vând portocal, dafin, cerceluşi şi
diferite plante de apartament. Tel.
0770-389533.

Diverse
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Primăria şiţa ne informeazăRe

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Consiliul Local al Municipiului Re

-

În urma adresei înaintate de c .

S le

şi
şi Privat al Municipiului Reşi

şedin
şi juridice care înregistreaz

şi spa şi cele
care au închiriat terenuri (cur

şi clauzelor stabilite.
Plata se va face la sediul Serviciului Public – Direc

şi Privat, strada Petru Maior nr. 2
(blocul 800), la casieria de la etajul I. În situa

şi
Ş S.A., privind igienizarea fântânii arteziene din centrul

oraşului, s-a stabilit ca obiectivul s

şi 23 iulie;
6 şi 20 august;
3 şi 17 septembrie;
8 şi 22 octombrie.
De asemenea, programul de func

şi

şi, implicit, reducerea gradului de poluare.
Reprezentan

şi montarea
unei hote noi. Aceştia au ad

şi
şedin

şului c

şi cei ai Poli şi
şi Achizi şi

Rela şi cei ai Serviciului Gospod şi Mediu.

Printre solu

şi varianta
transport

şi pentru desf şurarea
în bune condi

şi Consiliul Local Reşi
şi

şura în fiecare duminic
şoar şi popular

şura în foişoarele din cele dou

Şcolar Reşi

şi Unirea Dej şi
Mureşul Deva. Cu ultimele dou şit s

şul Deva s-a men

şi
Universitatea Craiova.

ţa, prin Serviciul Public – Direcţia
pentruAdministrarea Domeniului Public ţa,
invit

ţ

ţe ţii cu alt ţie decât cea de locuinţ
ţi, gr

ţia pentru
Administrarea Domeniului Public

ţiile prezentate, termenul
limit

ţa Societ ţii
AQUACARA

ţat de dou

ţionare al fântânii arteziene din
Centrul Civic r ţit de muzic

ţa a cerut detalii combinatului TMK
privind lucr ţirea parametrilor de absorbţie a
prafului

ţii TMK au declarat c
ţirea structurii de rezistenţ

ţa, Mihai Stepanescu, a convocat o
ţ

ţii combinatului
TMK, precum ţiei Municipiului Re ţa, ai Poliţiei Locale, ai
Serviciului pentru Investiţii ţii Publice, Proiecte Europene

ţii Internaţionale

ţiile propuse se num ţelor care s

ţile implicate vor lua o decizie atât
pentru prevenirea distrugerii carosabilului, cât

ţii a activit ţii combinatului TMK.

ţa vor organiza o serie de acţiuni
cultural-artistice, susţinute de tineri re ţeni talentaţi. Acestea se vor
desf ţie de condiţiile meteorologice.
Vor fi interpretate piese de muzic

ţie, etc.
pectacole se vor desf

ţa s-a
reunit luni, 16.07.2012, pe stadionul „Mircea Chivu” din Valea
Domanului, sub îndrumarea noului antrenor, Gheorghe Barbu. Acesta
are în vedere organizarea a dou

ţinut la acest nivel
timp de 4 ani. În calitate de fotbalist, Gheorghe Barbu a evoluat în peste
300 de meciuri în Liga I, fiind juc ţa

ă posesorii de autoturisme, care ocupă locuri de parcare în parcă
rile de re ă, să achite taxa pe anul 2012, în valoare de 74,40 lei.

De asemenea, persoanele fizice ă
debite restante aferente contractelor de concesiune, de închirieri
locuin ă destina ă, precum

ădini, alei de acces, etc.) sunt rugate
să achite sumele datorate. În caz contrar, contractele vor fi reziliate,
conform prevederilor legale

ă de achitare a debitelor este 31.07.2012.

ătre Primăria Mun Re ă

ă fie cură ă ori pe lună.
Programul transmis de societate prevede următoarele date
9

ămâne prelungit până la ora 00.00, fiind înso ă
ambientală până la ora 23.00.

Primăria Municipiului Re
ările pentru îmbunătă

ă au fost demarate lucrările care
vor include îmbunătă ă a halei

ăugat că finalizarea lucrărilor este
programată pentru data de 25.09.2012.

Primarul municipiului Re
ă pentru prevenirea problemelor ce pot apărea din cauza

utilajelor agabaritice care transportă fier vechi pe raza ora ătre
combinatul TMK. La întrunire au participat reprezentan

ărie Urbană

ără amplasarea plăcu ă
indice greutatea maximă autorizată, montarea cântarelor sau stabilirea
unor rute ocolitoare. De asemenea, s-a recomandat

ării prin CFR, cu sarcină mai mică.
În perioada următoare, autorită

ă
ă

Primăria

ă ă, în func
ă u ă ă, dansuri,

anima
ă ă parcuri,

cu începere de la ora 20.30.

Lotul de seniori al Clubului Sportiv Municipal-

ă meciuri amicale în perioada imediat
următoare, pentru trierea lotului.

Gheorghe Barbu a antrenat Universitatea Cluj II, dar
ă echipe a reu ă promoveze din

divizia C, în divizia B, iar cu Mure

ător, printre altele, la Farul Constan

Biroul de presă al primăriei municipiului Reşiţa

:
�

�

�

�

Un singur viceprimar, deocamdată, la Re

ăverde, vicepre
ă referendum Cabinetul Ponta ar

trebui să se gândească la o rectificare de buget”

şi

şedintele PNL:
”Imediat dup

ţa

Sorin Frunz

Consilierii locali nu au reu

ţ

ţiile în care era nevoie s

ţinut 14 voturi pentru

ţ
ţe.

ţa de marţi a legislativului local a fost îns

ţii îndelungi a
comportat

ţial sprijinul
politic. Comisia de validare, condus

ţat

ţinea N

ţii, Re ţa are deocamdat

ţa urm

ţean, a candidat la prim ţei, ie
ţinute.

ţa
c ţia c

ţine Frunz
ţii

ţiile în care domenii
sensibile, cum sunt adiministraţia public

ţia, sunt subfinanţate.
”Cred c

ţia local ţie grea. Am
derulat la acest nivel cei mai mulţi bani europeni, s-
au f ţ

ţii dintre cele mai dificile, dar
ţia. O rectificare de buget va fi, în

acest sens, o dovad

ţinând cont de
faptul c ţioneaz

ţelor, pe baza
propunerilor ministerelor ţiilor dar principalul
responsabil de construcţia bugetar

ţi ani o alt

ţiilor locale, care oricum au în
administrare structuri ale s ţii ţiei.

şit s
şa cum spune legea pentru municipii,

pentru c

şi nou

şi cinci contra,
reuşind astfel s

şedin
şedin

Şedin

şi pe marginea legii, acest consiliu
local, aşa cum am mai spus, n

şi validarea consilierului local Remus
Marta de la PDL, c

şan, şi format

şi, deci, nu putea vota), a fost denun

şi dou
şan, preşedinte al comisiei, afalt la al

treilea mandat de consilier municipal, a ar

şi
şi legea îi permite doi, fapt f
ştim, în istoria local

şedin
şi pot asigura pentru anumite

proiecte, sprijinul PP-DD, iat

şi şi şind pe
locul doi, în ordinea num

şi

şi tot felul de structuri cu bugete
impresionante. Aceasta, în condi

şi
s

şi agen

şe ministerelor, ci mai
degrab

şi educa

ă aleagă doi
viceprimari, a

ă una dintre propuneri - Valentin Blănariu de
la PP-DD - a pierdut practic, la musta ă, deoarece a
fost creditat cu zece voturi pentru ă contra, în
condi ă aibe 11 voturi valabil
exprimate. Cealaltă propunere - Ioan Crina, de la
PSD - a ob

ă devină unul dintre viceprimari.
Conform legii, un al doilea viceprimar va fi ales într-o

ă viitoare a Consiliului local, în baza unui punct
distinct pe ordinea de zi a acelei

ă
presărată pe ansamblul ei de incertitudini, de
bâjbâieli prin

ăscându-se parcă mai
greu decât cele anterioare. Discu

ăruia îi fusese retras ini
ă de consilierul

Dumitru Secă ă din cinci membri (din
care unul, chiar Remus Marta, cel care urma a fi
validat ă de
Gheorghe Năsturel, consilier PDL, ca fiind nelegală.
În locul lui Remus Marta trebuia, sus ăsturel,
ales alt membru în comisie, deoarece, confirm legii,
din această structură trebuia să facă parte trei sau
cinci memri, deci număr impar. Rezultatul votului
celor patru consilieri locali ai Comisiei de validare a
fost însă egal: două voturi pentru ă împotrivă.
Iosif Secă

ătat că
documentele de validare, dosarul în ansamblu, erau
corect întocmite dar, având ân vedere votul egal,
consilierii au votat amânarea validării.

În aceste condi ă un
singur viceprimar, de ără
precedent din câte ă post-
decembristă. Un al doilea viceprimar ar trebuie ales,
teoretic, în ătoare a legislativului local iar
cei care considerau că-

ă că deocamdată nu-l

au. De reamintit că Valentin Blănariu, om de afaceri
re ăria Re

ărului de voturi ob

Sorin Frunzăverde a declarat miercuri la Re
ă încă din 2010 atrăsese aten ă România avea

cel mai centralizat buget de la Văcăroiu încoace.
Acum, spune liderul liberal, apar tot felul de
reprezentări bugetare pentru diverse ministere care
confirmă spusele sale. Au fost ministere cu bugete-
record, de miliarde de euro, sus ăverde,
agen

ă locală,
sănătatea, educa

ă imediat după referendum guvernul
Ponta va trebui să opereze o rectificare de buget, a
declarat Sorin Frunzăverde, pentru că în
administra ă suntem într-o situa

ăcut datorii pentru cofinan ări. Primăriile sunt în
general în situa
ănătatea, educa

ă de bună guvernare. Deoarece
guvernarea nu e pe profit, guvernul nu e o companie.
De aceea vom face cabinetului Ponta o serie de
propuneri în acest sens, mai ales

ă el func ă încă pe baza bugetului din
timpul lui Boc.”

Sorin Frunzăverde arată că construirea unui
buget se face la Ministerul Finan

ă este chiar
primul ministru. În general, Frunzăverde solicită de
mai mul ă filosofie bugetară, înclinată nu
spre acordarea de fonduri uria

ă administra
ănătă

(Dan Apostolescu)

Matei Mircioane

Din ini]iativa lui Sorin Frunz@verde, Consiliul Jude]ean
Cara}-Severin a descoperit c@ nu avem deschidere la mare!

Consiliul Judeţean va plăti pentru ca linia ferată Anina - Oraviţa să nu fie închisă

Consiliul Jude

-

ţean Cara
ţa ordinar

ţa Regiunilor Maritime Europene. Cara
ţie

european
ţiat

ţul nostru nu are deschidere la
mare, nici direct, nici regional periferic, consider

ţului nostru în familia maritim
ţiei absolut

supletiv ţioas
ţi în vorbirea curent

ţul nu avea ce c
ţia, de 4256 euro, pe an, s-a pl

ţi în mare.
De unde rezult

ţile s

ţeni au mai scutit ni

ţului din Asociaţia Internaţional
ţie

anual
ţean a votat acordul de

principiu ca s ţinerea în
funcţiune a c ţa. Sprijinul este
necesar, din cauz ţat c

ţean, Sorin Frunz

ţi ni

ţionale, iar
francofonia a r

ţa,
Frunz

ş-Severin a decis, în
şedin

ş-
Severinul a fost membru în aceast

şedintele
Sorin Frunz

şi traducerea corect

şi cotiza
şte bani arunca

şi criza este bun

şte cheltuieli

de la buget votând în unanimitate retragerea
jude

şte o cotiza

şedintele
Consiliului Jude

şi au fost
cheltui şte bani f şte
francofonia, este limpede c

ştigat întâietatea în leg
şi

este problema statelor care au franceza ca limb

şi
turistic prea important pentru noi, ca s

ă a lunii iulie, să se retragă din
Conferin

ă asocia
ă începând din anul 2001.

Decizia de retragere, ini ă de pre
ăverde, a fost motivată astfel în proiectul

de hotărâre: „Având în vedere că din punct de
vedere geografic, jude

ăm
că implicarea jude ă
europeană este superfluă, iar plata cotiza

ă”. Formularea fiind pre ă, termenii fiind
foarte rar sau de loc folosi ă, pre
cizăm că „superfluu” înseamnă „inutil”, iar „supletiv”
înseamnă „facultativ”. Din punctul nostru de vedere,
facultativ e mult spus ă ar fi că
jude ăuta într-o asociere de state
maritime ătit
degeaba, fiind ni

ă că ă la ceva,
pentru că poate determina autorită ă fie mai
atente la unele cheltuieli nejustificate.

Consilierii jude

ă a Regiunilor
Francofone. Astfel nu se mai plăte

ă în valoare de 2500 de euro.
În schimb, Consiliul Jude

ă sprijine financiar men
ăii ferate Anina - Oravi

ă că CFR-ul a anun ă pe
această linie are pierderi lunare de aproximativ
200.000 de lei, din care nu mai este dispus să
suporte decât aproximativ 100.000 de lei.

Referitor la aceste aspecte, pre
ăverde, a declarat:

„Este evident că nu suntem zonă maritimă
ără rost. În ceea ce prive

ă limba engleză a
câ ăturile interna

ămas o chestiune mai mult culturală
ă

oficială să o promoveze”.
Cu privire la calea ferată Anina - Oravi

ăverde a precizat: „Este un obiectiv istoric
ă-l lăsăm să fie

închis”.

