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Auto-Moto-Velo
Vând cauciucuri autoturisme şi
microbuze, second-hand, stare
bună, preţ 50 lei/bucata. Tel. 0744392317.
Vand Dacia papuc, 2002, pe
injectie, benzinar, 2 locuri, acoperit
cu fibra. Pret 1.400 €, negociabil.
Tel. 0741-633980. (RR)
Vand Logan, 2006, 2.800 €,
negociabil, un Renault de 7 locuri,
pentru transport, 2001. Pret 4.000 €,
negociabil.Tel.0746-768172. (RR)
Vand Renault Laguna, 2000,
inmatriculata, pe benzina, verificarea tehnica la zi, dotari complete.
Pret 3.000 €, negociabil. Tel. 0785390778, 0255-517830. (RR)
Vand W.Passat, 1,9 TDI,1995,
inscris pe persoana fizica. Pret
1.000 €. Tel. 0744-229162. (RR)
Vand masina pentru programul
Rabla, 1.500 lei, negociabil, o
moara pentru macinat cereale,
2.500 lei, negociabil. Tel. 0734357854. (RR)
Vand tractor, marca Fiat,
international, cu anvelope noi, plug
reversibil, disc, remorca, 750 kg,
trailer, transport utilaje, aduse
recent in tara, in stare impecabila.
Tel. 0723-995079. (RR)
Vând Renault Laguna, an
fabricaţie 2000, benzină, 1998 cmc,
139.000 km, înscrisă în circulaţie,
dotat ă complet. Pre ţ 3.000 €
negociabil. Tel. 0255-517830, 0785390778
Cump ăr cauciuc spate pt.
tractor, dimensiune 11/2/28.10.T32.
Uzura să fie maxim 20%. Tel. 0769790557.
Vând Ford Ka, an fabricaţie
2001, stare foarte bună, consum
mic, ideal pentru oraş, 1500 €
negociabil. Tel. 0740-203806.
Vând Peugeot 206 gti, negru,
tuning exterior, an 2002, motor 2000
benzină, 150 cp, 133.768 km, full
option, cutie manuală, euro 3, acte
Spania valabile. Preţ 1550 € neg.
Tel. 0762-354975.
Vând Vw Golf 4, an 1999, alb,
motor 1600 benzină, 90 cp, 220.793
km, cutie manuală, 4/5 uşi, full
option, jante aliaj, consumabile
schimbate, interior şi exterior
impecabil, acte Bulgaria valabile
până în iulie 2013. preţ. 2350 € neg.
Tel. 0762-354975.
Vând Vw passat, an 2000, 1.9
tdi, toate extrasele, automat, 2900 €
negociabil. Tel. 0721-400969.
Vând Opel Astra caravan, motor
ecotec 1.9, 95 tdi, 16V, diesel, km
17.000, an fabricaţie 1998, comenzi
volan, air-bag-uri 4, faruri ceaţă faţă
spate, cutie 5 trepte, are distribuţia
pe lanţ, arată şi merge foarte bine.
Preţ 1400 €. Tel. 0740-362708.

Vând un set de 4 anvelope de
iarnă cu jante, mărimea 175/70/13,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Preţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.
Vând cutie de viteze pentru Opel
Kadett în perfect ă stare de
funcţionare, preţ 100 € negociabil.
Tel. 0744-77131.
Vând ieftin jante de aluminiu de
Opel pe 15, de Toyota, de Vw pe 14
şi cauciucuri de diferite mărimi, C-uri
pe 14, 15, 16. Tel. 0749-044785.
(continuare în pagina 6)

Imobiliare
Vand 1.500 mp la Cuptoare. Tel.
0743-394000. (RR)
Vând 2 case la Secăşeni, una în
centru, una în deal. Tel. 0731191130
Vând casă cu grădină în Câlnic,
str. Gădişte. Tel. 0727-337437
Vând teren cu sălaş, Calea
Caransebeşului, Reşiţa. Tel. 0720034930
Vând teren cu cas ă, str.
Timişorii, Reşiţa. Tel. 0720-548941
Vând apartament, 2 camere,
îmbunătăţit, zona Moroasa. Tel.
0729-432111
Vând casă, 4 camere, curte,
garaj, etc. Tel. 0745-174215, 0355806864
Vând casă 4 camere, bucătărie,
baie, curte, centrală, termopane.
Preţ 50.000 €. Tel. 0749-325770,
0255-207272
Proprietar, vând avantajos
garsonieră, neîmbunătăţită, la etajul
2 în zona Victoria, Govândari. Tel.
0743-221660.
Vând garsonieră, str. Sportului.
Preţ 13.000 €. Tel. 0771-426576,
0355-414977.
Închiriez din 15 august, garsonieră în bloc cu apartamente, izolat
exterior, termopan, 100 €, garanţia,
80 € chiria lunară. Tel. 0769-692798
Vând casă, 2 camere, grădină,
garaj, materiale de construcţii. Tel.
0723-896992
Vând apartament, 3 camere,
bucătărie, baie, şpais, apă, gaz la
curte, tot separat, cărămidă arsă.
Tel. 0723-863034
Studentă caut chirie pe lângă
Universitatea Eftimie Murgu de
preferabil la casă. Accept să
locuiesc şi cu gazdă, nu am cerinţe
mari în ceea ce privesc dotările. Tel.
0746-857846.
Vând apartament 1 cameră în
Reşiţa, suprafaţa 39 mp, parter,
geamuri termopan, centrală, izolaţie
exterioară, uşă metalică, situat în
spatele magazinului Billa, posibilitate construire balcon, ideală şi
pentru sediu de firmă, minimagazin
de bloc. Preţ 18.000 € negociabil.
Tel. 0766-638362.
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Vând apartament, 2 camere,
decomandat, 64 mp, uşi, geamuri
termopane, centrală termică, str.
Sportului, Moroasa 2. Tel. 0770174905, 0770-496492.
Vând sau schimb ap. 2 camere
cu garsonieră zonă bună, ap. este
situat în Luncă, 36 mp, termopane,
u ş ă metalică, gresie, faian ţ ă,
parchet. Preţ 17.200 €. Tel. 0720347375.
Închiriez apartament 2-3
camere. Ofer preţul pieţei. Tel.
0769-648614.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904, jdraia@hotmail.com
Vând apartament 2 camere etaj
2 confort 1 decomandat, 50 mp,
parţial renovat, Moroasa 1. Preţ
22.500 € neg. Tel. 0749-195301.
Persoană fizică, cumpăr
garsonieră sau cămin în Reşiţa
(exclus Mociur). Preţ maxim 8.000
€. Tel. 0754-077666.
Caut să închiriez apartament în
Bocşa Română urgent, ofer preţ
maxim. Tel. 0753-805813.
Vând casă în Zorlenţul Mare, cu
3 camere, cu grădină mare şi curte,
casă din fundaţie din piatră, preţ
7.500 € neg. Tel. 0721-502063.
Doresc să închiriez apartament
2 camere. Tel. 0769-648614.
Vând spaţiu comercial în Bocşa
Românp (la MFA - barul Black &
White) 120 mp, 2 intrări separate,
terasă pavată 40 mp + teren
adiţional 30 mp, 55.000 €. Tel.
13177969252 după ora 15.
Vând parcele de teren pentru
construcţii în Bocşa Română, zona
MFA pre ţ 7.5 €/mp. Contact
adelatelechi@yahoo. com sau tel.
0255-552020 sau 0748-051170.
Persoană fizică, vând 2500 mp
teren intravilan în Brebu-Nou.
Central, asfalt până în faţa terenului,
utilităţi. Tel. 0723-408646.
Vând apartament 2 camere
decomandate, neîmbunătăţit, lângă
Kaufland, etaj 3, preţ 21.000 €. Tel.
0724-545219.
Vând cas ă cu 3 camere,
bucătărie, baie, curte şi grădină în
Bocşa. Casa este izolată termic, are
tâmplărie pvc, încălzire centrală cu
gaz, apă, canal, cablu, internet. Preţ
30.000 € neg. Tel. 0756-386842.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, coridor, debara,
terasă, gresie, faianţă, podele laminate, centrală termică, termopane,
curte acces auto, grădină, pomi
fructiferi. Tel. 0724-700792.
Vând apartament confort 2 cu
îmbunătă ţiri, gresie, faianţ ă,
încălzire, uşă la intrare, termoizolat
exterior, piaţa Intim etaj 4/4 cu
acoperiş. Tel. 0771-449583.
Schimb casă Bocşa Montană cu
îmbunătăţiri, renovată, 3 camere, cu
apartament în Reşiţa confort 1 cu
îmbunătăţiri, 2 sau 3 camere, exclus
turn. Tel. 0771-449583.
Vând-schimb, 11.500 mp teren
în Reşiţa, pe Calea-Caransebeşului, la km 5 în stânga şi dreapta
şoselei la preţul de 5 €/mp neg., sau
schimb pentru apartament 3-4
camere în Reşiţa-Govândari. Tel.
0733-386177.
Vând ap. 2 camere Govândari,
parter, total mobilat şi utilat. Preţ
31.000 €. Tel. 0726-701010.