În urma unui control efectuat de lucrători din
cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe
Periculoase, în noaptea de 18/19 iulie 2012, a fost
întocmit un dosar de cercetare penală pentru
infracţiunea de braconaj.

Acţiunea a avut loc în zona localităţii Ezeriş, unde
oamenii legii i-au identificat pe B.C., de 21 ani, M.M.,
de 20 ani şi I.D., de 29 ani, care fără a avea
autorizaţie au vânat ilegal o căprioară, în afara
perioadei legale de vânătoare.

Asupra tinerilor au fost găsite două arme de
vânătoare şi 5 cartuşe ce aparţin lui M.M. şi o armă şi
3 cartuşe ce aparţin lui B.C., ambii fiind autorizaţi
pentru portul şi folosirea lor.

De la aceştia poliţiştii au indisponibilizat armele,
muniţia, autoturismul care a fost folosit pentru
transportul vânatului, căprioara dar şi un dispozitiv
de ochire pe timp de noapte.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea
infracţiunii de braconaj, prejudiciul în cauză fiind de
aproximativ 4000 de euro.

În ultima perioadă lucrătorii acestui seriviciu au
efectuat controale la 2451 deţinătorii de arme letale.
În urma neregulilor constatate în 38 de cazuri s-a
dispus anularea dreptului de a deţine, purta şi folosi
arme, iar în alt 9 cazuri s-a suspendat aceste
drepturi.

În prezent pe raza judeţului sunt 55 de persoane
juridice autorizate care deţin 787 arme şi 3428 de
persoane fizice care deţin 4512 arme letale şi
neletale, de la începutul anului fiind autorizate 64 de
persoane.

În urma controalelor şi acţiunilor desfăşurate în
primul semestru al acestui an, au fost constatate 223
de infracţiuni la regimul armelor, materiilor explozive
şi al substanţelor periculoase faţă de 213 în perioada
similară a anului trecut.

Ca urmare a aactivităţilor executate au fost
ridicate în vederea confiscării mai multe bunuri care
provin din infracţiuni sau alte încolcări normative,
respectiv 21 de arme letale, 12 arme neletale, 445 de
bucăţi muniţie şi 350 de bucăţi materii explozive.

Dosar penal pentru braconaj }i controale la de]in@torii de arme
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Referendumul va fi transparent!
A dat asigurări prefectul de Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu

Organizarea referendumului din 29 iulie în Caraş-Severin se afl

şi

şi de comandan şi jandarmeriei
c şene, Grigore Stolojescu şi Sorin Axenti. În Caraş-Severin vor fi
364 sec

şedintele Biroului Electoral Jude
şi au fost aduse 309.014 buletine de vot, afalte acum sub

paz
şura în condi şi a f

şte pe cel care
împiedic

şase luni la cinci ani. Demnitarul i-a îndemnat pe
cet

şi

şi nici un incident care s
şti, 108 jandarmi, 90

de poli şti de frontier şi 134 de angaja şi
ordinea public

şi 16 filtre de circula ştii dorind s
şi turismul electoral.

ă în
grafic, dacă îl cităm pe prefectul Silviu Hurduzeu, care a sus

ă de presă alături de subprefectul Anton
Paulescu, de directorul Filialei Vest a Autorită

ără
ă de cele 357 de la alegerile locale. A fost

desemnat pre ă
perioadă

ă militară. Prefectul a dat asigurări că referendumul de duminică se
va desfă ăcut un apel la
respectarea articolului 52 din lege, care pedepse

ă pe cineva să voteze, re

ă ă se prezinte la vot, pentru că e dreptul lor.
Subprefectul Anton Paulescu a precizat că timpul în care oamenii

pot vota a fost prelungit de către Curtea Constitu ă, sec
ă la orele 23. De asemenea,

cetă ă voteze în localitatea lor dacă se vor afla,
duminică, în alte zone, ei putând introduce buletinul de vot în urna
oricărei sec ă
voteze numai la sec

ă nu au fost
identificate situa ă acum ă
premeargă acestei consultări publice. 276 de poli

ă
ă pe timpul referendumului. Vor exista, de asemenea,

echipe de interven ă prevină

ţinut
miercuri, la Re ţa, o conferinţ

ţii Electorale
Permanente, Nicolae Amzoi ţii poliţiei

ţii de votare, faţ
ţean, în aceast

ţii total transparente

ţinându-i actul de identitate, la
închisoare de la

ţeni s

ţional ţiile de
votare fiind deschise de la ora 7 pân

ţenii nu au obligaţia s

ţii de votare. Dar, cei aflaţi, de exemplu, în Re ţa, trebuie s
ţii unde sunt arondaţi.

Comandantul IPJ, Grigore Stolojescu, a anunţat c
ţii de risc pân

ţi
ţi ţi ai ISU vor asigura paza

ţie ţie, poliţi

„Din când în când, este bine să venim acasă. Să
ştim de unde ne tragem, să ne simţim rădăcinile, şi în
seara aceasta, la Reşiţa, a venit acasă Mircea
Hohoiu”, a spus Camelia Duca, directoarea librăriei
Semn de carte, în deschiderea concertului pe care
cantautorul, stabilit în Germania, l-a susţinut în seara
de marţi 24 iulie, sub bolta de viţă a librăriei.

Reşiţeanul Mircea Hohoiu a făcut carieră în
sport, a fost înotător de performanţă, arbitru de schi
şi, în anii ’80, a fost antrenorul lotului de nataţie al
României, dar este şi un apreciat interpret de folk şi
rock. În tinereţe a activat în mai multe trupe de folk-
rok şi a fondat formaţia „Atheneum” împreună cu
Gheorghe Gheorghe (valoros instrumentist de jazz,
acum stabilit şi el în Germania) şi cu regretatul
interpret de folk Mircea Bucsok. Mircea Hohoiu a
făcut o pasiune din a căuta şi a pune în valoare vechi
cântece din folclorul specific reşiţean, în special de
limbă germană, cântece în care se regăsesc multe
din tradiţiile locului, legate de muncă, de drumeţii în
natură, de petreceri. Din aceste cântece a fost
alcătuit, în mare parte repertoriul lui Mircea Hohoiu,
în curtea librăriei Semn de carte, unde a fost
aplaudat de un numeros public, de prietenii săi
reşiţeni, de care nu s-a despărţit niciodată. Printre
cântecele interpretate la voce şi la chitară, unele în
limba română, altele în germană, au fost: „Valsul
Semenicului”, „Bârzava Blues”, „In Doman, Reschitz
und Sekul”, „Ta Leapu” („Ucenicul”), „Tuat troubn am
Peagl” („Acolo sus pe deal”), „Hai mândro pă Seme-
nicu”. Aceste cântece, şi multe altele, interpretate în
dialectul german al reşiţenilor, sunt reunite pe un CD,
cu titlul „Mia sein Reshitzara” („Noi suntem reşiţeni”).

Alături de Mircea Hohoiu a fost prezent, în
calitate de moderator şi prieten, Doru Dinu Glăvan,
astfel încât cei doi vechi amici au depănat amintiri din
tinereţe, întâmplări interesante sau amuzante, din
perioada reşiţeană a lui Mircea Hohoiu. Au fost
evocate personalităţi şi personaje pitoreşti din
Reşiţa de altădată, ca Mircea Popa, regretaţii Mircea
Bucsok şi Petru Iliasă, Ioan Adamek, Gelu Micusca
(prezent la manifestare) şi mulţi alţii

În finalul concertului-şezătoare, a cântat folk
Didina Curea din Oţelu Roşu.

Mircea Hohoiu a venit acas@, la Re}i]a

Cursuri de calificare }i
instalator instala]ii tehnico-sanitare }i gaze

lucr@tor comercial

SC TUV Austria România SRL în parteneriat cu Agenţia Judeţean ţei de Munc
ţa muncii”

cofinanţat din FONDULSOCIALEUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013 - „Investe ţ

ţi la: S.C. TUV Austria
România S.R.L. telefon 0256-44.00.88 sau laAJOFM Cara

ă pentru Ocuparea For ă
Cara

ă începerea cursului de

.
Ambele cursuri vor avea loc la AJOFM Cara

ş-Severin în cadrul proiectului POSDRU/103/5.1/G/77513 cu titlul „Pro Activ - pe pia

şte în oameni!”, anun
.

De asemenea în luna iulie va începe cursul de
ş-Severin. Pentru detalii suna

ş-Severin, telefon 0255-21.21.60.

instalator instala

ător comercial

ţii tehnico-
sanitare şi gaze

lucr

Proiectul MRB-Performant System ajut@ la
eficientizarea timpului angaja]ilor

Angajaţii Serviciului Public de Ocupare (SPO)
din cadrul Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea
Forţei de Munc ţe ale
regiunilor Sud-Vest Oltenia, Vest

ţia de Consultanţ

ţional”,
“Managementul proiectului” , “Tehnici de
comunicare, negociere, leadership”, “Tehnici de
consiliere personalizat

ţionale”

ţelor dobândite ţilor
îmbun ţite în urma trainingului a fost m

ţionat din cadrul SPO în activitatea de
furnizare a serviciilor de ocupare, conform
sistemului MRB - Management al Relaţiilor cu
Beneficiarii, pentru cel puţin 5 beneficiari. Aceast

ţiei

ţii instruirii
ţii cuno ţelor ţilor perfecţionate.

Rezultatul calitativ al activit ţii de coaching, pe
lâng ţilor, abord

ţii SPO-Serviciului Public de Ocupare din
toata tara, Manual de al c ţinut se vor bucura
direct restul funcţionarilor publici neparticipanţi in
proiect, dar si indirect clienţii, adic

ţiilor cu beneficiarii”, cofinanţat
din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritar

ţie 4.2. - Formarea
personalului propriu al Serviciului Public de
Ocupare, este implementat de A.J.O.F.M. Dolj în
parteneriat cu A.J.O.F.M. Arge

ţei ţei angajaţilor Serviciului
Public de Ocupare.

ă (AJOFM) din cele 16 jude

ătre Asocia ă
si Consiliere Economico - Socială Oltenia
(A.C.C.E.S. Oltenia): “Management organiza

ă bazate pe identificarea
intereselor voca

ă a cuno ă
ătă ăsurată prin

coaching, activitate ce a constat în asistarea fiecărui
angajat perfec

ă
activitate, bazată pe metoda observa

ă de asemenea de Partenerul 3
din cadrul Proiectului MRB- A.C..C.E.S. Oltenia

ăsurarea eficacită
ă ă

ă
ă schimbarea mentalită ărilor

profesionale ării timpului, va consta în
editarea unui Manual de bune practici pentru
angaja

ărui con

ă persoanele
aflate in căutarea unui loc de munca.

Proiectul MRB - Performant System „Implemen-
tarea în cadrul SPO a unui sistem performant de
management al rela

ă 4 -
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare,
Domeniul major de interven

ă, prin cre

şi Sud-Muntenia au
urmat, în perioada iulie - decembrie 2011, 5 module
de training livrate de c

şi “Sisteme informatice
utilizate în activitatea de consiliere”.

În intervalul ianuarie - iunie 2012 aplicabilitatea
practic ştin şi a abilit

şi a
interviului semistructurat realizat încrucişat (angajat-
client) a fost realizat

şi a
avut ca scop m şi a apli-
cabilit ştin şi abilit

şi a eficientiz

ş, A.J.O.F.M. Caraş-
Severin şi A.C.C.E.S. Oltenia şi are drept scop
diminuarea decalajului de calitate dintre serviciile
publice de ocupare din România şi cele din Uniunea
European şterea profesionalismului,
eficien şi transparen

Preg@ti]i pentru asigurarea unui climat
de ordine public@ în perioada premerg@toare

}i ziua referendumului
Pentru ca referendumul să se desfăşoare fără incidente în zilele de

28 şi 29 iulie peste 1200 de lucrători din cadrul structurilor Ministerului
Administraţiei şi Internelor vor asigura ordinea şi siguranţa în această
perioadă, dar şi paza celor 364 de secţii de votare din judeţul Caraş-
Severin.

Pe parcursul campaniei de informare „Votează legal! Mita şi votul
ilegal înseamnă închisoare” şi în ziua referendumului se acordă o
atenţie deosebită cooperării între lucrătorii M.A.I. pentru aplicarea cu
fermitate, corectitudine şi echidistanţă a prevederilor legale, atunci
când se constată încălcări ale legii. Astfel au fost organizate 19 echipe
de cercetare a incidentelor, iar structurile de informaţii vor desfăşura de
asemenea activităţi operativ-informative pentru prevenirea oricărui
eveniment ce poate perturba buna desfăşurare a referendumului.

După acest principiu, s-au constituit echipe de specialişti de la Ser-
viciile de Investigaţii Criminale, de Investigare a Fraudelor şi Rutier ca-
re vor urmări, în special, verificarea, cercetarea şi soluţionarea, potrivit
competenţelor, a evenimentelor, incidentelor şi a altor situaţii care au
sau pot avea legătură cu referendumul. Pentru prevenirea votului mul-
tiplu, 16 echipe din care fac parte 64 de poliţişti vor verifica toate trans-
porturile de persoane şi a traseelor acestora în ziua referendumului.

În ziua de 29 iulie Centrul Judeţean de Comunicare Caraş-Severin
prin vocea unică va difuza comunicate de presă periodic pentru a
asigura informarea corectă şi echidistantă a mass-media.

Reamintim că, în contextul campaniei generată de referendumul
pentru demiterea Preşedintelui României, Ministerul Administraţiei şi
Internelor desfăşoară, în perioada 16- 29 iulie 2012, o campanie de
informare şi conştientizare a cetăţenilor cu privire la sancţiunile
prevăzute de lege în cazul votului ilegal şi a mitei electorale, având ca
slogan „Votează legal! Mita şi votul ilegal înseamnă închisoare!”.

Campania se adresează tuturor cetăţenilor români cu drept de vot
şi, în special, tinerilor care împlinesc vârsta de 18 ani şi care votează
pentru prima dată;

Obiectivele acestei campanii sunt informarea şi conştientizarea
cetăţenilor cu drept de vot asupra sancţiunilor legale prevăzute pentru
încălcarea legislaţiei în vigoare.

Vă informăm că:
În cazul în care vă aflaţi, în ziua referendumului, în altă localitate

decât cea în care sunteţi înscris în lista electorală, puteţi vota pe o listă
suplimentară, pe baza actului de identitate sau a adeverinţei care ţine
loc de act de identitate.

Autorităţile au prevăzut măsuri pentru a depista fraudele electorale,
iar cetăţenii care săvârşesc asemenea fapte vor suporta rigorile legii.
Astfel, legea prevede termenul de 60 de zile, de la data referendumului,
în care Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale
permanente, respectiv, tabelele electorale utilizate în cadrul secţiilor de
votare, Autorităţii Electorale Permanente. Acestea vor fi verificate în
vederea depistării eventualelor voturi multiple şi se vor sesiza organele
de urmărire penală în cazul persoanelor care au votat de mai multe ori.

Alegătorul care votează de mai multe ori în ziua referendumului
riscă închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Şi tentativa se pedepseşte cu
închisoare.

�

�

�

38 de persoane din Anina au fost angajate în aceast@ lun@
Campania de recrutare de personal, derulată de

producătorul re
ăria Ora

ăr de 38 de persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă.Acestea au semnat deja
formele de angajare, urmând să înceapă munca în
două serii: 28 de persoane de luni, 23 iulie, iar
celelalte 10, din 30 iulie. Pentru început, noii angaja

ă, menite să-i
acomodeze cu fluxul de activită

ă-i
integreze în marea echipă VeloCity. Principala
problemă a noilor angaja

ă de către companie, acestora fiindu-le puse
la dispozi

ării din ora ă la Re

ă să prospecteze pia

ă viitorul proiect de
extindere SportCity, pentru care municipalitatea a
concesionat VeloCity o suprafa ă de 5 hectare în
Parcul Industrial Valea

ă la aproximativ 9 milioane de euro,
reprezentând cea mai importantă investi

ă 1989.

şi
şului Anina şi cu

concursul HR Advice Solutions, s-a concretizat prin
angajarea unui num

şi de practic

şi s

şul de reşedin şi
şi retur.

VeloCity continu

şa şi
ghidoane). Acestora li se adaug

şi

ţean de biciclete VeloCity, în
colaborare cu Prim

ţi
vor participa la trainingul specific, care include atât
ore de teorie cât

ţi dintr-o
întreprindere de producţie de serie mare, cât

ţi, cea a transportului, a fost

preluat
ţie, gratuit, mijloacele de transport

necesare deplas ţ ţa

ţa muncii
pentru angajarea de personal, având în vedere
demararea unor proiecte punctuale legate de
producţia de componente (jante, ţevi de

ţ
Ţerovei. Valoarea proiectului

se ridic
ţie private

din Re ţa, de dup

Matei Mircioane



4

Pe site-ul au fost
publicate, în 23 iulie, rapoartele finale ale
repartiz ţ

ţilor clasei a VIII-a nerepartizaţi
în prima etap

http://admitere.edu.ro/

ării computerizate în învă ământul liceal
de stat a absolven

ă (13 iulie) sau care nu au participat
la această fază.

Producţia de energie hidroelectrică ăşi eolian va
cre ătorii opt ani, pentru a ajunge, în 2020, la 1.815
milioane tep (Tonă Echivalent Petrol), de la 1.48 milioane tep,
la cât este estimată pentru 2012, conform Prognozei
echilibrului energetic 2012-2020, realizate de Comisia
Na ă de Prognoză.

şte în urm

ţional

� �

�

�

�

� �

ţilor instituţiilor financiare internaţionale la Bucure
ţiile privind accesul lucr ţa irlandez ţia

sarcinii, se arat
ţ ţii medical vor putea s

ţii ţat c ţiona din nou certificate de emisii de gaze cu efect de ser

Vizita reprezentan Guvernului Republicii Irlanda a ridicat
restric Femeile îns

În primele
Asigura

Ministrul Mediului

şti va începe pe 31 iulie şi va dura pân

şase luni ale anului au fost înmatriculate în România 33.343 autoturisme, în creştere cu 5%
fa

şi P

ă în 14 august
ătorilor români pe pia ă a muncii, cu aplicare imediată ărcinate nu vor mai plăti serviciile medicale legate de evolu

ă într-un act normativ publicat în Monitorul Oficial
ă de perioada similară a anului trecut (31.758) ă verifice modul de cheltuire a banilor din sistem după intrarea în vigoare a noii Legi a

sănătă ădurilor a anun ă România poate tranzac ă conform Protocolului de la Kyoto

� Ministerul Administra şi Internelor - Regulamentul din
2012 privind implementarea programului "Termoficare 2006-
2015 c şi confort", componenta de reabilitare a
sistemului centralizat de alimentare cu energie termic

şi complet şi a Legii
nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea
privatiz

şi completarea Legii nr.

238/2009 privind reglementarea prelucr

şi Internelor în activit şi
combatere a infrac şi de men şi
asigurare a ordinii publice (M.O. nr. 400/14.06.2012)

O.u.G. nr. 27/2012 privind unele m

şi Alte Drepturi de Asigur

şi de furnizorii de servicii de comunica
şi pentru modificarea

şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor
cu caracter personal şi protec

şi Internelor nr. 140/
2012 privind aprobarea modalit şurare a
Programului de formare specializata pentru ocuparea unei
func

ţiei

ţei de urgenţ
ţilor

comerciale, cu modific

ţile Ministerului Adminis
traţiei ţile de prevenire, cercetare

ţiunilor, precum ţinere

ţional

ţinerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii
electronice ţii
electronice destinate publicului, precum

ţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice (M.O. nr. 406/18.06.2012)

Ordinul Ministerului Administraţiei
ţii de desf

ţii publice corespunz ţilor funcţionari
publici pentru anul 2012, seria I de admitere (M.O. nr.
406/18.06.2012)

ăldură
ă (M.O.

nr. 396/13.06.2012)
H.G. nr. 587/2012 pentru abrogarea alin. (5) al art. 215 din

Normele metodologice de aplicare a Ordonan ă a
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societă

ările ările ulterioare,

ării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002
(M.O. nr. 400/14.06.2012)

Legea 81/2012 pentru modificarea

ării datelor cu carac
ter personal de către structurile/unită

ă

ăsuri în domeniul
cultural (M.O. nr. 400/14.06.2012)

ătit din fonduri
publice (M.O. nr. 401/15.06.2012)

Casa Na ă de Pensii ări
Sociale - Ordinul nr. 214/2012 Ordin privind procura speciala
utilizata în sistemul public de pensii (M.O. nr. 401/15.06.2012)

Legea nr. 82/2012 privind re

ă ă

ătoare categoriei înal

�

�

�

�

�

�

�

-
-

Legea nr. 84/2012 Lege privind unele masuri referitoare la
veniturile de natura salariala ale personalului pl

Ministrul delegat pentru Mediul de Afaceri,
participă joi, 26 iulie, la

ă fabricării cablurilor electrice pentru
industria auto, care va duce la crearea a 1500 de
locuri de muncă în zonă.

Caransebeş, la deschiderea
noii hale de producţie a Automotive Wiring System,
destinat

Etichetarea produselor
alimentare

Producătorii români

ă schimbe etichetele de pe
produsele alimentare, conform pre-
vederilor Regulamentului 432/2012
de stabilire a unei liste de men

ănătate permise, înscrise pe
produsele alimentare, altele decât
cele care se referă la reducerea
riscului de îmbolnăvire

ănătatea copiilor.
Astfel, începând cu a doua parte

a lunii decembrie, pe noile etichete
ale produselor alimentare vor fi
acceptate pentru inscrip

ănătate aflate
în lista permisă prin Regulamentul
adoptat la nivelul UE.

“De exemplu, pentru calciu, vor fi
permise 8 men ănătate care
se referă la reducerea riscului de îm-
bolnăvire ănătă

ănătate
publică.

Această măsură a fost luată la
nivelul UE din nevoia de protejare a
sănătă ă

ănătă
ătoare, o întâlnire de

lucru cu reprezentan
ării

modalită

şi cei din
celelalte state membre ale UE sunt
obliga

şi la
dezvoltarea şi s

şi la men

ştii în s

ţi s

ţiuni
de s

ţionare
numai menţiunile de s

ţiuni de s

ţinerea s ţii
sistemelor osoase, musculare, ale
dinţilor etc. Alte menţiuni, în afara
celor acceptate, nu vor fi permise”,
au explicat speciali

ţii cet ţenilor.
Regulamentul 432/2012 este

afisat pe pagina oficiala a MS, la
rubrica “Informatii utile”.

Ministerul S ţii va organiza,
în perioada urm

ţii asociaţiilor
din domeniu în vederea discut

ţilor de implementare a
Regulamentului.

Ministerul S ţii,ănătă 23-07-2012

Din toamna acestui an, blocurile de
locuinţe din municipiile-re ţ ţ
vor putea beneficia de lucr

ţei energetice cu ajutorul
fondurilor europene.

Ministerul Dezvolt

ţarea, în
cadrul actualului exerciţiu bugetar, prin
Programul Operaţional Regional, a
activit ţilor de cre ţei
energetice a blocurilor de locuit, iar
Memorandumul în acest sens a fost
aprobat în ţa de Guvern din 11 iulie.

Schema de finanţare se va aplica
blocurilor de locuinţe construite dup

ţ ţ (peste 50%
dintre familiile - proprietari din cl

ţare este de
304 de milioane de euro, din care 150 de
milioane de euro din Fondul European de
Dezvoltare Regional

ţia naţional ţare de la
bugetul de stat, contribuţia autorit ţilor pu-
blice locale ţiilor de proprietari).

Beneficiarii vor trebui s

ţare de 40%. Restul fondurilor
necesare (60%) pentru fiecare lucrare vor fi
asigurate din bani europeni nerambursabili
de la FDER

ţare ale autorit ţilor publice locale
ţiilor de proprietari vor fi modulate

în funcţie de proporţia în cl

ţia autorit ţii publice locale
ţia asociaţiei de proprietari,

în condiţiile în care mai mult de 50% dintre
familiile - proprietari din cl

ţia autorit ţii publice locale
ţia asociaţiei de proprietari,

în condiţiile în care mai mult de 50% dintre
familiile - proprietari din cl

ţia autorit ţii publice locale
ţia asociaţiei de proprietari,

în condiţiile în care mai mult de 50% dintre
familiile - proprietari din cl

ţa acumulat
ţiile în eficienţa

energetic ţe pentru
perioada de programare 2014-2020.

şedin

ştere a eficien

şi
Turismului a finalizat negocierile cu
Comisia European

ştere a eficien

şedin

şi familii cu venituri reduse din
municipiile reşedin

şi a asocia

şi bugetul de stat. Ratele de
co-finan
şi asocia

şi 10% contribu

şi 20% contribu

şi 30% contribu

ă de jude
ări complexe de

cre

ării Regionale

ă pentru finan

ă

ă
proiecte elaborate în perioada 1950-1990,
în care locuiesc categorii sociale
vulnerabile

ă de jude
ădire au un

venit net lunar pe membru de familie de
maximum 500 de euro).

Bugetul schemei de fina

ă (FEDR), respectiv
154 de milioane de euro rezultată din
contribu ă (co-finan

ă

ă participe
financiar la aceste lucrări printr-o co-

finan

ă

ădire a familiilor
cu venituri reduse, după cum urmează:

30% contribu ă

ădire au un venit
net lunar pe membru de familie sub 150 de
euro;

20% contribu ă

ădire au un venit
net lunar pe membru de familie sub 350 de
euro;

10% contribu ă

ădire au un venit
net lunar pe membru de familie sub 500 de
euro.

Având în vedere faptul că programul se
va închide în anul 2013, schema propusă
are un caracter pilot pentru actuala perioa-
dă de programare, experien ă
putând fundamenta investi

ă a blocurilor de locuin

�

�

�

În acest sens, Ministerul Sănătă

ă Decizională,
proiectul de Hotărâre de Guvern privind
ocuparea posturilor vacantate după data
de 01.01.2012 de personal de specialitate
medico-sanitar, auxiliar sanitar

ă
ănătă

ă ăror management a
fost transferat la autorită

ăsura va putea fi aplicată în a doua
jumătate a lunii august, după ce proiectul
de act normativ va încheia perioada de

dezbatere publică

ă măsură urmăre

ăr de
21216 posturi au fost vacantate, iar în
prima jumătate a anului 2012 s-au vacantat
un număr de 2766 posturi, astfel creându-
se un spa

ă în unită
ă, în primăvara acestui an,

Ministerul Sănătă
ă

ă

ă

ţii a
postat, pe pagina de web www.ms.ro, la
secţiunea Transparenţ

ţile
sanitare din reţeaua Ministerului S ţii

ţile sanitare al c
ţile administraţiei

publice locale.
Din cele 2766 de posturi care vor fi

deblocate la nivel naţional, 507 sunt repar-
tizate medicilor, 1218 asistenţilor medicali

ţieri, brancardieri etc).
M

ţiu bugetar care permite ocuparea
acestora pentru un segment absolut
necesar al categoriilor profesionale care
activeaz ţile sanitare.