Vând spaţiu pentru activitate
comercială, S=29 mp, Reşiţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.
Persoană fizică, vând casă în
Reşiţa, Str. M. Kogălniceanu, 3+1
camere, baie, bucătărie modernă,
curte pavată cu gresie, acoperită,
încălzire centrală, grădină, cu
terasă, cuptor grill. P.N. 60.000 €.
Tel. 0255-213555.
Casă de vânzare, cartier
Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construcţii sau depozit, compusă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Preţ 60.000 € neg. Tel. 0723160471, 0728-079424.
Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Vară, suprafaţa utilă
120 mp, decomandat, confort 1, et.
1, centrală încălzire proprie,
geamuri termopan, inclusiv terase,
sistem de securitate, anveloparea
pereţilor exteriori, parchet de lemn
în camere, faianţă, gresie în baie,
bucătărie şi holuri. Preţ 58.000 €.
Tel. 0723-160471, 0728-079424.
Închiriez casă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.
Ofer spre închiriere o cameră în
Timişoara (Circumvalaţiunii/Dacia),
pentru o studentă din Reşiţa.
Apartamentul are 2 camere şi este
dotat cu centrală termică proprie pe
gaz (gazul este gratuit pentru
studenţi, fiind subvenţionat). Tel.
0721-334877 (Orange).
Vând la preţ bun teren Bratova
ideal casă de vacanţă, cu utilităţi.
Suprafaţă 5000 mp. Tel. 0726701010.
Vând apartament 2 camere
13.500 €, Luncă parter. Tel. 0726701010.
Vând apartament 3 camere
decomandate, confort 1, 2 balcoane, termopan, 2 băi, gresie, parchet,
et. 1/4, lângă parcul Siderurgistului,
fără schimburi. Tel. 0723-299044.
Ofer spre închiriere, pe perioadă
îndelungată, un apartament cu o
cameră, semidecomandat, aprox.
38 mp, gresie, faianţă, gaz, centrală
proprie, termopane, aer condiţionat,
mobilat, etaj 1, aproape de
Universitate. Preţ 80 € negociabil.
Tel. 0764-320258.
Vând apartament 2 camere la
parter Micro 3 confort 2 renovat şi
complet utilat, preţ 27.000 €. Tel.
0723-452830.
Vând apartament 3 camere,
zona Moroasa, renovat complet, 2
băi, balcon închis, boxă, încălzire
proprie şi reabilitat termic. Preţ
35.000 €. Tel. 0731-359754.
Vând casă parţial renovată,
baie, bucătărie, living, dormitor,
garaj şi curte, şi un apartament cu 2
camere confort 1 îmbunătăţit. Tel.
0730-804629.
Vând teren intravilan Mehadia,
situat la sosea europeană (E70),
17.000 mp, FS 60 m, utilităţi în zonă,
cu 4.5 €/mp, uşor negociabil. Tel.
0720-026801.
Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 303 m de
sosea internaţională (E70), posibilitate racordare la curent, situat pe
malul râului Belareca, cu 3.5 €/mp,
uşor negociabil. Tel. 0720-026801.

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Programul Rabla
Primăria Reşiţa
ne informează
....pag. 2
Ghid practic pentru
contestarea
amenzilor rutiere

Proiect privind coplata
....pag. 3
Ajutor acordat
crescătorilor de vite
Facilităţi de îngrijire a
copiilor

...pag. 4
Succesiuni
transfrontaliere
Siguranţa rutieră

...pag. 5

Anunţuri,
publicitate
Agenţii imobiliare
...pag. 6-7
Vând casă Secăseni. Tel. 0726701010.
Vând teren intravilan în localitatea Ezeris, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 8.000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Vând apartament cu 1 cameră,
centrală, termopane, parchet, et.
4/4. Situat în zona centrală, preţ
16.500 € neg. Tel. 0784-264165.
Vând apartament 4 camere semidecomandat, multiple îmbunătăţiri, la preţul de 35.000 € negociabil.
Tel. 0734-138459.
Vând apartament, 3 camere,
zona Luncă, 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, grădină în Boxa II, limitrofă cu intravilan, posibilitate ori ce fel
de construcţii, utilităţi în apropiere.
Este intabulată. Preţ 1,5 €/mp,
negociabil. Tel. 0743-738531
Vând apartament în Bocşa,
zona MFA, cu 3 camere, 90 mp,
modernizat, centrală termică, preţ
23.000 €. Tel. 0766-259945. (RR)
Vând 2 garsoniere în Anina,
zona Agro, preţ 4.500 €/garsonieră.
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
Caransebeş, zona Balta Sărată,
preţ 25.000 €. Tel. 0763-757786.
(continuare în pagina 6)
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Profesorii cărăşeni au scăpat în această săptămână de
emoţiile examenului de titularizare. Rezultatele testării
au fost afişate la centrele de examinare, dar şi la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean. Aproape 75 la sută dintre
dascălii care s-au înscris la concurs au luat note peste 5,
iar mai mult de jumătate dintre aceştia au luat note peste 7.

Inundaţiile de săptămâna trecută au restricţionat
circulaţia spre Muntele Semenic. Îngustarea
drumului pe sensul de mers Brebu Nou-Reşiţa este
cauzată de ploile torenţiale. Astfel că, şoferii au o
limitare de viteză la 40 km/h, iar vehiculele cu masa
mai mare de 7,5 t nu au voie să circule deloc.

Primăria Reşiţa ne informează

La sfârşitul lunii iulie 2012, rata şomajului înregistrată
la nivelul judeţului Caraş-Severin a fost de 4,24%, mai
mică cu aproape un procent decât în aceeaşi lună a anului
trecut. O explicaţie ar putea fi numărul posturilor pe care
investitorii din zona Caransebeş sau Clisura Dunării le-au
pus la dispoziţie celor care nu au unde să muncească.

Referendum 2012 - rezultate

Din centralizarea datelor înscrise în procesele verbale primite şi validate de la toate secţiile de votare din
S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A. informează că deşeurile
nepericuloase din localităţile şi cartierele aparţinătoare municipiului România, se înregistrează următoarele rezultate:
Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum
18.292.464
Reşiţa sunt colectate, în luna august, conform următorului program:
Numărul participanţilor
8.459.053
46,24%
l Târnova - LUNI (06, 13, 20, 27 august)
7.403.836
87,52%
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA"
l Secu, Cuptoare - MARŢI (07, 14, 21, 28 august)
Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU"
943.375
11,15%
l Moniom, Ţerova - MIERCURI (01, 08, 15, 22, 29 august)
Numărul voturilor nule
111.842
1,32%
l Câlnic - JOI (02, 09, 16, 23, 30 august)
l Copăcele, Zorile, Ohaba-Mâtnic, Ruginosu - MIERCURI (1 august)
Prezenţi
Voturi valabil
Voturi valabil
Voturi
Total alegători
l Sacu, Tincova - MARŢI (14, 28 august)
la urne
exprimate DA
exprimate NU
nule
pe liste
l Brebu, Valea Deni, Apadia - JOI (02, 16 august)
CARAS-SEVERIN
280.765
131.958
46,99%
115.069
87,20%
15.395
11,66%
1.494
l Vermeş, Izgar, Iersig - MIERCURI (01, 15, 29 august)
MUNICIPIUL REŞIŢA
77.824 26.098 33,53%
22.809 87,39%
2.970 11,38%
319
l Doman - VINERI (03, 10, 17, 24, 31 august)
MUN. CARANSEBEŞ
26.042 10.550 40,51%
9.284 88,00%
1.122 10,63%
144
ORAŞ ANINA
7.837
4.051 51,69%
3.701 91,36%
304
7,50%
46
4.002 84,11%
3.591 89,73%
380
9,49%
31
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul ORAŞ BĂILE HERCULANE 4.758
15.477
4.957 32,02%
4.277 86,28%
620 12,50%
60
Primăriei Municipiului Reşiţa a eliberat mai multe cărţi de identitate şi ORAŞ BOCŞA
4.869 41,53%
4.463 91,66%
366
7,51%
40
vize de reşedinţă în luna iulie faţă de luna iunie, în timp ce numărul ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 11.723
11.428
5.144 45,01%
4.590 89,23%
503
9,77%
51
cărţilor de identitate provizorii a scăzut. În perioada 02.07.2012 - ORAŞ ORAVIŢA
10.682
5.591 52,34%
4.773 85,36%
729 13,03%
89
27.07.2012, au fost eliberate 826 de cărţi de identitate, 48 de vize de ORAŞ OŢELU ROŞU
reşedinţă şi 21 de cărţi de identitate provizorii.
Pe linie de stare civilă, a scăzut numărul naşterilor şi al deceselor,
dar a crescut cu peste 50% numărul căsătoriilor, în comparaţie cu luna
iunie. Au fost înregistrate 70 de naşteri şi 57 de decese, iar 69 de cupluri
şi-au unit destinele, faţă de 31 în luna precedentă. În intervalul
Managerii unităţilor spitaliceşti au atras specialişti din alte unităţi, înainte de a pune
menţionat, nu au fost întregistrate divorţuri sau adopţii.
milioane de euro din fonduri europene pentru diagnosticul. În acest fel creşte şi calitatea actului

Spitalele din Caraş-Severin sfidează criza

Serviciul de Executare Silită şi Urmărire Bunuri al Direcţiei Impozite
şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa a recuperat, în perioada
02.07.2012 - 27.07.2012, suma de 87203.51 de lei din impozite, taxe şi
amenzi contravenţionale, cu 18037,64 de lei mai mult decât în luna
iunie. Faţă de luna precedentă, a crescut semnificativ numărul
adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, fiind
întocmite şi comunicate 1359 de adrese pentru 84 de persoane fizice şi
juridice. Numărul somaţiilor transmise pentru recuperarea creanţelor
reprezentând amenzi şi impozite neachitate în termenul legal de către
debitorii persoane fizice şi juridice a înregistrat o scădere de
aproximativ 50%. Dacă în luna iunie au fost emise 1289 de somaţii, în
luna iulie numărul lor se ridică la 621.
Tot o scădere s-a înregistrat şi în ceea ce priveşte dosarele de
executare silită pentru persoanele fizice care nu au achitat debitele
restante provenind din impozite. 224 de astfel de dosare au fost
întocmite în luna iulie, faţă de 357 în luna iunie.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

dotare
Pentru că nu primesc bani de la Ministerul
Sănătăţii, managerii spitalelor din Caraş-Severin au
învăţat să se descurce pe cont propriu. Chiar şi în
contextul crizei, la Reşiţa, s-a implementat un sistem
de telemedicină unic în România, iar unitatea a
primit aparatura de 500 de mii de euro printr-un
proiect european. „Aparatura care în prezent se află
în Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa valorează
jumătate de milion de euro. 80 la sută din ea este
deja funcţională. Prin intermediul ei putem conecta

Programul Rabla
Începând din 8 august, proprietarii maşinilor vechi le pot casa prin
Programul Rabla A doua sesiune a Programului Rabla 2012 porneşte
pentru persoanele fizice de miercuri, 8 august 2012. Pentru această
sesiune a Programului, Administraţia Fondului pentru Mediu a
prevăzut un buget de 57 milioane lei care permite scoaterea din uz a
15.000 de autoturisme mai vechi de 10 ani. Va avea loc repartizarea
către colectori a celor 15.000 de tichete, iar persoanele fizice care
deţin maşini mai vechi de 10 ani se pot adresa firmelor colectoare,
începând cu aceeaşi dată, în vederea casării acestor autoturisme.
În ceea ce priveşte sesiunea pentru persoanele juridice, aceasta
se află în derulare, fiind în etapa de depunere a dosarelor, în perioada
23 aprilie - 31 august 2012.
Ca şi în 2010 şi 2011, cuantumul primei de casare este 3.800 lei,
fiind exprimată printr-un tichet cu valoare nominală. De asemenea,
pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pot fi utilizate cel mult 3
tichete valorice. Prin Programul Rabla au fost casate în 2012 un
număr de 25.964 de autoturisme mai vechi de 10 ani. În cadrul primei
sesiuni a programului au fost achiziţionate un număr de 8.006 de
maşini, dintre care 3.661 de producţie autohtonă.
Lista producătorilor, importatorilor de autoturisme şi distribuitorilor
autorizaţi să participe în anul 2012 la Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional, precum şi cea a operatorilor economici
autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor
scoase din uz se găseşte pe site-ul AFM, www.afm.ro, în cadrul secţiunii „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2012”.
Informaţii suplimentare: Documente necesare pentru persoane
fizice pentru a intra în program şi care trebuie prezentate odată cu
autovehiculul ce urmează a fi casat:
a) actul care îi atestă identitatea, precum şi domiciliul sau
reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen
de valabilitate, în original şi copie;
b) certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi
în copie legalizată;
c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă aceasta există,
în original şi în copie legalizată;
d) actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent
teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de
înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat, dacă
aceasta există, nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în
România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale
şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa
proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în original.
Ministerul Mediului şi Pădurilor, 7 august 2012
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unitatea din Reşiţa şi cu alte spitale din România, nu
doar cu cel din Vârşeţ. Acesta este un mare câştig
pentru pacienţi, în primul rând. Oamenii nu mai
trebuie să se deplaseze în alte oraşe doar pentru o
simplă investigaţie“, a spus Dumitru Secăşan,
directorul SJU Reşiţa. Unitatea are de acum
laparoscop performant, dar şi microscop pentru
anatomia patologică sau ecograf 4D. Acestea sunt
numai câteva dintre noile aparate de care
beneficiază pacienţii. Partea bună a lucrurilor este
că proiectul scris în parteneriat cu vecinii de la
spitalul din Vârşet, le permite doctorilor ca prin
sistemul de telemedicină să se consulte cu

medical. Managerul Dumitru Secăşan crede că este
posibil ca unităţile să fie dotate cu aparatură
performantă. Directorii trebuie doar să fie foarte
informaţi cu privire la măsurile de finanţare pe care le
lansează Uniunea Europeană.
Finanţare de milioane şi la Caransebeş
În aceeaşi situa ţie este şi Spitalul din
Caransebeş, care recent a câştigat un proiect care
valorează peste 4 milioane de euro. Directorul
unităţii spune că aceasta este o mare reuşită. Asta,
în contextul în care unitatea are nevoie de
dezvoltarea mai multor sec ţii. Odat ă cu
implementarea proiectului, miile de locuitori care
apelează la medicii din Timişoara, nu vor mai fi
nevoiţi să bată drumurile până în oraşul vecin.
Proiectul are o durata de implementare de un an, iar
fondurile europene urmează să fie folosite pentru 4
noi servicii medicale: rezonan ţ ă magnetică
nucleară, angiografie coronariană sau periferică,
mamografie digitală şi radiografie dentară. „Este
vorba de achiziţionarea a 13 echipamente medicale
de înaltă tehnologie, care vor reduce timpul de
diagnosticare şi de intervenţie pentru a salva vieţi cu
circa 85 la sută din timpul care e acum necesar, cu
aparatura şi dotările pe care le avem în prezent.
Evident, mai sunt prevăzute şi finisaje la săli din
spital şi la interioare, o reorganizare de spaţii şi
reabilitări de instalaţii sanitare, electrice, de
climatizare, astfel încât serviciile de cazare pentru
pacienţi să se îmbunătăţească”, a explicat directorul
Gheorghe Borcean, prezent la Reşiţa la cea mai
recentă şedinţă a Colegiului Prefectural.
Reţetă de succes
În paralel cu efortul depus de medici, şi Consiliul
Judeţean Caraş-Severin încearcă să ajute cu dotare
spitalul din Reşiţa. De exemplu, forul a alocat bani
pentru cumpărarea unui aparat RMN, ce va fi pus în
funcţiune din luna septembrie, dar şi pentru un
aparat performant, care îi ajută pe oftalmologi să
pună un diagnostic mai exact. (Tatiana Popa)

Planuri pentru readucerea oraşului
Moldova-Nouă pe linia de plutire
Primarul oraşului Moldova-Nouă, Matei Lupu,
caută soluţii să pună pe picioare turismul din oraş.
Asta, mai ales că, potenţialul pe care localitatea îl are
nu a fost exploatat în ultimii patru ani. Salvarea
orăşelului de la malul Dunării ar fi turismul, căruia
administraţia locală îi acordă o atenţie deosebită, în
acest mandat.
Primarul oraşului Moldova-Nouă, Matei Lupu,
este convins că a reuşit să câştige un nou mandat de
şef al executivului local prin corectitudine şi prin
sinceritatea pe care a afişat-o faţă de locuitori. Acum,
edilul este pus pe treabă şi este convins că trebuie să
salveze oraşul, care în ultimii patru ani a fost
îngropat în datorii.
Matei Lupu se declară nemulţumit de modul în
care a fost exploatat până acum turismul în MoldovaNouă. „Îmi doresc să repornim portul. Nu e în regulă
ca primul port de la intrarea Dunării în ţară să fie
mort. Dacă reuşim să îl repornim, este un lucru bun.
Trebuie să facem eforturi în acest sens”, a declarat
primarul pentru “Express de Banat”. Acesta spune
că a făcut deja demersuri în acest sens şi a purtat

discuţii cu o echipă tânără, care scrie proiecte, prin
care ar putea ajunge bani în oraş, direct de la
Uniunea Europeană. În plus, pe lângă port, edilul-şef
a mai amintit de faptul că, în colaborare cu Consiliul
Judeţean Caraş-Severin, se lucrează la concretizarea unui alt proiect. Acesta prevede punerea în
circulaţie a unui bac transfrontalier.
„Privaţii au început să construiască pensiuni în
zonă, ceea ce este un lucru bun. Sperăm să dăm
drumul cât mai repede şi la alte investiţii în zonă şi să
obţinem investiţii cât mai multe”, este de părere
Matei Lupu. Primarul are în plan şi punerea în
funcţiune a unui mini port pentru ambarcaţiuni
uşoare, astfel încât să atragă în zonă cât mai mulţi
oameni de afaceri, dispuşi să creeze locuri de
muncă pentru locuitorii oraşului.
Realibitarea malului, de asemenea, ocupă un loc
important pe lista de priorităţi a conducerii din oraş.
„Sunt lucruri minore pentru început, dar deosebit de
importante pentru noi”, subliniază edilul-şef.
Tatiana Popa

Ghid practic pentru
contestarea amenzilor rutiere
1. Notiuni
Fie ca au fost prinsi facand abateri grave de la Legea Circulatiei
Rutiere, punand in pericol viata participantilor la traffic, fie ca au neglijat
aspecte ce reprezentau un risc mai mic de accident, multi soferi au
intampinat problema amenzilor de circulatie.
l Ce acte trebuiesc prezentate la control politistului de la circulatie?
1. actul de identitate (BI sau CI)
2. permisul de conducere
3. atestatul profesional (daca e cazul) 4. talonul masinii pe care o
conduceti
5. asigurarea (RCA) masinii
Lipsa unui act sau prezentarea lui in fotocopie reprezinta o
contraventie si se poate sanctiona cu avertisment sau cu amenda de la
500.000 lei la 700.000 lei. Daca nu aveti actele la dumneavoastra
politistul poate sa va verifice folosind statia radio pe care o are in dotare
l Ce trebuie sa contina procesul-verbal de contraventie
Procesul-verbal trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu
urmatoarele: - data si locul unde este incheiat; - numele, prenumele,
calitatea si institutia din care face parte agentul de politie; - datele
personale ale contravenientului din actul de identitate; - codul numeric
personal al contravenientului; - ocupatia; - locul de munca; - descrierea
faptei contraventionale;
- indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita contraventia;
-aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii
faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; - indicarea actului
normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul
amenzii; - termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se
depune plangerea impotriva procesului verbal; - in caz de accident si
numele societatii de asigurari;
Important! Daca procesul verbal nu are semnatura contravienentului, politistul trebuie sa desemneze un martor care sa contrasemneze
procesul verbal. Un politist nu poate sa poate fi trecut ca martor.
2. Legislaţia aplicabilă
In contestarea amenzilor de circulatie pot fi invocate cu success (in
functie de caz) urmatoarele texte de lege: OG 2/2001, Codul de
procedura Civila, Codul de procedura Fiscala, OUG 195/2002.
3. Etape/Metode pentru contestarea amendei de circulatie
l Atacarea procesului verbal
Contestarea unui proces verbal prin care s-au stabilit amenzi
rutiere se face la instanta de judecata. Atacarea unei amenzi, adica a
unui proces verbal se face prin redactarea unei plangeri.
Pentru a realiza contestarea unui proces verbal nu este nevoie de
prezenta dumneavoastra, puteti sa trimiteti prin posta plangerea.
Plangerea se adreseaza judecatoriei in a carei raza teritoriala a fost
savarsita fapta se depune la sediul politiei in a carei raza teritoriala
lucreaza politistul care v-a amendat.
l Ce trebuie sa contina plangerea?
Plangerea dumneavoastra trebuie sa cuprinda descrierea faptelor
si referiri la textele de lege care va ajuta la anularea procesului-verbal
de contraventie.
l Ce trebuie sa contina dosarul plangerii?
Dosarul plangerii contine 2 exemplare din urmatoarele acte:
- copie act de identitate
- copie proces-verbal de contraventie
- plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a
contraventiei
- memoriu impotriva politistului, daca este cazul.
Cu acest dosar va veti deplasa la Serviciul Politie Rutiera de pe
langa Inspectoratul Judetean de Politie, unde il veti depune. Atentie!
Trebuie sa primiti o dovada a faptului ca ati depus acest dosar.
Termenul de depunere a plangerii impotriva procesului-verbal de
contraventie este de 15 zile de la data la care ati luat cunostinta de
continutul procesului-verbal de contraventie, adica de cand ati semnat
procesul-verbal de contraventie sau de cand a ajuns prin posta acasa
la dumneavoastra.
Dosarul dvs. impreuna cu plangerea, va fi inaintat la judecatorie de
catre Serviciul Politiei Rutiere. Plangerea suspenda executarea,
asadar atata vreme cat se judeca cazul dvs nu exista nici un titlu care
sa va oblige sa achitati amenda.
La finalizarea procesului, dupa obtinerea anularii provesului-verbal
de contraventie, va deplasati la Administratia Finantelor Publice cu
hotararea data de instanta si faceti dovada pentru anularea amenzii.
4. Concluzii
Zeci de mii de romani s-au confruntat anul acesta cu amenzi de
circulatie a caror sume uneori depasea chiar venitul lunar al contravenientului. Fie datorita legii incorecte ce reglementa acordarea amenzilor pentru rovinieta, fie datorita radarelor amplasate pe drumurile
nationale, multi romani s-au simtit nedreptatiti si au ales sa se lupte pt.
drepturile lor decat sa plateasca sume exorbitante la bugetul de stat.
Este nedrept ca soferii, o categorie de populatia oricum saracita de
plata taxei auto de poluare, sa fie nevoita sa suporte sumele mari,
reprezentate de amenzile de cirulatie, care deseori sunt acordate
abuziv. Asadar incurajam apelarea la justitie intrucat efortul depus pt. o
astfel de actiune este mic comparative cu cel de plata al amenzilor.
Afla mai multe despre contestare amenzilor: www.coltuc.ro
Consulta gratuit un avocat cu privire la cazul tau:
www.licitatiijuridice.ro