Reamintim c
ţii a mai deblocat 500 de

posturi în sistemul sanitar atât în unit ţile
din reţeaua proprie, cât

ţile locale. Pentru
aceste posturi, concursurile de angajare
sunt în curs de desf

şi personal
de specialitate din compartimentele
paraclinice medico-sanitare din unit

şi unit

şi 928 posturi pentru personal auxiliar
(infirmieri, ambulan

şi va fi aprobat de
Guvernul României.

Aceast şte diminuarea
deficitului de personal deja existent în
sistemul sanitar.

Pe parcursul a trei ani, un num

şi în cele care sunt
administrate de autorit

şurare.
Ministerul Sănătăţii, 17-07-2012

Ministerul Dezvolt@rii Regionale }i
Turismului va elabora Strategia de
dezvoltare teritorial@ a României

Guvernul a aprobat în

ă a României (SDTR),
document cu rol în fundamentarea programelor
de investi

ă finalizarea
Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României
prevede, în principal: colectarea

ă
ătre Ministerul

Dezvoltării Regionale

ă, a
documenta

ă asigure
implementarea ei.

La
ă, în care se vor discuta rezultatele Strategiei

de Dezvoltare Teritorială a României, vor fi
invita

ădurilor,
Ministerului Culturii

ării Rurale.
Membrii Grupului de lucru interinstitu

ă

ă.
Având în vedere obiectivul de coeziune

teritorială asumat de Uniunea Europeană,
precum

ă finalizeze un document strategic
privind dezvoltarea teritorială, care să asigure
îmbunătă ării politicilor sectoriale

ă
reprezintă obiectivul politic, politicile de
dezvoltare teritorială reprezintă instrumentele
pentru atingerea acesteia.

Dintr-o perspectivă europeană, necesitatea
elaborării Strategiei Na

ă este întărită ă de evolu

ă financiară
2014-2020, aflate în curs de negociere,
promovează abordarea integrată

ă în cadrul procesului de programare, în
vederea cre ătă

ării rezultatelor.

şedin

şi a viitoarelor programe
opera

şi valorizarea
studiilor şi analizelor relevante din punct de
vedere teritorial deja existente; crearea unui grup
de lucru interinstitu

şi Turismului (MDRT), sub
coordonarea primului-ministru; prezentarea, în
cadrul Consiliului de planificare strategic

şi dezvoltarea
mecanismelor institu şi a
structurilor şi instrumentelor care s

şedin

şi
Mediului de Afaceri, Ministerului Afacerilor
Europene, Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, Ministerului Mediului şi P

şi Patrimoniului Na
şi Dezvolt

şi din societatea civil

şi tendin

şi
coeren şi na

şi timp, un astfel de document strategic
poate asigura transparen

şi poten
şi evaluarea impactului real la nivelul

teritoriului al politicilor publice şi strategiilor de
investi

şi subliniat
şi tendin şi a instrumen-
telor de finan

şi dimensiunea
teritorial

şterii performan şi îmbun

ţa din 18 iulie,
planul de acţiuni pentru elaborarea Strategiei de
dezvoltare teritorial

ţii naţionale
ţionale finanţate din fonduri europene.

Planul de acţiuni care vizeaz

ţional pentru sprijinirea activi-
t ţilor realizate în cadrul procesului de elaborare
a SDTR; elaborarea SDTR de c

ţiilor realizate în cadrul procesului de
elaborare a SDTR; stabilirea

ţionale, precum

ţele Consiliului de planificare strate-
gic

ţi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor
Publice, Ministerului Economiei, Comerţului

ţional,
Ministerului Agriculturii

ţional vor fi
reprezentanţi la nivel de personal de conducere
ai MFP, MECMA, MAEur, MTI, MMP, MCPN,
MADR. De asemenea, din acest grup de lucru
vor face parte reprezentanţi desemnaţi din alte
instituţii ale administraţiei publice centrale, din
asociaţiile autorit ţilor administraţiei publice
locale, din asociaţiile profesionale relevante, din
mediul academic

ţele teritoriale înregistrate la
nivel naţional, este extrem de important pentru
România s

ţirea coordon
ţa politicilor europene ţionale. În

acela
ţa procesului

investiţional în raport cu nevoile ţialul
teritorial

ţii. Astfel, în timp ce coeziunea teritorial

ţionale de Dezvoltare
Teritorial ţiile

ţele politicilor europene
ţare. Propunerile de regulamente

europene pentru viitoarea perioad

ţelor ţirii
monitoriz

MD 18 Iulie 2012RT,

Modific@ri Cod Fiscal
�

�

Firmele care angajează
ă de 25 de ani sau

mai mare de 55 de ani nu vor plăti
pentru ace ă de
un an, contribu ări
sociale, dacă persoanele astfel
angajate vor fi men ă un an,
după expirarea facilită

ării facturii pentru firmele cu
cifre de afaceri de maximum 500 de
mii de euro, dacă plă

ă.
Data aplicării acestei măsuri va fi

stabilită după discu
ă a FMI, Co-

misiei Europene ăncii Mondiale

ă să înceapă pe 24 iulie,
pentru săptămâna care urmează
referendumului din 29 iulie.

şomeri
cu vârsta mai mic

ştia, pentru o perioad

şi B
şi-a amânat vizita în România,
programat

ţii de asigur

ţinute înc
ţii.

Achitarea TVA la momentul
încas

ţile sunt
efectuate prin banc

ţiile oficiale cu
FMI. Delegaţia comunMinisterul Afacerilor Externe a finalizat lista cu secţiile de votare

organizate în afara ţ ţional pentru demiterea
pre

ării pentru referendumului na
şedintelui României din 29 iulie 2012. Lista finală este disponibilă pe pagina

de internet a MAE, în secţiunea „Referendum 29 iulie 2012”, link :
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/userfiles/hcoc_2012/referendum_201

2/lista_sectii_votare_strainatate_inclusiv_suplimentare-23_iul-ora_19-30(1).pdf

Apelul de proiecte pentru lucr@ri de cre}tere a eficien]ei
energetice a blocurilor, finan]ate prin fonduri europene,

va fi lansat în toamna acestui an

Ministerul S@n@t@]ii inten]ioneaz@ s@ deblocheze
2766 posturi din sistemul sanitar,
în a doua jum@tate a lunii august

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Navele spa ă în atmosferă
cu o viteză ini ă de Mach 25 sunt protejate
în prezent de un scut termic care trebuie să
reziste la

ă să facă o schimbare
radicală, înlocuind puternicul scut termic cu
un balon. Inflatable Reentry Vehicle Experi

ment (IRVE-3) este al treilea dintr-o serie de
teste de zbor suborbital cu această nouă teh
nologie menite să-i demonstreze fiabilitatea.

Baloanele, chiar
ă,

sunt mici

ă este necesar ca structurile rigide să se
încadreze în geometria rachetei purtătoare. În
contrast, IRVE-3, cu 3 metri în diametru atunci
când este umflat, încape într-un cilindru cu
diametrul de 56 cm ă ce
a fost vidat

ării, acest scut termic a
cuprins o sarcină utilă care a constat din patru
segmente, inclusiv sistemul de umplere,
mecanismele de direc

ă lansare, racheta a urcat la 211
kilometri deasupra Oceanului Atlantic. IRVE-
3 s-a separat de rachetă, scutul a fost umput
cu nitrogen, prăbu

ământului. Camerele
ă durata imagini

ătorilor din centrul de control.

Inginerii de la Centrul de Cercetări
Langley al NASA, în Hampton, Virginia, care
au supravegheat proiectului,

ătind acest test. Ei au
studiat modele, materiale evaluate în labo
ratoare

ă facem tot felul de teste
diferite", a declarat inginerul pentru sisteme
de zboruri Rhoades Carrie. "Noi facem teste
în tunele cu temperaturi ridicate, în diferite
facilită

ă func
ă mergem mai departe, pentru a

transporta încărcături mai mari, a ă vom
testa diferite materiale".

IRVE-3 este parte a unui proiect numit
HIAD (Hypersonic Inflatable Aerodynamic
Decelerator), unul dintre direc

ărcătură pe Pământ", a declarat
Neil Cheatwood, implicat direct în proiect.
Când vom merge pe alte planete, cu
atmosferă, vom folosi de fapt atmosfera ca un
decelerator aerodinamic. Dar dimensiunea
scutului este în prezent limitată. Noi trebuie ă
ne încadrăm în diametrul vehiculelor de
lansare". Un scut termic gonflabil care ar
putea transporta sarcini utile mai mari
schimbă modul de a explora alte lumi.

http://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=R0g0mg-P3Ws

http://www.nasa.gov/topics/aeronautics/f
eatures/irve.html

ţiale care reintr
ţial

ţionez

ţie, echipamente de
telemetrie

ţi, pentru a verifica toate tipurile de
materiale termice destinate scutului de
protecţie. Pentru IRVE-3 am

ţioneze, dar pentru viitoarele misiuni
dorim s

ţiile de
cercetare ale NASApentru dezvoltarea de noi
tehnologii legate de calatoria în spaţiu. "HIAD
ar putea oferi mai multe opţiuni pentru

viitoarelor misiuni planetare sau pentru a
reveni cu înc

şocul plasmei de mii de grade
Celsius. Acesta este construit dintr-un
amalgam de metale refractare, carburi şi
materiale carbon-carbon armate, fin reglat
prin tehnologii hi-tech.

NASA inten

şi cele proiectate pentru
a rezista rigorilor de reintrare de pe orbit

şi uşoare. Utilizarea în trecut a
deceleratoarelor aerodinamice a demonstrat
c

şi lung de 3 metri. Dup
şi instalat într-un tub care l-a

protejat în timpul lans

şi echipamentul foto.
Dup

şindu-se ulterior înapoi prin
atmosfera P şi instru
mentele au transmis pe toat şi
date cercet

şi-au petrecut
ultimii trei ani preg

şi tunelurile aerodinamice şi au supus
structura la sarcini termice şi de presiune
dincolo de cele normale în timpul zborului.

"A trebuit s

ştiut ce ar trebui
s

şa c

ş

-

-

-

-

� �

� �

�

�

�

Guvernul
britanic a anun La începutul s

Republica Ceh
ţat c ţate din banii contribuabililor vor fi disponibile gratuit online, începând din 2014

ţia din 1952 care a dus la r
ţii energetice

ă toate cercetările academice finan ăptămânii, Egiptul
a celebrat 60 de ani de la Revolu ăsturnarea a 150 de ani de monarhie ă va crea o rezervă de combustibil destinată centralelor
nucleare pentru 4-5 ani în scopul consolidării securită

Comisia European Marea Britanie
Parlamentul Republicii Moldova a interzis utilizarea simbolurilor comuniste în scopuri politice

ă propune facilitarea acordării de licen ă pe pia ă ă acorduri suplimentare de
cooperare cu privire la utilizarea de avioane militare fără pilot

ţe pentru muzic ţa unic ţa au semnat douşi Fran

5

Curtea Constituţional
ţ

ţional

ă din a
decis că legea electorală a ării este
neconstitu ă, lăsând cea mai mare
economie din Europa fără norme valabile cu
privire la modul de a distribui locurile în
Bundestag cu doar un an înainte de alegeri.

GermaniaPreşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat
protocolului de aderare a

şi va îndeplini
angajamentele de aderare lde la 1 septembrie, când
va începe sc

ţ ţia
Mondial ţului. î

ării la Organiza
ă a Comer

ăderea progresivă a taxelor sale
vamale de la 9,5 % în prezent până la 6 % în 2015.

Rusia

Arabia Saudită a solicitat organizarea unui summit extraordinar al
liderilor musulmani luna viitoare, pentru a aborda riscurile "răzvrătirilor"
care amenin ă ările musulmane. Regele Abdullah a cerut "o reuniune
extraordinară de pentru a asigura unitatea în
aceste momente delicate când lumea musulmană se confruntă cu
pericolul de fragmentare ă," potrivit agen

ţ ţ

ţiei de stat saudite.

solidaritate islamică

şi de revolt

(continuare din num rul trecut)ă

Mi-a pl ţa încât
m

ţ
ţiune. Care sunt regulile?

Tarifele telefonice exorbitante îmi
ruineaz ţ

Ce trebuie s

ţ

ţ

ăcut atât de mult vacan
ă gândesc să cumpăr un drept de

folosin ă pe durată limitată în aceea

ă bugetul de vacan ă. Cum a
ă le reduc pe durata călătoriei?

ă ă doresc să îmi
iau animalul de companie (pisica, câinele
sau dihorul domestic) cu mine în vacan ă
în UE?

Pot veni cu carne sau brânză din
vacan ă în străinătate?

şi
sta

ş
putea s

ştiu dac

Pe parcursul sejurului meu, ce fel de
peşte pot mânca?

Datorit

ţ

ţilor informaţii detaliate într-un
interval de timp adecvat, înainte ca benefi
ciarul s ţul
care trebuie pl

ţit în temeiul contractului.
Aceste informaţii ar trebui s

ţilor de a se retrage dintr-un
contract într-o perioad ţie” de 14
zile calendaristice

ţi s ţilor nicio form

ţia clienţilor asupra existenţei
dreptului de a se retrage, a termenului de
retragere ţilor în
avans în perioada de retragere.