Avans@ri în grad la Inspectoratul de
Jandarmi Jude]ean Cara}-Severin
Începând cu data de 01 august 2012, prin ordinul Ministrului
Administraţiei şi Internelor şi al Inspectorului şef al Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, 8 ofiţeri şi 30 de subofiţeri din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, care au îndeplinit
stagiul minim în grad au fost avansaţi “pentru rezultate bune şi foarte bune”,
la termenul prevăzut de lege, în gradul următor. Cu această ocazie domnul
maior Săndulescu Lucian primul adjunct al inspectorului şef a fost avansat
la gradul de locotenent colonel.
Festivităţile avansării în grad au avut loc în incinta Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, începând la orele 08.30 cu citirea
mesajului Ministrului Administraţiei şi Internelor urmat de o slujbă religioasă
oficiată de preotul militar Petrişor Nicolae.

Proiect Hotărâre Guvern privind coplata
Ministerul Sănătăţii a publicat în dezbatere
publică proiectul de Hotărâre de Guvern pentru
modificarea şi completarea Contractului-cadru
privind condiţiile acordării asistenţei medicale în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2011 - 2012, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1389/2010 cu modificările şi completările ulterioare, în care sunt prevăzute tarifele pentru
unele servicii medicale sub formă de coplată.
Coplata
este un moderator în accesarea
serviciilor medicale din pachetul de servicii de bază
şi reprezintă contribuţia personală la plata serviciilor
medicale.
Scopul este de a descuraja cererea nejustificată
de servicii medicale şi de a avea un control mai strict
asupra corectitudinii raportărilor de servicii medicale
efectuate de către furnizori.
Totodată coplata va fi şi un instrument de
stimulare a exigenţei pacienţilor faţă de calitatea
serviciilor furnizate.
Domeniile de asistenţă medicală pentru care se
încasează coplată sunt:
l asistenţă medicală primară
l asistenţă medicală ambulatorie de specialitate
pentru specialităţile clinice, inclusiv recuperare,
medicină fizică şi balneologie precum şi asistenţa

medicală ambulatorie asigurată în baza competenţelor/atestatelor de studii complementare în fitoterapie, homeopatie, planificare familială şi acupunctură;
l asistenţă medicală ambulatorie de specialitate
pentru specialităţile paraclinice
l asistenţă medicală spitalicească
Suma minimă de plată pentru o consultaţie este
de 4 lei iar suma maximă poate ajunge la 90 de lei.
Nu toţi cetăţenii vor plăti aceste contribuţii. Există
categorii de persoane scutite de la coplată:
l Pensionari cu venituri numai din pensii de pană la
740 lei/luna
l Copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani
până la vârsta de 26 de ani fără venituri, dacă sunt
elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului
universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau
studenţii dacă nu realizează venituri din muncă;
l Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele
naţionale de sănătate, pentru serviciile medicale
aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu
realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;
l Femeile însărcinate şi lăuzele pentru serviciile
medicale legate de evoluţia sarcinii.
Coplata nu se aplică serviciilor medicale de
urgenţă.
Ministerul Sănătăţii, 03-08-2012

Locuitorii din Caransebeş se pot testa de
hepatită C cu 55% reducere
Compania
MSD România,
alături de laboratoarele Bioclinica,
a demarat, în
cadrul platformei
Împreună pentru
viaţă - Sănătate
prin cunoaştere, o
nou ă campanie
de testare pentru
depistarea
virusului hepatitei
C (VHC), boală
care plasează
România pe
primul loc în Unidr. Lucia Iliescu - Institutul Clinic Fundeni
unea Europeană
în ceea ce priveşte prevalenţa infecţiei cu VHC. Anul
acesta, campania se desfăşoară în centrele
Bioclinica din Braşov, Făgăraş, Codlea, Zărneşti şi
alte 21 de oraşe din ţară, în lunile august şi
septembrie, iar persoanele care vor merge să se
testeze în cadrul campaniei vor plăti aproximativ 18
lei, cu 55% mai puţin decât preţul iniţial (39 lei).
Campania a fost demarată ca urmare a ratei mari de
răspuns înregistrate de campania de testare de anul
trecut când, în doar o săptămână, peste 11.400 de
persoane au mers să se testeze. Dintre acestea, 877
au fost primit un rezultat pozitiv la testul VHC,
reprezentând un procent de 7,65% - aproximativ de
două ori mai mult faţă de media naţională
comunicată anterior, de 3,23%. „Procentul mare de
bolnavi descoperiţi în cadrul campaniei de testare pe
care am desfăşurat-o anul trecut ne-a confirmat
faptul că, în România, există foarte mulţi bolnavi încă
nediagnosticaţi. Astfel, am decis să continuăm
iniţiativa de informare cu privire la pericolele acestei
boli şi să sprijinim populaţia în demersul de testare”,
spune Florentin Scarlat, reprezentant al companiei
organizatoare, MSD România. Testarea pentru
depistarea hepatitei C se adresează întregii
populaţii, indiferent de vârstă sau afecţiuni, care
prezintă un risc crescut al infectării cu VHC:
transfuzii de sânge sau intervenţii chirurgicale
înainte de 1991, convieţuirea cu persoane infectate,
contact sexual neprotejat, frecventarea cabinetelor
stomatologice, de piercing sau tatuaje etc. Testările
vor avea loc în următoarele oraşe: Oradea, Arad,
Timişoara, Lugoj, Buziaş, Caransebeş, Deva,
Hunedoara, Orăştie, Petrosani, Tg.Jiu, Motru,
Rovinari, Drobeta Turnu Severin, Braşov, Făgăraş,
Codlea, Zărneşti, Sf. Gheorghe, Iaşi, Bucureşti,
Târgu Mureş, Constanţa, Cernavodă, Bistriţa.
Testele vor fi realizate prin prelucrarea sângelui
venos şi vor arăta dacă pe parcursul vieţii persoana
a venit în contact cu virusul Hepatitei C şi a dezvoltat
anticorpi pentru acestă boală. Sensibilitatea testelor
este de 100%, iar pacienţii vor primi rezultatele în 48
de ore de la testare, în cadrul clinicii unde s-a făcut
recoltarea. Dacă rezultatul va fi unul pozitiv, pacienţii
vor primi consiliere gratuită din partea unor medici
specialişti.
Acţiunea de testare de anul trecut a fost
desfăşurată în perioada 1 - 6 august, în 27 de oraşe
din ţară, iar testările au fost în totalitate gratuite
pentru public. Printre judeţele cu cea mai mare
prevalenţă a hepatitei C rezultată în urma campaniei
au fost Bucureşti (14,67%), Bacău (12,4%), Sibiu

(10,6%), Botoşani (9,6%) şi Argeş (9,26%). „Infecţia
cronică VHC reprezintă o problemă majoră de
sănătate publică, în întreaga lume existând 170
milioane de persoane infectate. Hepatita C este
prima cauză de cancer hepatic în Europa şi poate
conduce la necesitatea transplantului hepatic, o
intervenţie extrem de serioasă, costisitoare şi care
nu garantează salvarea vieţii. Cel mai important
lucru este descoperirea din timp a bolii şi începerea
tratamentului. Îndemn oamenii, în special pe cei care
au vârste de peste 40 de ani, şi care au suferit
transfuzii de sânge, să meargă la medic şi să îşi facă
o simplă testare a anticorpilor anti-VHC, care le
poate salva viaţa”, spune Dr. Laura Iliescu, medic
primar Medicină Internă la Institutul Clinic Fundeni.
Hepatita cu Virus C - o problemă globală de sănătate publică, nu poate fi prevenită prin vaccinare,
iar testarea contribuie la nevoia de a reduce ratele
mari ale mortalităţii. Tratamentul Hepatitei cronice C
are drept scop eliminarea virusului din sânge.
Scopul tratamentului este obţinerea unui răspuns
viral susţinut (RVS). Un răspuns viral susţinut are loc
atunci când virusul nu mai poate fi detectat în sânge
la 6 luni după tratament.
„Deşi, în cele mai multe dintre cazuri, statul
roman este responsabil pentru răspândirea în masă
a infecţiei cu VHC, autorităţile din România nu
acordă importanţa cuvenită diagnosticării precoce şi
accesului facil la terapie al pacienţilor. Chiar dacă în
ultimii ani s-au făcut unele eforturi în acest sens, cei
mai mulţi dintre pacienţii din România, încă nu au
acces la proceduri inovative de diagnosticare
precoce şi terapie, care să scadă riscurile de apariţie
a complicaţiilor şi să eficientizeze întregul proces de
asistenţă medicală. Costurile sociale şi suferinţa
umană ar fi cu mult mai mici dacă am prioritiza
utilizarea mijloacelor de diagnosticare precoce şi
mijloacele terapeutice inovative şi eficiente. Este de
neîn ţeles nep ăsarea autorită ţilor la aceast ă
problemă na ţional ă!”, spune Vasile Barbu,
Preşedintele Asociaţiei pentru Protecţia Pacienţilor.
Infecţia cu virusul hepatitic C afectează nu numai
starea de sănătate a pacientului, ci şi viaţa socială,
profesională. „Chiar dacă am fost diagnosticată cu
infecţia VHC nu am beneficiat de terapie la timp pentru a evita complicaţiile, din cauza barierelor puse de
Ministerul Sănătăţii şi a autorităţilor în general. În
anul 1983 am primit o transfuzie sanguină, urmată la
intervale de timp de încă două interven ţii
chirurgicale, iar în anul 1997 am fost depistată cu
VHC. Am început tratamentul abia în anul 2010.
După 48 de săptămâni de tratament rezultatul a fost
pozitiv, viremie nedetectabilă. După următoarele 6
săptămâni viremia a crescut de peste 20 de ori faţă
de valoarea iniţială. Dacă diagnosticarea ar fi fost
precoce, acest tratament ar fi fost acordat la timp, iar
schema terapeutică ar fi fost cea potrivită, inclusiv cu
mijloace inovative, probabilitatea de recădere ar fi
fost mică şi aş fi evitat complicaţiile. Aceste
complicaţii mi-au afectat foarte mult viaţa, am o stare
generală alterată şi mi-a redus foarte mult
capacitatea de muncă şi de relaţionare socială, iar
costurile zilnice de tratament au ajuns la niveluri
insuportabile pentru mine. Cu ce sunt eu vinovata?”,
spune un pacient care a trecut prin această boală.
Pentru mai multe detalii vă rugăm contactaţi:
Sorina Iordan
Mobil: 0728.977.125
E-mail: sorina_iordan@mccannpr.ro
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Ministrul de finanţe Florin
Georgescu a anunţat că economia
românească a crescut cu 1,5% în primele
şase luni şi că guvernul intenţionează să
încheie un nou acord de tip preventiv cu
FMI pentru perioada 2013-2015.

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice nu va mai elabora puncte de vedere la solicitările
de clarificare pe care autorităţile contractante le transmit cu privire la
modul de interpretare a prevederilor legislaţiei în domeniul achiziţiilor
publice, se arată într-o hotărâre de guvern publicată recent în
Monitorul Oficial.

Ajutor acordat cresc@torilor de vite
Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind schema de
ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de
vită şi bivoliţe de lapte din zonele defavorizate a fost adoptat în
şedinţa de Guvern din data de 31 iulie 2012.
Această schemă de ajutor specific se adresează
producătorilor agricoli persoane fizice, persoane fizice
autorizate şi/sau persoane juridice, crescători de animale, în
funcţie de efectivul de animale deţinut/beneficiar/categorie,
din următoarele categorii:
l vaci de lapte
l bivoliţe de lapte
l taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din rase
de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/sau
metişi cu rase de carne.
Pentru a beneficia de ajutorul specific, crescătorii trebuie
să deţină un efectiv de animale:
l cuprins între două şi 15 capete de vaci de lapte, inclusiv,
pe beneficiar
l de maximum 50 capete femele din specia bivoliţe de lapte,
pe beneficiar
l de maximum 90 capete pe beneficiar, constituit, după caz,
din vaci din rase de carne şi/sau tineret mascul şi/sau femel
din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne.
Ajutorul specific se acordă din fonduri FEGA, sub formă de
plată anuală, până la data de 30 iunie a anului calendaristic
următor anului solicitării.
Valoarea ajutorului specific se calculează anual, în lei, la
cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima
cotaţie a lunii septembrie, care este publicat în Jurnalul Oficial
al U.E. pentru un plafon maxim de 30.000.000 euro.
Cuantumul ajutorului specific se calculează de către
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, după
finalizarea verificărilor, prin raportarea plafonului maxim la
efectivul de capete eligibile din toate categoriile, fără a depăşi:
l 250 euro/cap, pentru categoria vaci de lapte
l 187,5 euro/cap, pentru categoria bivoliţe de lapte
l 300 euro/cap, pentru categoria taurine din rase de carne şi
metişii acestora.
Perioada de depunere a cererilor este 06 august - 21
septembrie a anului pentru care se face solicitarea ajutorului
specific.
Pentru animalele din categoria taurine din rase de carne şi
metişii acestora: vaci din rase de carne, tineret mascul şi/sau
femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne, ajutorul
specific se acordă:
l o singură dată pentru categoria de vârstă a animalului,
pentru tineretul mascul şi/sau femel care are vârsta de
maximum 20 luni, existent sau ieşit din exploataţie, în
perioada 6 august a anului calendaristic precedent - 21
septembrie a anului în care se solicită ajutorul specific;
l anual, pentru vaci din rase de carne.

O delegaţie a Fondului Monetar Internaţional,
condusă de către Erik de Vrijer, şeful misiunii FMI
pentru România, se află în vizită oficială de lucru la
Bucureşti începând cu data de 31 iulie, timp de două
săptămâni, pentru cea de-a şasea misiune de
evaluare a economiei româneşti.

Eliminarea treptat@ a pre]urilor
reglementate la gaze naturale }i
energie electric@

Facilit@]i de îngrijire a copiilor

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul
Energiei a publicat calendarul de eliminare treptată a preţurilor
reglementate la gaze naturale şi energie electrică până în 2018,
respectiv 2017.
Astfel, Executivul şi-a dat acordul de principiu asupra
acestor memorandumuri de eliminare a preţurilor reglementate,
care trebuiau publicate, conform acordului cu Fondul Monetar
Internaţional, până la sfârşitul lunii iulie.
Potrivit celor două memorandumuri publicate pe site-ul
instituţiei, preţurile reglementate la gazele naturale pentru
consumatorii noncasnici va fi efectuată în mai multe tranşe
succesive începând din 1 decembrie 2012 astfel încât
majorarea cumulată să fie de 18% în 2013, iar la consumatorii
casnici de 10% în acelaşi an.
Prima majorare pentru consumatorii casnici din 2013 va fi
realizată în 1 iulie 2013, când preţul reglementat va fi majorat cu
8%, apoi acesta va creşte cu 2% la 1 octombrie 2013.
Majorările vor continua în 2014, când procentul de
majorarea anuală va fi de 10% pentru consumatorii casnici şi 18
procente pentru consumatorii noncasnici.
În 2015 şi 2016, 2017 şi 2018, tarifele reglementate la gaze
naturale vor fi majorate anual cu câte 12 procente doar pentru
consumatorii casnici.
În ceea ce priveşte preţul reglementat la energie electrică,
calendarul propus de eliminare a tarifelor reglementate prevede
o majorare succesivă începând cu 1 septembrie 2012 la
procentul de achiziţie din piaţa concurenţială pentru
consumatorii noncasnici, cu 15%, apoi cu 30 de procente de la 1
ianuarie 2013 urmând să fie atins procentul de eliminare totală a
tarifelor reglementate la 1 ianuarie 2017.
Pentru consumatorii casnici, procesul va începe la 1 iulie
2013, când va fi atins un procent de 10% de achiziţie din piaţa
concurenţială, ca posibilitate de alegere a furnizorului, urmând
ca procesul să se încheie la 31 decembrie 2017.
Preţurile şi tarifele pentru energia electrică livrată
consumatorilor non-casnici şi celor casnici vor creşte cu 5% de
la 1 iulie 2012, a anunţat vineri ANRE.
Potrivit ANRE, modificările preţurilor şi tarifelor reglementate
sunt, în principal, motivate de necesitatea de corelare a costurilor cu producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice cu
rata inflaţiei care, cumulată pe anii 2010 şi 2011, a depăşit 13%.
Tarifele şi preţurile reglementate la consumatorii finali nu au
mai fost modificate din data de 1 ianuarie 2010.
Agerpres

Joi, 26 iulie 2012, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică studiul
"Facilităţi de îngrijire a copiilor, factor determinant
pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii a femeilor".
Acesta a fost elaborat în cadrul proiectului „Echilibru o nouă abordare a vieţii familiale cu viaţa profesională”,
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,
Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”,
Domeniul Major de Intervenţie: 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, implementat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în parteneriat
cu Instituto de Formacion Integral Spania, Global Commercium Development, Consiliul Local al Sectorului 3,
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 şi Primăria Municipiului Braşov.
Obiectivul general al proiectului este asigurarea
condiţiilor necesare reîntoarcerii pe piaţa muncii a
tinerelor mame, prin programe ţintite pentru a favoriza
reconcilierea vieţii familiale cu cea profesională. Prin
studiul "Facilităţi de îngrijire a copiilor, factor determinant pentru reîntoarcerea pe piaţa muncii a femeilor"
s-a analizat la nivel naţional gradul de dezvoltare a
facilităţilor de îngrijire a copiilor cu vârsta de 0-6 ani. De
asemenea, au fost identificate măsuri şi direcţii
strategice pentru dezvoltarea facilităţilor de îngrijire şi
educare şi creşterea ratei de cuprindere a copiilor.
Cercetarea cantitativă în rândul populaţiei a fost
realizată la nivel naţional, iar la nivelul lucrătorilor din
sistem, eşantionul a fost de 503 organizaţii/instituţii
care oferă facilităţi pentru îngrijirea copiilor. Temele
abordate au fost: opţiuni familiale în creşterea copiilor
preşcolari, încrederea în serviciile existente pe piaţă,
satisfac ţia cu privire la serviciile existente,
accesibilitatea acestora pe piaţ ă, direc ţii de
îmbunătăţire a serviciilor, nevoi de dezvoltare, nevoi de
formare la nivel de personal etc. De asemenea, a fost
efectuată şi o analiza comparativa la nivel UE.
Reprezentanţi ai Ministerului Muncii - Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul
Şcolar, DGASPC din Bucureşti, furnizori de servicii
pentru îngrijirea copiilor, organizaţii non-guvernamentale din domeniul protecţiei copilului/familie etc. au dezbătut rezultatele obţinute prin acest studiu şi au identificat tendinţele privind serviciile de îngrijire a copiilor.
Invităm partenerii sociali şi actorii din sistem să
contribuie la îmbunătăţirea acestui studiu, care va sta
la baza planului naţional de formare în acest domeniu.