ţia smartphone.
Cu toate acestea, consumatorii ar trebui s

ţi mai mici, plafoanele tarifare
reprezint ţ ţurile
pentru apeluri vocale

ţi pe minut la efectuarea unui
apel, plus TVA,

8 cenţi/minut la primirea unui apel, + TVA
9 cenţi pentru a trimite un SMS, plus TVA
70 de cenţi pe megabyte (MB) pentru trafic

de date sau pentru a naviga pe internet în
timpul unei c

ţi link-ul:
http://ec.europa.eu/information_society/a

ctivities/roaming/consumer/operators/index_
en.htm

ţean al UE care c

ţineţi cont de câteva lucruri. Trebuie s
ţi în pa

ţi cu câinele într-o alt ţar

ţi în Irlanda, Finlanda, Malta sau
Regatul Unit, animalul dumneavoastr

ţei sau pisoi sau orice alte tipuri de animale
de companie, este recomandabil s

ţile competente din ţara
membr ţionaţi s ţi
pentru a afla condiţiile specifice pe care le
stabile

ţara respectiv
ţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/
pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

Cet ţean al UE care se întoarce acas

ţ

ţie de destinaţia
dumneavoastr ţ

ţ

ţiile viitoare s

ţi s ţi datoria în
calitate de consumator cerând pe

ţi-v

ţi pe
ţi puterea de

cump ţa.
Ce puteţi face? Interesaţi-v

ţi-l într-un ghid al alimentelor de
origine marin ţii produc
ghiduri pentru diferite ţ

ţi întotdeauna acela

ţin cunoscute sunt mult mai
abundente. Gândiţi-v

ţii de serviciu ţi ceva nou de
data aceasta. Vacanţele sunt o bun

ţi acas
ţ ţi
produse de carne sau lactate, indiferent dac

ţ

ţi din Croaţia, Insulele Feroe,
Groenlanda sau Islanda, puteţi aduce înapoi
mai puţin de 10 kilograme de anumite produ
se de origine animal

ţii: una, de exemplu, prive

ţi, de asemenea, s ţi pe
ţia ca acestea s

ţia Insulelor Feroe sau a Islandei, în
cazul c ţii de greutate.
Alte produse animale, precum mierea, au

ţie de greutate de dou

ţ

ţi din Andora, Liechtenstein, Norvegia,
San Marino sau Elveţia.

Se pot aplica alte restricţii în cazul bolilor
animale infecţioase în ţ ţe.

În caz de îndoial

ţineţi c

ţii, consultaţi
site-ul „Europa ta” C

ă noilor reglementări UE care se
aplică în prezent, vânzătorii de drepturi de
folosin ă pe durată limitată din toate cele 27
de state membre (IP/12/528) trebuie să
furnizeze clien

ă încheie un contract, inclusiv pre
ătit, o descriere a produsului

ă
ă

ă fie furnizate în
limba clientului, dacă acesta dore

ă, de asemenea,
posibilitatea clien

ă „de reflec
ă operatorii nu sunt

autoriza ă le ceară clien ă de
acont sau de depozit în perioada respectivă.
Înainte de încheierea contractului ,
comerciantul este obligat să atragă în mod
explicit aten

ă

Noul regulament pentru serviciile de
roaming a intrat în vigoare la 1 iulie 2012.
Principala noutate este încadrarea tarifelor
pentru internet pe mobil în roaming. Acesta
este roaming pentru genera

ă
aleagă cu grijă oferta de date. De exemplu, 2
sau 3 euro pe zi pentru roaming de date
nelimitat este o ofertă foarte bună, dar
consumatorii plătesc fie că utilizează datele,
fie că nu. A ă
date în cantită

ă o plasă de siguran ă. Pre
ăzut

ă la costuri mai mici decât cele
interne obi

ătoarele:
29 de cen

ălătorii în străinătate (tarif
perceput pe kilobyte utilizat), plus TVA.

Pentru a afla mai multe despre Regula
mentul privind serviciile de roaming sau
pentru a găsi operatorul dumneavoastră

Cetă ălătore
ălătoria în UE cu animalul dumneavoastră

de companie este posibilă: trebuie doar să
ă îns

crie ă
de companie o vaccinare antirabică valabilă,
atunci când călători ă ă
din UE. Cu toate acestea, în cazul în care
călători

ă de
companie va trebui să suporte

ă
ă se

verifice la autorită
ă a UE pe care inten ă o vizita

ălătoria cu animalul dumnea
voastră de companie în ă.

Informa

ă ă din
afara UE: Pentru animalele de companie care
călătoresc în ările UE sau se întorc acasă din
afara UE se utilizează un pa

ă de vacan ă, s-ar putea cere
ca animalul dumneavoastră de companie, în
plus fa ă de vaccinarea antirabică, să fie
supus unor teste ă a

ă a propus o revizuire
completă a politicii comune a UE în domeniul
pescuitului, în sensul transformării pescuitului
într-o activitate durabilă, pentru a se asigura
viitorul industriei pescuitului din UE, pentru a
se proteja mediul marin

ă dispună de pe
ă în prezent la

Parlamentul European
ă discută

schimbări în bine, pute ă vă face

ă pe

ătate din stocurile din
Atlantic. Oricând cumpăra

ă contează. Ave
ărare pentru a face diferen

ă la vânzătorul
de pe ănuntul sau la

restaurant cu privire la pe
ăuta

ă. Mai multe organiza
ări din UE, în care sunt

enumerate produse marine recomandate.
Cumpăra

ă pentru anumite specii
de pe

ă parte, numeroase
specii mai pu

ă mai departe de
suspec

ă ocazie
de a experimenta!

Când vă întoarce ă din majoritatea
ărilor din afara UE, este ilegal să aduce

ă
sunt pentru dumneavoastră sau cadouri
pentru altcineva.

Câteva ări învecinate sunt excluse de la
această regulă. De exemplu, în cazul în care
vă întoarce

ă. De asemenea, există
alte câteva excep

ă pentru animale de companie,
necesare din motive medicale. Cu toate
acestea, produsele respective trebuie să se
afle în ambalaje sigilate ă nu cântărească
mai mult de două kilograme sau să necesite o
refrigerare înainte de deschidere.

Pute ă aduce
ă

nu depă ă 20 kilograme în greutate, cu
excep

ărora nu se aplică restric

ă kilograme.
La transportul produselor de origine

animală între ări din interiorul UE, aceste
norme nu se aplică. Ele nu se aplică nici dacă
veni

ări ter
ă, se recomandă să se

verifice la serviciul veterinar la punctul de
intrare în UE (aeroport, port, punct de
frontieră rutier etc.).

Este important să re ă aceste reguli
există pentru a vă proteja sănătatea
dumneavoastră

ălătorii http://europa.eu/
youreurope/citizens/travel/index_ro.htm

-

-

-

-

-
-

-

şi
perioada exact şi durata şederii la care
clientul este îndrept

şte.
Normele asigur

şi c

şi asupra interzicerii pl

şadar, pentru cei care descarc

şi mesaje text au sc
şi ele pân

şnuite. Conform noilor norme,
taxele sunt urm

şi
tarifele practicate, accesa

şte în UE:
C

şaportul animalului dumneavoastr

şi un tratament
antiparazitar. Aceste norme sunt aplicabile
doar la câini, pisici şi dihori domestici. Pentru
c

şte c

şaport pentru
animale de companie. În func

şi s ştepte timp de trei luni
înainte de a intra în UE.

Comisia European

şi pentru ca
genera şte
suficient. Propunerile se discut

şi la Consiliu. Dar, în
timp ce factorii de decizie politic

şte durabil.
Alege ştele în mod inteligent. În

general, 2 din 3 stocuri de pescuit sunt
supraexploatate, inclusiv 80% din stocurile
mediteraneene şi jum

şte, alegerea
dumneavoastr

şte, la comerciantul cu am

ştele pe care îl vând
sau c

şi tip de
peşte? Cererea ridicat

şte şi fructe de mare poate duce la
pescuit excesiv. Pe de alt

şi încerca

ş
te laptele praf pentru sugari, alimentele pentru
sugari şi produsele alimentare speciale sau
hrana special

şi s

şte şi
anumite crustacee, cu condi

şeasc

şi
ele o restric

şi pe cea a şeptelului din UE
de boli animale grave.

Pentru mai multe informa

�

�

�

�
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Sugestii utile pentru vacanţ ( I)ă I

NASA a testat sistemul gonflabil de reintrare în atmosferă

Vietnam şi Filipine

şedintele egip-
tean,

Consiliul de Securitate al ONU

consider
şti

pe o insul

şi, poten
şi gaze, a determinat în

ultimele luni intense activit

şi Brunei cer
por

a numit fostul ministru al irig

şedintele şi
Consiliul Suprem al For

şedin

şedinte. Pranab
Mukherjee, 77 de ani, a de

şi este un
veteran al Partidului Congresului, care
conduce coali

şedintele are, în principal, un rol
ceremonial. Este ales de cele dou

şi
membri ai parlamentelor regionale.

a extins
mandatul For

şi a cerut din nou insistent liderilor
ciprio şi ciprio şi
accelereze discu

ă că planul
care prevede sta

ă în litigiu din Marea Chinei de Sud
"încalcă dreptul interna

ărilor pentru
Marea Chinei de Sud, care reprezintă o rută
de transport maritim cheie

ă
ările cu preten

ă că de

ărilor, He-
sham Qandil, ca noul prim-ministru al ării.

Nu este clar ce puteri va avea Qandil sau
dacă militarii vor continua să controleze
numirea în posturile importante legate de
securitate. El a refuzat categoric să
comenteze pe această temă, spunând doar
că portofoliul de ministru al apărării va fi
decis pe baza discu

a respins o cerere
din partea Israelului de a pune Hezbollah pe
lista "grupurilor teroriste", după ce Tel Aviv a
acuzat grupul libanez pentru atentatul din
Bulgaria.

"Nu există un consens pentru a pune
Hezbollah pe lista organiza

ărui
ă de

ături de ministrul cipriot la o
conferin ă de presă care a avut loc după
anuala discu

ă din Europa".

are un nou pre

ă de guvernământ.
Pre

ă camere
ale parlamentului federal din New Delhi

ăcii în Cipru până în ianuarie
2013

ă-
ării

insulei divizate din Mediterana.

ţionare de trupe chineze

ţional".
O intensificare a preocup

ţial, vaste
rezerve de petrol

ţi diplomatice
între ţ ţii teritoriale concurente.

China afirm ţine o mare parte din
Marea Chinei de Sud, în timp ce Vietnam,
Filipine, Taiwan, Malaezia

ţiuni din acest spaţiu.

ţ

ţiilor cu pre
ţelorArmate (SCAF).

ţiilor teroriste", a
declarat ministrul cipriot de externe, a c
ţar ţine în prezent pre ţia UE.

Stând al
ţ

ţ ie UE-Israel, Avigdor
Lieberman, ministrul de externe al Israelului,
a declarat: "A venit momentul pentru a pune
Hezbollah pe lista terorist

ţinut anterior
postul de ministru de finanţe

ţia actual

ţei Naţiunilor Unite de
Menţinere a P

ţilor greci ţilor turci s
ţiile destinate reunific

Mohamed Morsi, pre

Uniunea Europeană

India
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Vând magnetofon. Tel. 0770-
750691.

Vând televizor color cu teleco
mand şi tv
color diagonala 51 cm carcas

-
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 de func

ărucior aproape nou
albastru cu gri, pliabil, mâner mobil,
100 lei. Tel. 0770750691

Vând cărucior roz, model deose
bit, aproape nou, acoperitoare ploa
ie, pre

ătu
ă.

Tel. 0770-750691.
Vând măsu ă-scaun pt. copil 1-3

ani Bertoni galben lămâi, husa,
completă, aproape nouă, pre

ătu

ăsu ă de sufragerie,
pătrată, joasă, din piele maro. Pre

ăuni, pui

ă Lirika. Tel. 0722-
630097.

Vând că ă Labrador negru,
în vârstă de 10 luni, pre

ăliug. Tel. 0770-750691.
Vând palincă de Zalău. Tel.

0745-391600.
Vând u ă de lemn, de intrare

apartament. Tel. 0746-037272.
Execut hidroizola

ără materialul
beneficiarului, începând de la 30 lei
mp. Tel. 0736-057759

Vând canistre de tablă, căru ă
cu ro ă, 3 cos
tume de haine bărbăte

ăura ăptămâni,
pre

ă nouă, Bike-
Alpine, pentru adul ă nici
o zi. Cumpărată cu 3.900 lei

ă de cusut Singer,
pre

Vând televizor color mare,
diagonala 70, gri metalizat, adus
recent din Italia, pre

ă muzicală Aiwa,
compusă din 2 bucă

ă muzicală Sony, pre

ă - 150 lei, tv tuner
extern - 80 lei, calculator Pentium 4,
complet cu monitor lcd - 550 lei,
telefon cu 2 cartele, nou nou

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

Vând monitor crt de 19 inch cu
50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfecta pre

şi adul

ş

ş

şti, diferite
lucruri de anticariat. Tel. 0255-
232955

Vând t ş de 5 s

şi o
vând cu 3.500 lei. Tel. 0721-155683

Vând maşin

ţ 200
lei. Tel. 0763-906047.