l Compania Naţională "Poşta Română" se privatizează, această decizie luată de către Guvern, fiind una ireversibilă, a declarat, Florin Georgescu l Recolta de grâu
obţinută pe 98 la sută din suprafaţa cultivată cu grâu este de 4.751.147 de tone, cu o medie de 2,6 tone la hectar, potrivit Ministerului Agriculturii l BNR a hotărât, în cadrul
şedinţei din 2 august, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,25% pe an l La Monumentul Holocaustului din Bucureşti au fost comemoraţi cei 2.000
de romi care au murit acum 68 de ani la Auschwitz şi cei 11.000 decedaţi în Transnistria în urmă cu şapte decenii l Înmatriculările de vehicule noi au ajuns, în primele şase
luni din 2012, la 148.824 de unităţi, în creştere cu 37,3%, comparativ cu perioada similară din anul anterior, potrivit INS l Banca Naţională a României a menţinut la 3,2%
proiecţia de inflaţie pentru anul 2012 şi la 3% pentru anul 2013 l Ministrul Administraţiei şi Internelor, Mircea Duşa, a afirmat că a dispus plata restanţelor la echipament pe
2011 în cazul angajaţilor MAI l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 28/2012 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi
dezvoltării rurale (M.O. nr. 415/21.06.2012)
l O.u.G. nr. 29/2012 privind prorogarea termenului prevăzut
la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2011
pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, precum şi pentru stabilirea unor
masuri în domeniul pensiilor administrate privat (M.O. nr.
415/21.06.2012)
l Ministerul Administraţiei şi Internelor - Norma metodologică din 2012, privind organizarea, desfăşurarea şi
coordonarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în Ministerul
Administraţiei şi Internelor (M.O. nr. 418/22.06.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 945/2012
pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice
forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul
durabil al resurselor genetice forestiere (M.O. nr.
419/22.06.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4472/2012 pentru modificarea şi completarea
Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.560/2011 (M.O. nr. 420/25.06.2012)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Norma metodologica din
2012 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a
fondului funciar cu destinaţie silvică (M.O. nr. 422/25.06.2012)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 65/2012 pentru
abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr.
M.41/2012 privind metodologia de acordare a gradelor şi
înaintare în grad a cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
pe timp de pace (M.O. nr. 425/26.06.2012)
l H.G. nr. 628/2012 privind modificarea şi completarea H.G.
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nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare
cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire,
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile
de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului,
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi
caprinelor, a ac ţiunilor prev ăzute în Programul de
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor,
precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul
2012 (M.O. nr. 431/29.06.2012)
l Ministerul Apărării Naţionale - Instrucţiuni din 2012 privind
condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei
ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din structurile
Ministerului Apărării Naţionale (M.O. nr. 433/29.06.2012)
l H.G. nr. 632/2012 pentru modificarea art. 12 din H.G. nr.
1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a
locurilor de munca în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin.
(1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (M.O. nr. 438/02.07.2012)
l Ministerul Sănătăţii - Norma metodologica din 2012
privind utilizarea şi modul de completare a formularului de
prescripţie medicala electronica pentru medicamente cu şi
fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr.
439/02.07.2012)
l Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate nr.
252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie
medicala electronica pentru medicamente cu şi fără
contribuţie personala în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor
metodologice privind utilizarea şi modul de completare a
formularului de prescripţie medicala electronica pentru
medicamente cu şi fără contribuţie personala în tratamentul
ambulatoriu (M.O. nr. 439/02.07.2012)
l O.u.G. nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de for-

mare profesionala iniţială din sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională (M.O. 441/03.07.2012)
l H.G. nr. 645/2012 privind modificarea anexei nr. 3 la
Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării
achiziţionării de calculatoare, aprobate prin H.G. nr.
1.294/2004 (M.O. nr. 443/03.07.2012)
l Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 12/
2012 pt. punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea şi
desfăşurarea activităţii de subscriere şi cedare în reasigurare
a riscurilor de catastrofa naturala (M.O. nr. 449/05.07.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 2487/2012
pentru practicarea vânătorii în fondurile cinegetice constituite
pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru
sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013 (M.O. nr.
450/05.07.2012)
l Legea nr. 95/2012 privind abrogarea Legii presei din
Republica Socialista România nr. 3/1974 (M.O. nr.
453/06.07.2012)
l Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 2273/2012 pentru stabilirea procedurii de efectuare a plăţii unor titluri executorii prevăzute de O.u.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute
în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar (M.O. nr.
453/06.07.2012)
l Legea nr. 112/2012 pentru modificarea şi completarea art.
7 din O.u.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de
apărare, ordine publica şi siguranţa naţionala (M.O. nr.
457/06.07.2012)
l Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei
de mediator (M.O. nr. 462/09.07.2012)

Ministerele apărării din Coreea de Sud
şi China vor stabili o linie telefonică specială
de comunicaţii. Coreea este a treia ţară cu
care ministerul apărării din China va avea
instalată o linie telefonică specială, după
Rusia şi Statele Unite ale Americii.

Acordul cu SUA privind implementarea unui sistem de
apărare anti-rachetă pe teritoriul Poloniei a fost "o greşeală
politică", a spus preşedinte Bronislaw Komorowski.
Polonia are nevoie de propriul scutul anti-rachetă care
trebuie să fie o parte a sistemului european existent de
apărare antirachetă, a declarat el într-un interviu.

Recent, după o conferinţă telefonică, Merkel şi Hollande, liderii
celor două cele mai mari economii din zona euro, au spus într-o
declaraţie comună că sunt "determinaţi să facă totul pentru a apăra
... integritatea zonei euro". "Statele membre şi instituţiile europene
trebuie să îndeplinească obligaţiile care le revin în acest scop,
fiecare în conformitate cu prerogativele lor", se arată în declaraţie.

Succesiuni transfrontaliere
S-au publicat în Jurnalul Oficial noile
norme ale Uniunii Europene menite să
reducă dificultăţile juridice întâmpinate în
cazul decesului unui membru de familie
care deţine bunuri în altă ţară membră a
UE. Prin această publicare, dispoziţiile
normelor respective devin parte a
dreptului UE. Noul regulament privind
succesiunile transfrontaliere, propus de
Comisia Europeană şi adoptat luna
trecută în mod oficial de statele membre
ale UE, va permite cetăţenilor europeni
să gestioneze mai uşor aspectele juridice
ale unui testament sau ale unei
succesiuni cu un caracter internaţional.
Conform estimărilor, 450 000 de familii
europene care se confruntă în fiecare an
cu o succesiune internaţională vor
beneficia de securitate juridică în temeiul
acestor norme. Întrucât peste 12,3
milioane de cetăţeni europeni îşi au
reşedinţa în altă ţară membră a UE, este
probabil ca normele să prezinte interes
pentru numeroase alte persoane. În
prezent, statele membre au la dispoziţie
un termen de trei ani pentru alinierea
legislaţiei lor naţionale, astfel încât noile
norme ale UE să producă efecte.
Noul act legislativ simplifică în mod
considerabil soluţionarea succesiunilor
internaţionale prin furnizarea unui criteriu
unic pentru stabilirea atât a competenţei
judiciare, cât şi a legii aplicabile în cazurile transfrontaliere, şi anume locul în care
persoana decedată îşi avea reşedinţa
obişnuită. De asemenea, regulamentul
permite cetăţenilor să îşi planifice din
timp succesiunea, în condiţii de deplină
securitate juridică. Actul legislativ prevede, de asemenea, un certificat european

de moştenitor, care va da posibilitatea
persoanelor să îşi dovedească statutul
de moştenitor sau de administrator al
unei succesiuni, fără a se efectua alte
formalităţi pe teritoriul UE. Situaţia
actuală, în care cetăţenii se confruntă cu
mari dificultăţi în exercitarea drepturilor
lor, va fi în mod considerabil îmbunătăţită,
rezultatul fiind instituirea unor proceduri
mai rapide şi mai ieftine, care vor permite
persoanelor implicate să aloce mai puţin
timp acestor demersuri şi să cheltuie mai
puţini bani pe taxe juridice.
Context
La 14 octombrie 2009, Comisia a propus un regulament pentru simplificarea
dezbaterii succesiunilor internaţionale.
Conform regulamentului, va exista un
criteriu unic pentru stabilirea atât a
competenţei autorităţilor, cât şi a legii
aplicabile în cazul unei succesiuni
transfrontaliere, şi anume locul în care
persoana decedată îşi avea reşedinţa
obişnuită. Cu toate acestea, persoanele
care locuiesc în străinătate vor putea
opta ca legea ţării a cărei cetăţenie o
deţin să se aplice întregii lor succesiuni.
Astfel, un pensionar german care locuieşte în Portugalia ar putea, de exemplu,
să opteze pentru aplicarea legii germane
atunci când îşi planifică succesiunea.
În martie 2012, Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European şi
plenul Parlamentului European au votat
un raport privind proiectul de act legislativ. Apoi, la 7 iunie 2012, a fost parcursă
ultima etapă, când guvernele statelor
membre ale UE, reprezentate în Consiliul
UE, au adoptat noul act legislativ.
(Comisia Europeană IP/12/851, 26/07/2012)

Euroscola - factori de decizie pentru o zi
Ce face cu adevărat un deputat şi care este rolul Parlamentului European? În
ultimii 20 de ani, tinerii europeni au avut ocazia, prin intermediul Programului
Euroscola, să fie deputaţi pentru o zi. După fiecare şedinţă plenară, în jur de 480 de
elevi cu vârsta între 16 şi 18 ani trăiesc pe viu, la Strasbourg, integrarea europeană.
Programul Euroscola le oferă elevilor ocazia de a interacţiona şi de a face schimb
de idei cu elevii din alte ţări. Fiecare trebuie să lucreze într-o altă limbă decât limba sa
maternă. Limbile de lucru sunt engleza, franceza şi germana.
Birourile de informare ale PE din statele membre organizează procedura de
selecţie prin concurs (de exemplu, o şcoală din Austria care doreşte să participe va
contacta biroul de informare de la Viena).
Noul site Euroscola oferă detalii cu privire la depunerea candidaturii şi informaţii
practice cu privire la perioada premergătoare evenimentului, evenimentul în sine şi ce
se întâmplă după aceea. Puteţi consulta Euroscola şi pe Facebook.
(Educaţie, REF. : 20120706STO48460)