Ofer gratuit monitor CRT în stare
perfect ţionare. Tel. 0755-
409341

Vând c

-
-

ţ 150 lei. Tel. 0770-750691.
Vând p ţ din lemn cu saltea

alge preţ 150 lei, stare foarte bun

ţ

ţ 150
lei. Tel. 0770-750691.

Vând p ţ hauck 2 nivele
aproape nou, geanta transport, preţ
150 lei. Tel. 0770-750691.

Vând magnetofon Grunding, 2
piste, preţ 50 lei. Tel. 0770-750691

Vând m ţ
ţ

100 lei. Tel. 0355-804570.
Vând set de tacâmuri din Rusia,

argintate, model deosebit (6 linguri,
6 furculiţe, 6 cuţite, 6 linguriţe). Preţ
150 lei. Tel. 0355-804570.

Vând p ţi,
crescuţi în libertate. Tel. 0722-
630097.

Vând pianin

ţelu
ţ neg. 250.

Tel. 0722-630097.
Vând scaun auto roz-negru copii

1-3 ani aproape nou, preţ 200 lei.
Tel. 0770-750691.

Vând costum popular autentic
zona V

ţii la blocuri,
terase, garaje cu sau f

ţ
ţi de lemn, wc, chiuvet -

.

ţ 11 lei/kg. Tel. 0755-078696
Vând ieftin biciclet

ţi, nefolosit

ţ 300 lei. Tel. 0255-057476

ţ 200 lei. Vând tv
diagonala 37, gri metalizat, preţ 100
lei. Vând combin

ţi, preţ 200 lei.
Vând combin ţ
150 lei. Vând monitor lcd, 19, preţ
180 lei. Vând monitor lcd, 17, preţ
150 lei. Vând org

ţ, preţ
100 lei. Tel. 0757-612642

Vând viţele de 2 luni jumate, preţ
11 lei/kg. Tel. 0745-654658, 0255-
243110. (RR)

Vând porc de 200 de kg, preţ 7,5
lei/kg. Tel. 0768-842846. (RR)

Vând iapa cu mânz, de o lun

ţ 1.700 lei. Vând
vac

ţ 3.700
lei. Tel. 0760-813022. (RR)

Vând cuptor cu microunde, preţ
100 lei neg.; un co ţ de nuiele,
mai mare, pt. c ţelu ţ 450 lei; o
perdea de 5 m, preţ 100 lei neg. Tel.
0355-803014, 0746-020211. (RR)

Vând ma
ţ 600 lei. Tel.

0756-481696. (RR)
Vând 10 iepura ţ 17 lei/

buc. O canapea noua, preţ 600 lei.
U ţ 75 lei. Parfumuri
originale. Tel. 0747-468797. (RR)

Vând floare de cas
ţ de la 100 lei în

sus. Tel. 0770-362902. (RR)
Vând cal semimuran, preţ 2.500

lei. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând mobil

ţ 1.400 lei. Un dulap de
dormitor cu oglinzi

ţ 1.000 lei. Vând c ţ pentru
persoane invalide, preţ 100 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând org
ţ 300

€. Tel. 0749-226404. (RR)
Vând porci gra ţi,

botezuri sau alte anivers ţ 7
lei/kg. Tel. 0255-232849. (RR)

Vând iepuri, rasa uria
ţ 100

lei/buc. Vând prepeliţe
ţ , preţ 50 bani/oul, 10 lei/

prepeliţa. Tel. 0763-757786. (RR)
Vând cutie muzical

ţ negociabil. Tel.
0722-264501. (RR)

Vând c ţ ţi de
lemn, pentru muzeu, r -

ţesut, p

ţ
1,5 lei / kg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând cântar cu
ţ 150 €

negociabil. Tel. 0745-304827. (RR)
Vând corturi de 2-3 persoane,

preţ 50 lei/buc. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

Vând ma
ţ 150 € negociabil. O motocosi-

toare pentru gazoane, preţ 150 €
negociabil. Opt costume populare,
preţ 200 €. Tel. 0255-233854. (RR)

Vând piese din mobil

ţ 300 €. Un
costum popular de femei, preţ 200 €
negociabil. Un goblen “Cina cea de
Taina“, preţ 400 € negociabil. Tel.
0255-240038, 0729-876548. (RR)

Vând viţel de 2 luni jumate, preţ
11 lei/kg. Tel. 0745-654658, 0255-
243110. (RR)

Vând mobil

ţ de
150 lei. Tel. 0723-418398

Vând tv color, telecomand
ţ 100 lei. Tel.

0770-750691.
Vând c

ţ cu etaj

ă,
culoare ro ă,
foarte blândă. Pre

ă de 4 ani, gestantă în luna 9,
foarte blândă, de rasă, pre

ă

ălat auto-
mată, Electrolux, pre

ă pliantă, pre

ă, leandru 1,5
m, înflore

ă de dormitor, com-
pletă, pre

ăru

ă cu butoane, are
tonuri deosebite, sârbe

ări, pre

ănătate, pre
ă de pre-

peli ă

ă de pe
vremea bunicii, pre

ăru ă din lemn cu ro
ăzboaie pen

tru ături bătrâne. Cumpăr
vaci, cai. Tel. 0748-788143. (RR)

Cumpăr porumb
ăcinătură pentru

pui, natural, numai din cereale, pre

ă, cântăre
ă la 500 kg, pre

ă de cusut Singer,
pre

ă de tineret,
o ma ă de cusut, coase

ă sufragerie formată
din 2 corpuri cu vitrină, dulap, masă
pentru televizor, fotoliu, la pre

ă,
diagonala mare. Pre

ărucior bebe ro
ătu ă

de înfă

şie, foarte frumoas

şule
şi, pre

şina de sp

şi, pre

ş

şte, pre

şi uşi culisante,
pre

şti, pre

şi pentru nun

ş alb, uriaşi
gri, cu carnet de s

şi ou

şi grâu, 80
bani/kg. Vând m

şin şte
pân

şin

şin şi
materiale mai groase, pre

şu cu
negru 120 lei, p şi mas

şat 150 lei, marsupiu chico 50
lei. Tel. 0724-027846.

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

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

Bărbat drăgu ă cunosc
o fată serioasă, cu sau fără copii, de
la sat sau ora ăsătorie.
Rog seriozitate. Tel. 0720-933155

Pensionară, 64 ani, fără
obliga ă, gospodină, caut
un domn de vârstă apropiată pentru
prietenie, eventual căsătorie. Tel.
0255-240590, 0745-779639

Doamnă, văduvă, 58 ani, gospo-
dină, serioasă, fără obliga

ătatea, fără obliga
ă. Tel. 0742-

396965
Domn 41 ani, 1,75 m 75 kg

singur, fără obliga
ă cu o doamnă pt. rela

ă. Tel. 0735-688108.

ţie serioas

ţ, doresc s

ţii, simpatic

ţii, caut
jum ţii, sincer,
pentru o relaţie serioas

ţi i doresc
cuno ţ ţie
serioas

ş, pentru c

ştin

Matrimoniale

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

Auto-Moto-Velo
Vând Opel Corsa-C, 2005, 1.2

benzin

ţ 3 .750 €
negociabil. Tel. 0732-51304

Vând 4 roţi de Ford, de 14 ţoli
(set roţi), de 15, aluminiu, 2 planeta-
re Ford Escort diesel si un electro-
motor Ford Escort diesel. Cump

ţite

ţ 3.150 €
negociabil. Tel. 0727-245233. (RR)

Vând Dacia 1310 pentru
vouchere, preţ 1.500 lei. Tel. 0741-
235698. (RR)

Vând scuter Honda, preţ 500 lei
negociabil. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând Vw Golf 3, pe benzin ţ
1.300 €. Tel. 0742-162726. (RR)

ă, electric, ABS, ESP, 5 u

ăr
motor Yamaha. Tel. 0785-347372

ă
specială, marcă germană, cu 2
cardane, 4 seturi de cu ă
nouă. Tel. 0722-685993. (RR)

Vând tractor, 55 cai putere, în
stare foarte bună, pre

ă, pre

şi,
jante gri, carte seria, 117.000 km,
înmat r i cu la t . P re

şi prelat

Vând cositoare hidraulic

Vând Matiz, unic proprietar, preţ
1.500 €. Tel. 0740-094815. (RR)

Vând BMW 320 diesel, în stare
perfect ţ
6.000 €. Tel. 0763-423458. (RR)

ă, 2003, 150 cai putere, pre

Vând „Sfânta Scriptur

ţile
Sfinţilor” - 1928. Tel. 0749-763276

Vând covor 2,5 x 3,5
ţ 180

lei negociabil. Tel. 0255-221036
(dup

Vând moar .
ţi, motor

trifazic, 3.000 de rotaţii pe minut,
productivitate 9 saci pe or ţ
2.000 lei neg. Tel. 0751-256585. (rr)

ă a
vechiului

ăinătate

ă
pentru canapea, persană, pre

ă ora 16)

ă cu 32 de ciocane pt
măcinat porumb cu

ă. Pre

şi noului Testament”
pentru str şi Britania - 1874,
şi „Noul Testament” - 1941 şi „Vie

şi carpet

ştiule

Vând c

ţi, în
stare foarte bun

Cump -

ţionabile. Tel. 0730-685975. (rr)
Vând vac

ţ 3.300 lei negociabil.
Tel. 0769-594162. (RR)

Vând central

ţionare, aproape nou ţ
4.000 lei. Tel. 0355-422195. (RR)

Vând porc. Preţ 7 lei/kg. Tel.
0768-842846. (RR)

Vând 2 c ţei, ras
ţ

200 lei negociabil. Tel. 0722-
1292985. (RR)

Vând greble pentru adunat fâ-
nul, 2 modele, tip p ţ 650,
750 € neg. Tel. 0770-853684. (RR)

Caut taur de gonit la vaci. Tel.
0764-258161. (RR)

ărucior pentru copil mic,
toate tipurile de piese auto pentru
Dacia. Tel.0752-951705

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

ă. Tel. 0757-106324
Vând telefon mobil, marca

Panasonic

ă, în stare foarte
bună. Tel. 0737-575779

ăr televizor color cu diago
nală mare. Vând 3 televizoare, 2
func

ă, de 10 ani, gestantă
în luna a 6-a, 12 l de lapte, fără
momeală. Pre

ă termică pe lemne,
tip Atmos, în stare perfectă de
func ă. Pre

ă ă ciobănesc
mioritic, de aproximativ 2 luni. Pre

ăianjen. Pre

şi cartele de Cosmote.
Tel. 0737-575779

Vând urgent televizor color
Goldstar, stereo cu diagonala de 51
cm, cu telecomand

6

lei
3,80
3,78
3,76
3,74
3,72
3,70
3,68
3,66
3,64
3,62
3,60

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,68
4,66
4,64
4,62
4,60
4,58
4,56
4,54
4,52
4,50
4,48
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u l i e

Schimb apartament, 2 camere,
cartier Moroasa cu o garsonier

ţ

ţa, 5.000
mp, preţ 20.000 lei negociabil. Tel.
0255-233854. (RR)

Vând cas
ţe, garaj, curte, în

Stavila, preţ 100.000 € negociabil.
Tel. 0255-223262, 0724-961492 (rr)

Caut s

ţ
ţ

ţ 15.000 €.
Aleatoriu, un teren intravilan, tot de
1.640 mp, preţ informativ 4.000 €.
Tel. 0355-412160, 0722-827728 (rr)

Vând cas
ţ

ţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0355-425672. (RR)

Schimb apartament 2 camere cu
unul cu 3 camere, confort 1, de
preferat în zona Renk a Re ţei +
diferenţ

ţ 28.000 €
negociabil. Tel. 0752-099019. (RR)

Vând apartament cu 3 camere în
Herculane, complet mobilat

ţ 57.000 € negociabil.
Sau schimb cu un apartament în
Caransebe

ţ

ţional

ţ
ţ

30.000 € neg. Tel. 0765-462 254.
Închiriez garsonier

ţa, 6 camere, 2
b

ţa, zona Lunca Pomostu-
lui, 32 mp, parter, renovat, central

ţ 120 €. Tel.
0722-453456.

Vând cas

ţ

ţiri
Boc

ţa confort 1 cu îmbun ţiri
exclus turn. Tel. 0771-449583.

Vând apartament în Re ţa
confort 2 cu îmbun ţiri, gresie,
faianţ

ţa Intim. Tel. 0724-700792.
Vând la preţ bun teren în Bra

tova cu utilit ţi. Tel. 0726-701010.
Vând teren în Crivaia

ţ

ă sau
un cămin cu 2 camere + diferen ă.
Tel. 0355-804733, 0742-698947 (rr)

Vând teren lângă Re

ă complet renovată, 5
camere, dependin

ă închiriez apartament cu
2 camere, preferabil în micro 1, 2.
Tel. 0769-361837. (RR)

Vând casă în Ticvaniu Mare, la
sosea, cu 6 încăperi locuibile, de-
pendin ă pentru animale, fântână,
pivni ă, magazie mare, garaj, curte,
grădină 1.640 mp, pre

ă, 4 camere, coridor,
baie, bucătărie, hol mare în fa ă, mai
o cameră ătărie în spate,
anexe, curte, grădină, garaj sau
schimb cu apartament, 2 camere,
confort 1 sau 2, pre

ă. Tel. 0722-685993. (RR)
Vând apartament 3 camere, et.

1, Moroasa 2, pre

ă. Tel. 0722-551615. (RR)
Vând teren intravilan Mehadia,

17.000 mp, FS 60m, situat la sosea
interna ă (E70), la 3 km de
Băile-Herculane, posibilitate racor-
dare la curent ă, cu 5.5 €/mp
u

ăi, 2 balcoane,
suprafa ă 90 mp, et. 3/4, situat în
Govândari, într-o zonă lini ă. Pre

ă nemobilată.
Tel. 0721-801188.