Siguranţa rutieră
Reguli mai stricte în domeniul inspecţiei
automobilelor, pentru a salva vieţi
Controlul vehiculelor este fundamental pentru
siguranţa rutieră. Pe şoselele Europei îşi pierd zilnic
viaţa peste 5 persoane, în accidente cauzate de
probleme de ordin tehnic. Din acest motiv, Comisia
Europeană a adoptat noi reguli care înăspresc regimul
de control şi îi extind anvergura.
Defecţiunile tehnice constituie o cauză importantă
a accidentelor, determinând 6% din totalul
accidentelor de automobil, ceea ce înseamnă anual
2.000 de decese şi mult mai multe accidentări. În ceea
ce priveşte accidentele de motocicletă, 8% din totalul
acestora sunt legate de defecţiuni tehnice.
Principala problemă este aceea că pe şosele
există prea multe vehicule cu probleme tehnice.
Câteva studii recente elaborate în Regatul Unit şi
Germania indică faptul că un procent de până la 10%
din autovehicule prezintă în orice moment o
defecţiune care le-ar împiedica să treacă cu succes de
controlul tehnic. În plus, conform regulilor actuale,
multe defecţiuni tehnice cu implicaţii grave pentru
securitate (cum ar fi ABS şi controlul electronic al
stabilităţii) nu sunt nici măcar verificate.
Normele UE în vigoare care stabilesc standardele
minime pentru controlul vehiculelor datează din 1977,
cu actualizări minore. De atunci, însă, automobilele,
conduita şoferilor şi tehnologia au evoluat foarte mult.
Noile propuneri
Obiectivul noilor propuneri este acela de a salva
peste 1.200 de vieţi anual şi de a evita peste 36.000 de
accidente cauzate de probleme de ordin tehnic.
Printre principalele elemente ale noilor măsuri
propuse se numără următoarele:
l Verificarea obligatorie a scuterelor şi motocicletelor în întreaga UE. Motocicliştii şi conducătorii de
scutere, în special cei tineri, reprezintă grupul de
participanţi la trafic cu cel mai mare risc.
l Creşterea frecvenţei inspecţiilor tehnice periodice
în cazul automobilelor vechi. În cazul automobilelor
care au între 5 şi 6 ani, numărul accidentelor grave
cauzate de defecţiuni tehnice creşte semnificativ.
l Creşterea frecvenţei controalelor pentru autoturisme şi camionete cu kilometraj foarte mare. Astfel,
aceste tipuri de autovehicule vor face obiectul unor
controale similare celor aplicate în cazul taxiurilor sau
al ambulanţelor, de exemplu.
l Îmbunătăţirea calităţii controalelor prin stabilirea
unor standarde minime comune în ceea ce priveşte
defecţiunile, echipamentele şi inspectorii.
l Obligativitatea verificării componentelor electronice de siguranţă.
l Combaterea manipulării kilometrajului prin
înregistrarea kilometrilor parcurşi.
În toate cazurile, măsurile propuse stabilesc
standarde minime comune pentru controlul autovehiculelor la nivelul UE, statele membre având libertatea
de a impune reguli mai stricte, dacă este cazul.
(Comisia Europeană, IP/12/780, 13/07/2012)

Din 23 iulie, armata Turciei a ucis 115
de membri ai Partidului Muncitorilor din
Kurdistan, sau PKK, în luptele din sud-estul
Turciei şi violenţele continuă, potrivit
ministrului de interne.
Decesele au avut loc în timpul
confruntărilor din mai multe zone, inclusiv
din provincia Semdinli. Regiunea Semdinli
este adiacentă la graniţa Irakului şi la
aproximativ 150 de kilometri de Siria şi se
află într-o zonă de mare importanţă
geopolitică, dar mai puţin cunoscută
publicului, numită Triunghiul Kurd.
Conflictele au început după ce kurzii din
nordul Siriei, la graniţa cu Turcia, au
securizat mai multe oraşe cu scopul de a
obţine autonomia faţă de Damasc.
PKK luptă cu forţele de securitate din
Turcia de peste trei decenii, cerând
independenţă şi mai multă democraţie
pentru ce 12 milioane de kurzi din ţară. Sute
de militanţi PKK se află în nordul Irakului,
unde kurzii şi-au stabilit deja de propria
regiune autonomă.
Emisarul special al Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi al Ligii Arabe pentru
Siria, Kofi Annan, a demisionat.
"Este imposibil pentru mine să oblig guvernul sirian şi opoziţia să ia măsuri pentru
a demara procesul politic", a declarat
Annan, laureat al Premiului Nobel pentru
Pace şi fostul secretar general al ONU.
"Trebuie să înţelegeţi: Ca emisar, eu nu
pot să doresc pace mai mult decât
protagoniştii, mai mult decât Consiliul de
Securitate sau comunitatea internaţională".
Preşedintele rus a aprobat o lege care
va consolida controlul asupra grupurilor
pentru drepturile civile finanţate din
străinătate.
Legea va forţa organizaţiile nonguvernamentale (ONG-uri) angajate în
"activitate politică" să se înregistreze la
Ministerul Justiţiei ca "agenţi străini" şi să
depună un raport la fiecare trimestru.
Legea prevede, de asemenea, ca
ONG-urile să prezinte rapoarte financiare
anuale detaliate.
Criticii arată că definiţia vagă de
"activitate politică" ar putea fi aplicată faţă
de o gamă largă de iniţiative şi ar putea fi
folosită pentru a suprima opoziţia.
Lev Ponomarev, şeful "Pentru Drepturile Omului", unul din cele mai vechi ONGuri din Rusia, a declarat agenţiei de ştiri
Interfax că grupul său va ignora regulamentul şi-l va contesta în instanţa de judecată.

l Pe 6 august, în Parcul Păcii din Hiroshima, 50.000 de mii de persoane au comemorat bombardamentul atomic din urmă cu 67 de ani l Aproape 163,2 miliarde
de euro au ieşit sub formă de capital din Spania în primele cinci luni ale anului, potrivit datelor bilanţului financiar publicat de Banca Spaniei l Preşedintele
georgian Mihail Saakaşvili a stabilit ca dată pentru alegerile parlamentare 1 octombrie 2012 l Japonia şi China au încheiat 47 de acorduri privind explorarea căilor
de cooperare în sectorul public şi privat pentru conservarea mediului şi energiei l Hillary Clinton promovează investiţiile SUA în Africa l Având în vedere necesitatea de a fi mai bine pregătiţi pentru situaţii de criză gen dezastrele naturale şi atacurile teroriste, Comisia Europeană a propus un program de acţiune pentru a
stimula industria europeană a securităţii l Comisia Europeană propune măsuri la nivelul UE pentru a combate manipularea ratelor dobânzilor interbancare l
Strategia Europa 2020 se bucură în continuare de un sprijin puternic din partea opiniei publice, conform sondajului Eurobarometru din primăvara anului 2012 l
După o călătorie de peste opt luni în
care a parcurs 567 milioane kilometri,
Mars Science Laboratory (MSL) Curiosity
Rover a atins suprafaţa planetei Marte pe
6 august.
Aterizarea lui Curiosity este
considerată de specialiştii NASA cea mai
grea misiune robotică încercată vreodată
în istoria explorării planetei Marte, sau al
oricărei alte explorări de acest tip.
În şapte minute, poreclite "şapte
minute de teroare", Curiosity a coborât de
la viteza iniţială de 21.250 km/h, încetinit
fiind de jeturile rachetei unei sofisticate
platforme purtătoare şi paraşuta de 16
metri în diametru.
Această succesiune de evenimente
este oficial cunoscută sub numele de
intrare, coborâre şi aterizare.
După ce roţile Roverului au atins
suprafaţa marţiană, platforma purtătoare
s-a desprins şi a zburat la o distanţă sigură
de Curiosity.
Complexul robotizat de 2.5 miliarde
dolari a fost aşezat în interiorul unui bazin
(o versiune extrem de detaliată a acestei imagini puteţi vedea în versiunea online a articolului) antic cunoscut sub numele de Craterul

Cel mai nou Mars Rover

Gale, situat în apropierea ecuatorului
planetei. Craterul, unul dintre cele mai
joase locuri de pe Marte, are pereţi de 5
km înălţime, un munte (Sharp) ce pare a fi
format din straturi de sedimente. Oamenii
de ştiinţă estimează că acest crater ar fi
fost o dată fundul unui lac.
Curiosity se va deplasa în jurul
craterului Gale şi, în cele din urmă, va urca
muntele Sharp, unde va căuta indicii ale
prezenţei apei în trecut.
Oamenii de ştiinţă implicaţi în misiune
vor urmării, în timp ce Roverul va ieşi din
crater, straturile de roci care au păstrat
întipărite schimbările condiţiilor de mediu
ale planetei pe parcursul a cel puţin un
miliard de ani.
Curiosity este echipat cu o suită de 10
instrumente care îi vor permite să sape, să
ia imagini de înaltă definiţie, să analizeze
proprietăţile chimice ale solului marţian şi
mostre de roci, să studieze minerale, şi
chiar să folosească unde laser pentru a
studia compoziţia chimică a rocilor.
Durata de viaţă programată a misiunii
este de 98 săptămâni (1 an marţian).
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând garsonieră compusă din
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
parter înalt, situată în Reşiţa,
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 ăi,
îmbunătăţit, et. 3/4, situat în Reşiţa,
Lunca Pomostului, bloc construit în
1986. Preţ, 36.000, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apart. 4 camere, 120 mp,
situat în Reşiţa, zona Poliţie, et. 1/4,
super îmbunătăţit. Preţ 50.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbunătăţit, et. 1/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp, construcţii,
hale în suprafaţă de 360 mp, curte
betonată, 1.000 mp, pentru locuit
sau bază de construcţii, după caz,
situate în Moniom. Preţ 50.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă situată în Reşiţa, Bdul Timişoarei, pentru locuit sau
pensiune turistică compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafaţă de 750
mp. Preţ 265.000 €, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând ap. 2 camere, decomandat, 50 mp, et. 2/7, situat în Reşiţa,
str. Pop Telecan, cu îmbunătăţiri
medii, gresie, faianţă, geamuri
termopane, convector. Preţ, 22.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând pensiune compusă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafaţă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re şi ţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central ă, termopane, laminate,
mobilat parţial, situat în Reşiţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 37.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, centrală, aer
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa,
Calea Caransebeşului. Preţ 38.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Reşiţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând spaţiu comercial de 120
mp situat în Reşiţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă în Oraviţa centru,
compus ă din parter 120 mp
amenajat ca spaţiu comercial, la etaj
3 apartamente a câte 2 camere, 3
băi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Preţ 70.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Bocşa Montană,
compusă din 6 camere, baie,
bucătărie, utilită ţi curent, gaz,
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj
8, 120 mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă,
podele laminate, situat în Reşiţa, Pţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 39.000 € uşor negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Reşiţa, zona Muncitoresc, la
strada principală. Preţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere,
curte foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând spaţiu comercial 70 mp
situat în Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la stradă,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Închiriez apart. 3 camere, mobilat, plus garaj, situat in Reşiţa, P-ţa
Trandafirul. Preţ, 250 € lunar, neg.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial, 120
mp, situat în Reşiţa, bd. Republicii,
fostul magazin Mara. Preţ, 500 € lunar. Tel. 0255-221529, 0720-038774
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
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Diverse