Vând casa Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

Vând apartament 2 camere
decomandat pe calea Timi

ă în Re
ă

proprie, nemobilat, pre

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

Schimb casă cu îmbunătă
ă cu apartament în

Re ătă

ătă
ă, termopane, încălzire, ter-

moizolat, etaj 4/4 cu acoperi

ă

ă
sau pensiuni. Tel. 0745-609525.

şi

şi o buc

şi

şi utilat,
confort 1, pre

ş, cu 2 camere, accept şi
diferen

şi ap
şor negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 2 b

ştit

şi

şorii. Tel.
0766-635565.

Închiriez apartament cu o came-
r şi

şa Montan

şa Montan
şi

şi

ş, Micro
2, Pia

şi pe mun-
tele Semenic, ambele acces direct
de la drum, ideal pt. case de vacan

-
Reşiţa: şofer autocamion/maşin

şofer autocamion/maşin

ă de mare tonaj: 1; sudor: 1;

agent de securitate: 1; bucătar: 1; lucrător comer-
cial: 1; manipulant mărfuri: 1; ă mare tonaj: 1;

Băile Herculane:

TOTAL JUDE :Ţ 7

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.07.2012

Vând apartament, 3 camere,
zona Lunc , mobilat (nemobilat).
Tel. 0746-633804, 0744-551030

Vând spaţiu producţie, 70 mp,
cu teren aferent, zona Moroasa. Tel.
0744-551030

Vând/schimb cu auto diesel,
2.800 mp, gr -

ţii, utilit ţi în apropiere.
Este intabulat ţ 1,5 €/mp,
negociabil. Tel. 0743-738531

ţ
23.000 €. Tel. 0766-259945. (RR)

Vând 2 garsoniere în Anina,
zona Agro, preţ 4.500 €/garsonier

ţ 25.000 €. Tel. 0763-757786.
Vând garsoniera în spatele car-

tierului Victoria, et. 1, mobilata, preţ
15.000 €. Tel. 0355-801487. (RR)

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, confort 1, parter, Micro
4. Tel. 0740-094815. (RR)

Vând 2 case, una în zona Munci-
toresc, vizavi de Catedrala, cu ma-
gazin la drum, termopane, apa, gaz,
curent, preţ 130.000 € neg. A doua
cas ţ
300.000 € neg. Tel. 0740-964435.

Vând 3 parcele de teren în zona
Re ţei, pretabile pt. cabane, preţ 5
€/mp neg. Tel. 0771-387519. (RR)

Vând cas

ţ 15.000 €. Tel. 0735-881623.

ă

ădină în Boxa II, limitro
fă cu intravilan, posibilitate ori ce fel
de construc ă

ă. Pre

ă termică, pre

ă.
Tel. 0754-089339. (RR)

Vând apartament cu 2 camere,
confort 1, semidecomandat. Tel.
9.000 € neg.Tel. 0255-240707. (RR)

Vând apartament 3 camere, în
Caransebe ărată,
pre

ă este lângă autogară, pre

ă în jud. Timi
ădină, loc pentru încă o casă.

Pre

Vând apartament în Bocşa,
zona MFA, cu 3 camere, 90 mp,
modernizat, central

ş, zona Balta S

şi

ş, 3 came-
re, gr
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Închiriez garsonieră zona
Govândar, stare bună, disponibilă
de pe data de 01 august 2012. Tel.
0754-937738.

Vând apartament cu o cameră,
confort 1 pe Calea Caransebe

ă fizică
fără intermediar. Tel. 0761-757840.

Vând urgent casă în Secă

ăr teren intravilan Bra
tova. Tel. 0746-769501.

Vând apartament cu 2 camere,
balcon închis, parter, semideco-
mandat, confort I, centrală nouă,
izolat termic, bloc 4 etaje, 60 mp.
Pre

ă, pre

ă închiriez urgent aparta-
ment cu 2 camere zona Govândari.
Ofer120 € + garan ă trebuie.
Tel. 0723-834935.

Predau contract garsonieră
Oravi ării, loc bun pen-
tru privatizare. Tel. 0760-278901.

Vând ieftin garsonieră în Re
ă din cameră

+ baie, etaj - parter în bloc de cămi-
ne, Aleea Albăstrelelor. Pre

ă, termopane. Pre

ă

ă, termopane, podele, Moroasa
parter, 16.000 neg. Tel. 0741-
299360.

Vând garsonieră, etaj 2, complet
utilată, centrală pe cupru, u

ă, parchet. Pre

ă.
Tel. 0723-425858.

Vând casă în Boc ă,
strada Mihail Ga

ă.
Contact adelatelechi@yahoo.com
tel. 0748-051170, 0255-552020.

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

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

ă

şului.
Pre

şeni,
3-4 camere cu 2400 mp teren. Tel.
0726-701010.

Cump

şi
ş-Severin compus

şi
şului, cu utili-

t

şi
interioare schimbate, termopane,
gresie şi faian

şa Montan
şpar nr. 38, pre

şa Român

şa Montan

ş,
Micro 2 Pia

şeni, una
sus în deal, iar una în mijlocul
satului, pre

ţ 15.000 €, neg. Persoan

ţ negociabil 22.500 €. Tel. 0760-
308060, 0770-583578.

Vând urgent apartament 2
camere Lunc ţ 13.500 €. Tel.
0726-701010.

Caut s

ţie dac

ţa str. Zona G

ţa,
Cara

ţ 5500 €.
Tel. 0731-059909.

Vând apartament 3 camere în
Moroasa 2, etaj 1 în bloc izolat
termic, central ţ
27.000 €. Tel. 0752-099019.

Vând teren intravilan, în Re ţa,
pe Calea Caransebe

ţi, preţ 9 €/mp. Tel. 0722-630097.
Vând apartament 2 camere

semidecomandat în Moroasa 1 pe
Caen. Tel. 0720-006988.

Vând apartament confort 2, cen
tral

ţ ţ
negociabil. Tel. 0770-457512.

Ofer spre închiriere spaţiu
comercial, 30 mp situat pe bl.
Republicii, bl. 1, sc. 1, momentan
birou copiat acte. Preţ 150 €/lun

ţ
35.000 €. Vând 40.000 mp. teren pt.
construcţii în Boc

ţ

ţiri, gresie, faianţ

ţa Intim. Tel. 0771-
449583.

Vând 2 case la Sec

ţ 23.000 €/buc. Tel. 0735-
656734, 0731-191130

-

-

-

Lăcătu

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

ă-contabilitate prima-
ră pt. firme mici

ări nun

ă
originală pe cd, casetă, dvd, mp3.
Tel. 0723-616268.

Masaj "erotic" la domiciliul meu
în Re

ă discre

ări

ă.
Instructor licen ă germană, 60 de
ore, 3 săptămâni, certificate în
limbile română ă. Re

ăsători
ătrâni contra cedare casă. Oferim

ă construie
ă la noi. Tel. 0741-

017894.
Bărbat educat, serios, fac masaj

de relaxare
ă. Am curs de

masaj. Id de messenger: placere36
sau tel. 0770-496629.

Ofer clipe deosebite doamnelor
indiferent de vârstă. Eu, 36 de ani,
educat, serios, discret. Id de mess
masajerotic30, tel. 0770-496629

Execut amenajări interioare,
instala

ă în domeniu. Tel. 0770-
765659.

Caut copii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985

Mă ofer să îngrijesc copil mic, la
domiciliul meu, 5 zile pe săptămână,
24 de ore din 24. Tel. 0752-951705

ş ajustor, caut de lucru.
Tel. 0744-208520.

Doamn

şi ofer seriozitate. Tel. 0762-
444446.

şi mijlocii. Rog şi ofer
seriozitate. Tel. 0762-444446.

Montez/vând antene satelit pt.
recep

şi şi
18 seara. Maxim

şi fotografi la nun
şi alte evenimente speciale.

Seriozitate şi calitate. Tel. 0729-
844264.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341

Curs intensiv limba german

şi german şi

şi cerem seriozitate. Tel. 0741-
770576.

Vrei s şti bine şi
repede, apeleaz

şi erotic doamnelor
indiferent de vârst

şi electrice.
Experien

şi b

Ţin evidenţ

ţia Focussat sau orice pachete
tv transmise satelit, cu deplasare în
judeţ. Dealer autorizat Focussat pe
judeţul CS. Tel. 0724-026376.

Sonoriz ţi, botezuri,
evenimente. Transfer casete audio-
video pe cd-dvd. Amplificatoare,
boxe, cd-playere, deck-uri, muzic

ţa, zilnic între 10 dimineaţa
ţie. Tel.

0728-551404.
Film ţi, bote-

zuri

ţ

ţa.
Tel. 0744-478467.

Tineri c ţi, oferim îngrijire
b

ţii sanitare
ţ

Imobiliare

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând Fiat Ducato, înmatriculat
recent, 5 locuri, 7 locuri

-
ţ

4.450 €. Vând/închiriez limuzin
ţ pt. închiriat 100 €/h, pt. vânzare

10.000 €. Vând roţi de X5 originale,
cauciucuri neatinse, preţ 500 €. Jan-
te de Vw Passat foarte bune, de 16,
17, preţ 250 €. Tel. 0749-114435. (rr)

Vând pentru un atelier de vulca-
nizare, ma

ţi, preţ 1.000 € neg. Un
Renalult Master, 2001, preţ 4.000 €
neg. Jante de aluminiu pe 14,15,16
ţoli, preţ 500 lei/set. Dezmembrez
Renault Twingo 2001, vând orice
pies ţuri avantajoase. Tel.
0752-030888. (RR)

Vând semiremorc ţi, pt.
tractor. Tel. 0728-829946. (RR)

Vând remorc
ţ 500 €. Tel. 0723-235961. (RR)
Vând Audi 80, înscris în RO,

1989, culoare vi

ţ
2.000 €, f

ţ 400 €. Tel. 0758-052935. (RR)
Vând Ford, înscris pe Franţa,

ITP-ul valabil pana în 2013, f

ţ 200 €/buc. Dou ţi ATV
de 10 ţoli, preţ 500 lei, ambele. Vând
TV cu aparatur

ţ 200 €. Cauciucuri, 50 lei/buc.
Motociclet ţie,
125 cmc, preţ 550 €. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând tractor adus recent, 42 cai
putere, preţ 3.150 € negociabil. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (RR)

Vând motociclet

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

Vând remorc
ţ 500 lei negociabil. Tel. 0723-

235961. (RR)
Vând moar

ţi,
motor trifazic, 3000 de rotaţii pe
minut, preţ 9.000 lei. Tel. 0751-
256585, 0255-243101. (RR)

Vând Oltcit pentru programul
Rabla, preţ 2.000 lei. Tel. 0729-
876548. (RR)

Vând Renault Laguna, 2000,
înmatriculat, verificarea tehnic

ţ 3.200 € negociabil.
Tel. 0785-390778. (RR)

Vând BMW X5, 2007, stare
bun ţionare, preţ 20.000 €
negociabil. Tel. 0754-299059. (RR)

Vând cositoare româneasc
ţ 3.500 lei. Toc

ţ 2.500 lei. Tel. 0730-
529337. (RR)

Vând tractor Renault cu cositoa-
re, 45 cai putere, preţ 3.000 €. Tel.
0765-856273. (RR)

Vând Ford Transit, 2002, înma-
triculat, preţ 4.000 €. Tel. 0757-
392158. (RR)

şi lad

şin şi de
echilibrat ro

şinie, maşin

ştiule

ă în
spate de 2 tone, motor 2,5 TDI, mer
ge foarte bine, cauciucuri noi, pre

ă,
pre

ă pentru dejantat

ă la pre

ă pe 2 ro

ă pentru tractor,
pre

ă bună,
fără nici un pic de rugină. Tel. 0753-
272877. (RR)

Vând Opel Zafira, 2001, 5 locuri,
înscrisă, lovită, cu actele la zi, pre

ără acte, 2.400 €
negociabil, cu acte. Vând Dacia
pentru programul Rabla, înscrisă,
pre

ără
asigurare, fără rovinietă, oglinzi
retrovizoare, geamuri electrice,
1991, motor 1,8. Tel. 0745-304827.

Vând 2 motoare de ATV, noi în
cutie, pre ă ro

ă pentru autobuz sau
tir, pre

ă înscrisă în circula

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

ă pentru tractor,
pre

ă cu 32 de ciocane
pentru măcinat porumb cu

ă la
zi, pana în 2013, dotări complete,
climatronic, pre

ă de func

ă
Carpatina, pre ătoare
de tulei, pre

Vând 2 jante Peugeot + cauciu-
curi de vară 185/65/14, 100 lei
negociabil. Tel. 0754-937738.

Auto-Moto-Velo
Vând apartament, 4 camere,

decomandat,confort 1, 102 mp, et.3,
izolat termic, box ţa,
Moroasa 2, preţ 45.000 negociabil.
Tel. 0769-670833

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ acceptabil.
Tel. 0722-501895

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

ă , garaj, Re

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală, pre

şi

şi

Vând biciclet

ţional
ţa. Tel. 0741-770576.

Vând Vw golf III an fabricaţie
1992. Tel. 0726-701010.

Vând Ford KA din 2001, înmatri-
culat. Tel. 0745-609525.

ţi, euro 4, preţ
negociabil. Tel. 0728-445789, 0730-
452430.

Vând Fiat Marea break, motor
de 1,6, benzin ţio-
nat, geamuri electrice, înmatriculat,
preţ 1.700 € neg. Tel. 0763-332923.

Doresc s

ţ 3.300 €. Tel. 0755-
509970. (RR)

Vând Golf 4, 2002, motor 1,9,
TDI, înmatriculat. Preţ 4.650 €. Tel.
0752-210190. (RR)

Vând tractor, marca Perkins, în 4
pistoane. Preţ 2.800 € negociabil.
Tel. 0770-853684. (RR)

Vând Peugeot Boxer, an fabrica-
ţie 1999, în stare de funcţionare.
Preţ 2.500 €. Un Logan. Preţ 3.000 €
negociabil. Un Renault cu 7 locuri,
de transport, 2001, funcţionabil, în
stare foarte bun ţ 4.200 € neg.
Cump

ţ 2.500 lei. Tel.
0728-829946. (RR)

Caut s
ţionabil

ă semicursă
Heidemann mijlocie, 10 viteze,
func ă, dotări Shimano, 220 lei,
Re

Vând Volkswagen Passat gri,
1,9 diesel, primul proprietar, an
2006, 133.000 km rula

ă, 1997, aer condi

ă cumpăr un Mercedes
Sprinter, an, după 2004,2005, de
persoane. Vând Polo, motor de 1.2,
2002. Pre

ă. Pre
ăr o remorcă auto, 750 kg. Tel.

0769-298022, 0746-768172. (RR)
Vând o semiremorca, pentru

tractor, pe 2 roti. Pre

ă cumpăr Dacia 1310,
func ă, înmatriculată. Tel.
0764-258161. (RR)

şi
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DE VĂZUT LA TV:

Joi Digi Sport 2 ora 18:00
:
Vineri TVR 1 ora 23:00

MOTORSPORT:
Sambata Digi Sport 1 ora 13:30

ora :
:

Duminica Digi Sport 1 ora 15:00
:
Duminica TVR 2 ora 20:30

:
Duminica Digi Sport 1 ora 23:55

Marti TVR 1 ora 18:30

TENIS: Turneu ATP, Ziua 4 Kitzbuhel

JO 2012 Ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice 2012, Londra

Ro MotorSport Raliu, Etapa 5, Raliul Sibiului

JO 2012 Judo, preliminarii
Duminica TVR 1 11 30

FORMULA 1 Marele Premiu al Ungariei, Hungaroring, cursa

JO 2012 masculin

MOTOCICLISM

JO 2012 feminina

: ă

Polo , România - Marea Britania

Marele Premiu al SUA – Laguna Seca (MOTOGP)

: Gimnastică

şi sferturi de final

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

: -
: - ;

iu :
iu :

27 iul - 12 aug JOCURILE OLIMPICE DE VARA- Londra,Anglia
27 - 29 iul FORMULA1 MP al Ungariei, Hungaroring;
27 - 29 iul MOTOGP MP al SUA, Laguna Seca
30 l - 04 aug TENIS - Turneu ;
30 l - 04 aug TENIS - Turneu .

ATP la (SUA)
WTAla

Washington
Elkridge (SUA)

CICL ISM
Rutierul Bradley Wiggins a intrat în istoria ciclismului mondial ca

primul sportiv din Marea Britanie care se impune în Turul Franţei.
Liderul echipei Sky a ajuns în galben la Paris dup

ţie de forţ

ţei din 2012 este
completat de italianul Vincenzo Nibali de la Liquigas, rutierul care a
atacat cel mai mult în etapele de munte înalt sosind cu o întârziere de 6
minute ţ

-
-

-
-

ă trei săptămâni în
care a făcut o adevărată demonstra ă în etapele
contracronometru, reu ă rămână solid pe munte.
Wiggins, multiplu campion în cursele pe velodrom, l-a devansat la
finalul celor trei săptămâni pe coechipierul său Christopher Froome cu
3 minute

ă de Wiggins. Cadel Evans, câ ătorul din
urmă cu un an, a încheiat cursa pe locul

şind în acelaşi timp s

şi 21 de secunde. Podiumul Turului Fran

şi 19 secunde fa ştig
şapte cu o întârziere de

aproape 16 minute. Tricourile distinctive la finalul Turului Frantei:
Galben Bradley Wiggins (Sky)
Verde Peter Sagan (Liquigas)
Alb cu buline roşii Thomas Voeckler (Europcar)
Alb Teejay Vangarderen (BMC)
Radioshack-Nissan a încheiat pe primul loc în clasamentul pe

echipe, iar danezul Chris Anker Sorensen de la Saxo-Bank a fost
desemnat cel mai combativ rutier al turului.

FORMULA 1
In acest week-end se va

desfasura etapa cu numarul 11 din
cadrul Campionatului Mondial de
F1 pe circuitul de la Hungaroring,
Ungaria. Clasamente:

Clasament general piloţi:

Clasament general echipe:

1. FernandoAlonso 154
2. Mark Webber 120
3. Sebastian Vettel 110
4. Kimi Raikkonen 98
5. Lewis Hamilton 92
6. Nico Rosberg 76
7. Jenson Button 68
8. Romain Grosjean 61
9. Sergio Perez 47
10. Kamui Kobayashi 33
11. Pastor Maldonado 29
12. Michael Schumacher 29
13. Paul di Resta 27
14. Felipe Massa 23
15. Nico Hulkenberg 19
16. Bruno Senna 18
17. Jean-Eric Vergne 4
18. Daniel Ricciardo 2

1. Red Bull Racing 230
2. Scuderia Ferrari 177
3. McLaren Mercedes 160
4. Lotus F1 Team 159
5. MercedesAMG 105
6. Sauber F1 Team 80
7. Williams F1 Team 47
8. Force India F1 46
9. Scuderia Toro Rosso 6
10. Marussia F1 Team 0
11. Caterham F1 Team 0
12. HRT F1 Team 0

TENIS
Juc

-

ătoarea spaniolă de tenis
Maria-Teresa Torro-Flor, venită din
calificări

ă, turneul BCR Ladies
Open de la Bucure

ă de 100.000
de dolari, turneu din circuitul ITF.

Torro-Flor a învins-o, în finală,
cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, pe com
patrioata sa Garbine Muguruza, cap
de serie numărul 8

ă.
Proba de dublu de la BCR Open

Ladies a fost câ ă, sâmbătă, de
perechea Irina-Camelia Begu/Alize
Cornet (România/Fran

ărul unu, care a trecu, în
finală, cu scorul de 6-2, 6-0, de
cuplul Ioana-Raluca Olaru/Elena
Bogdan, cap de serie numărul 2.

şi locul 182 WTA, a câşti
gat, duminic

şti, dotat cu
premii în valoare total

şi pozi

ştigat

-

ţia 106 în
ierarhia mondial

ţa), cap de
serie num

Jucătoarea romanca Alexandra
Cadan ă, sâmbătă,
în semifinalele turneului chiar de
castigatoarea turneului, Maria-
Teresa Torro-Flor, in trei seturi: 7-6;
5-7; 1-6

ţu a fost eliminat

.

JO 2012
Ediţia Jocurilor Olimpice din 2012 se desf

ţii ale Jocurilor Olimpice, unde a
câ

ţara noastr ţinut

ţie de Jocuri Olimpice a fost în 1984, la
LosAngeles, când România a terminat pe locul doi, în urma SUA, cu 53
de medalii, 20 de aur, 16 de argint

ţia României la Jocurile Olimpice num
ţini, ţinînd cont de schimbarea

raportului de forţe în sportul mondial.
La prima vedere gimnastica este sportul vedet ţiei noas-

tre.Avem de partea noastr ţia dar i rezultatele bune de la ultimele
campionate europe, desf -

-

ţele de medalii. România are trup

ţii de la concursul
individual.

Canoi tii sunt în top. Un alt sport de la care a tept ţin o
medalie este caiac-canoe. Echipajul format din Liviu Dumitrescu i
Victor Mihalachi i-a dovedit competitivitatea la întrecerile
continentale, unde au urcat pe primul loc. La canotaj, experimentata
pereche Georgeta Andrunache- Viorica Susanu se va bate pentru aur
în concursul de dou

ă ă la Londra, în
perioada 27 iulie - 12 august. România participă la 15 discipline, cu 103
sportivi. Cel mai numeros lot este cel de atletism, din care fac parte 17
sportivi.

România a participat la 19 edi

ă a fost cea de bronz, ob ă de echipa de
Rugby, în 1924. Prima medalie de aur a fost câ ă de Iosif Sîrbu, la
tir, la Jocurile Olimpice de la Helsinki, în 1952.

Cea mai bună clasare la o edi

ără 103 sportivi, dar
anse concrete la medalii au destul de pu

ă al delega
ă tradi

ă urate în urmă cu câteva luni. Trupa antrena
tă de Bellu i Bitang se bazează pe trei nume solide: Cătălina Ponor,
Sandra Izba a i Larisa Iordache. Toate trei au anse la medalii în con
cursul individual, dar se numără printre favorie i la întrecerea pe echipe

Scrima vine tare din urmă. După gimnastică, scrima este sportul de
care se leagă speran ă competitivă
atât la feminin, cât i la masculin. Ana Maria Brânză, Simona Gherman
i Rare Dumitrescu se numără însă i printre favori

ăm cel pu

ă rame.
Alina Dumitru vrea să- i păstreze titlul. Campioană olimpică în

2008, la Beijing, judokaAlina Dumitru va încerca să- i apere titlul.Alina
se numără printre favoritele la categoria 48 de kilograme i poate
aduce prima medalie de aur României la JO de la Londra, ea urmând a
concura sâmbătă, chiar în prima zi de concurs.

şoar

ştigat 292 de medalii, 86 de aur, 89 de argint şi 117 de bronz. Prima
medalie pentru

ştigat

şi 17 de bronz.
La ultima participare, la Beijing 2008, România a cucerit 8 medalii, 4

de aur, una de argint şi 3 de bronz.
Delega

ş

ş
ş

ş
ş ş ş

ş

ş
ş ş ş

ş ş
ş

ş

ş
ş

ş

Programul sportivilor romani in primele doua zile ale competitiei:

CICLISM -Andrei Nechita - 28 iulie;
JUDO -Alina Dumitru - 48 kg (28 iulie);
CANOTAJ - Georgeta Andrunache

-

Sambata, 28 iulie:

şi Viorica Susanu - echipaj 4 (28
iulie - 1 august);

TENIS DE MAS şan - simplu (28 iulie - 2 august); Daniela
Dodean - simplu (28 iulie - 1 August; Elizabeta Samara - simplu
(28 iulie - 1 august);

NATA ş Agache - 100 m bras (28 iulie-calific

ş, Ca
melia Lupaşcu şi Ioana Rotaru - echipaj 8+1 (29 iulie - 2 august);

TIR: Lucia Mihalache - skeet (29 iulie);
NATATIE: Camelia Potec - 400 m liber (29 iulie);
POLO: România - Marea Britanie, (29 iulie).

Ă: Adrian Cri

ări, 29 iulie-
finala)

:

ŢIE - Drago

CANOTAJ: Nicoleta Albu, Beniko Barabas, Roxana Cogianu, Adelina
Cojocariu, Irina Dorneanu, Talida Gidoiu, Cristina Grigora

Duminica 29 iulie

Otelul Galati - 2 puncte penalizare
Gloria BistriEtapa 2/34: 03 - 06 aug 2012: Vineri, 3 aug: ţa - Gaz

Metan, ora 19:00 - Digi Sport 1; Pandurii Tg. Jiu - Ceahl

ţelul Galaţi, ora 21:30 - Digi Sport 1; CFR Cluj -
FC Vaslui, ora 21:45 - Dolce Sport 1; : Viitorul
Constanţa - Astra, ora 19:00 - Digi Sport 1; Steaua - Universitatea Cluj,
ora 21:30 - Digi Sport 1; : Rapid - CSMS Iasi, ora 19:00 -
Dolce Sport 1; FC Bra

ăul, ora 21:30 -
Digi Sport 1; CS Turnu Severin - Chiajna, ora 19:00 -
Digi Sport 1; Petrolul - O

Sambata, 4 aug:

Duminica, 5 aug

Luni, 6 aug
şov - Dinamo, ora 21:30 - Digi Sport 1.

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 1-a:
M V E I G GP PM

.

1. Petrolul Ploiesti 1 1 0 0 5 0 3p
Pandurii Tg. Jiu 1 1 0 0 6 2 3
Astra Ploiesti 1 1 0 0 2 1 3
Dinamo Bucuresti 1 1 0 0 2 1 3
Steaua Bucuresti 1 1 0 0 1 0 3

. Otelul Galati 1 1 0 0 2 1 1
7. FC Brasov

Viitorul Constanta 1 0 1 0 2 2 1
9. Rapid Bucuresti 1 0 1 0 2 2 1

. FC Vaslui 1 0 1 0 2 2 1
11. CFR Cluj 1 0 1 0 1 1 1

Gaz Metan Medias 1 0 1 0 1 1 1
13. CSMS Iasi 1 0 0 1 1 2 0

CS Turnu Severin 1 0 0 1 1 2 0
5. Gloria Bistrita 1 0 0 1 1 2 0p

16. Concordia Chiajna 1 0 0 1 0 1 0p
17. U Cluj 1 0 0 1 2 6 0p
18. Ceahlaul Piatra Neamt 1 0 0 1 0 5 0p

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

1 0 1 0 2 2 1p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1
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