Vând aparat de climatizare
second hand, utilizat un an. Preţ 600
lei. Tel. 0729-833732. (RR)
Vând greblă de adunat fân, pe
curele. Preţ 400 €, bucata, negociabil, plug pe 5 brezde,de îngropat
cartofi, porumb. Preţ 400 €. Tel.
0767-791282. (RR)
Vând cazan de fontă. Preţ 130
lei, negociabil, bibelouri de porţelan,
servicii de cristal, pornind de la 30
lei, un căruţ cu ladă mare. Preţ 120
lei, negociabil. Tel. 0726-155095,
0740-064777. (RR)
Vând un colţar şi o mobilă de
tineret, 1.300 lei, negociabil, un aragaz cu 4 ochiuri, 250 lei, un televizor
color,150 lei, o rochie de mireasă,
600 lei.Tel. 0756-040911. (RR)
Vând iapa de 4 ani. Pret 2.500
lei. Tel. 0735-824125, 0721-316183
Vând 2 canapele, una nouă de 2
persoane, 350lei, una mai veche la
80 lei, ţigla măruntă solzi de peşte,
50 bani/bucata, o motopomp ă
electrică la 2 atmosfere, 200 lei, o
coroană pentru betonieră, 122 de
timpi, 100 €.Tel. 0729-070819. (RR)
Vând vacă de 2 ani cu viţel de 2
luni, 3.700 lei, un viţel de 3 saptamani, 600 lei, 2 porci de la 140 până
la 170 lei. Preţ 7 lei/ kg.Tel. 0734373140. (RR)
Vând piatră pentru construcţii, în
cantităţi nelimitate, în comuna
Vărădia, nr. 47, 100 lei metru cub.
Tel. 0728-079424. (RR)
Vând prepeliţe, pui şi mature,
pui de iepuraş, rasele uriaş gri, uriaş
alb şi pistriţ german. Preţ 100 lei/
buc.Tel.0763-757786. (RR)
Vând cutie muzicală pentru
bijuterii, preţ negociabil. Tel.0722264501. (RR)
Vând televizor color, gri metalizat, mare, 70 diagonala, 200 lei, un
televizor color, mic, sport, 37
diagonala, 100 lei. Cumpăr frigider.
Tel. 0757-612642. (RR)
Vând aparat de fitness şi un
liandru, floare de apartament, 80
lei.Tel.0770-362902. (RR)
Vând portbagaj de biciclete la 40
lei/buc, biciclete de damă, 120 lei, o
centrală pe gaz pentru tiraj natural,
24 kw, 500 lei. Tel. 0745-134127.
Vând 3 oi şi un berbec. Preţ
1.000 lei. Tel. 0729-101299. (RR)
Cumpăr porumb şi grău la 80 de
bani kg. Vând măcinătură pentru
pui, 1,5 lei/kg. Tel. 0740-770047. (rr)
Vând boiler, 200l, funcţionabil
atât pe gaz cât şi pe lemne, aproape
nou, 1.500 lei, 500 bucăţi de ţiglă de
Târnoveni, 1,40/bucata. Tel.0743768274. (RR)
Vând aspirator, foarte bun, 200
lei, un cuptor cu microunde, 100 lei,
un coşuleţ de nuiele pentru căţeluş,
50 lei, radiouri cu ceas, 40 lei. Toate
preţurile sunt negociabile. Tel0355803014, 0746-020211. (RR)
Vând corturi de 2 şi 3 persoane,
50 lei/buc, televizor color, 150 lei,
biciclete second hand şi noi, de la
250 la 800 lei, concelator cu 5 sertare, 500 €, o combină frigorifică, 450
lei. Tel. 0355-425973, 0729-022526
Vând calculator Pentim 4. Preţ
1.000 lei, neg. Tel. 0724-540913. (rr)
Vand 2 porci, unul de 140 de kg
si unul de 170 kg. Pret 7 lei/kg. Tel.
0728-498677. (RR)
Vând moară cu 32 de ciocane
pentru măcinat porumb cu ştiuleţi,
motot trifazic, 3.000 rotaţii pe minut,
productivitate 9 saci pe oră. Preţ
2.000 lei, neg. Tel. 0751-256585. (rr)

Vand cantar metalic de o tona.
Pret 1.000 €. Tel. 0721-508932. (rr)
Vand vitel, 11 lei/kg. Tel. 0745654658. (RR)
Vand porc de 80 de kg. Tel.
0764-258161. (RR)
Vând laptop, Pentium 3, 250 lei,
o unitate centrală Pentium 4, 350 lei
sau cu monitor 400 lei. Tel. 0735060187. (RR)
Vand dulap mare, pentru
camera de zi, din lemn masiv, oglinzi
semicristal. Pret 500 €, negociabil.
Tel. 0749-263110. (RR)
Vand Play Station 3, adus
tocmai din Germania, cu 2 manete,
hard de 320, cablu HDMI, stare
impecabila. Pret 750 lei. Tel. 0770428850. (RR)
Vand pat de doarmitor, pentru 2
persoane,2 /1,8, cu oglinzi. Pret
1.000 lei, negociabil, bonus, 2 lampi.
Tel. 0723-299036. (RR)
Vand vitea de 5 luni. Tel. 0255232507. (RR)
Vand monitor plat, cu 2 difuyoare
incorporate in spate, de 19 inch.
Pret 100 lei. Tel. 0722-264501. (RR)
Vand 6 iedute si un tap. Pret
1.100 lei, negociabil. Tel. 0742127772. (RR)
Vand o iapa cu manz, 2.200 lei,
negociabil, un vitel de 4 saptamani,
300 €, negociabil. Tel. 0727417033. (RR)
Vand scripete pentru casa, de
ridicat marfa, 150 lei, un cazan de
fonta, mijlociu, 150 lei, un butoi de
tabla, 200 l, 80 lei, fier vechi, 200300 de kg, 8 lei/kg, casetofoane cu
mici defectiuni, de la 5 lei bucata,
preturile sunt negociabile. Tel. 0726155095, 0740-064777. (RR)
Vand 3 televizoare, 4 perechi de
boxe, o statie muzicala. Tel. 0766402237, 0355-803546. (RR)
Vand vaca cu vitel. Pret 3.500
lei, neg. Tel. 0355-883800. (RR)
Vand placa de nichel,13 kg,
80/20, 10 mm grosime, 200 lei, o
masa de cusut Singer, 100 lei, un
radio Oreon, vechi, pentru colectie.
Tel. 0722-837299. (RR)
Vand televizor pentru bucatarie,
diagonala de 35-37, 60 lei, un
frigider defect, 200 lei, un porc de 80
de kg. Tel. 0764-258168. (RR)
Vand vaca, 18-20 litri de lapte pe
zi. Pret 3.500 lei, negociabil. Tel.
0255-235957. (RR)
Cumpar grau, intre 5 si 10 tone.
Tel. 0734-357854. (RR)
Vand vaca de 8 ani cu vitel de 3
saptamani, in com. Bozovici. Vaca
este romaneasca, baltata. Pret
3.400 lei, neg. Tel. 0741-191933. (rr)
Vand usa de aluminiu, 204/107,
600 lei, un geam termopan 1,41/
1,33, 450 lei, o soba Vesta, 400 lei.
Tel. 0355-401982. (RR)
Vând costum naţional feminin si
bărbătesc, bănăţean (Banatul Montan), preţ neg. Tel. 0770-445699.
Cumpăr vaci cu viţei şi cereale.
Tel. 0734-356854
Vând foarte ieftin instant pe gaz.
Tel. 0752-618894
Vând congelator Arctic, nou cu
garanţie. Preţ 200 €. Tel. 0355411682.
Vând cuier de haine cu loc si
pentru pantofi. Tel. 0355-411682
Cumpăr cereale. Tel. 0734356854
Vând 2 televizoare color, Samsung şi MegaVision cu telecomandă, în stare foarte bună de funcţionare, preţ 250 lei/buc, negociabil,
fripteuză Tefal în stare bună, 150 lei,
negociabil şi copiator Samsung, 150
lei, negociabil. Tel. 0749-319596.

Vând ieftin bicicletă nouă, Bike
Alpine cu certificat garanţie. Tel.
0721-155683.
Vând cărţi de beletristică, estetică, artă, muzică, etc. Preţ 2 lei/buc.
la en-gross. Tel. 0770-445699
Vând canapea cu 2 fotolii în
stare excepţională. Preţ 800 lei. Tel.
0722-942747
Vând maşină de cusut Singer în
stare bună. Preţ 300 lei. Tel. 0255257476
Vând fier de călcat marca
Mures, cu ceramică, în stare foarte
bună. Tel. 0757-106324
Vând casete audio, în stare
bună cu muzică uşoară,sârbeasca,
populară. Tel. 0737-575779
Vând laptop marca Toshiba +
adaptor 15 V, mouse optic, în stare
foarte bună. Tel. 0757-106324
Vând iapă murană, semigrea,
preţ 2.700 lei. Tel. 0764-654307
Vând moară pentru măcinat
cereale, cumpăr motocositoare. Tel.
0734-356854
Vând căţei copoi la un preţ de
100 lei. Tel. 0745-698090
Vând căţel 5 luni, metis, talie
mică, jucăuş, cu carnet de sănătate,
vaccinat, deparazitat. Tel. 0727139970.
Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 € şi monitor lcd de 19
inch 45 €. Tel. 0764-335767.
Vând televizor color tv color
Thomas cu diagonala 51 cm
carcasă neagră, cu telecomandă,
stare perfectă, 150 lei. Tel. 0770915251.
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 perfectă, preţ 200
lei. Tel. 0763-906047.
Ofer gratuit monitor de 17 inch în
stare perfectă de funcţionare. Tel.
0755-409341.
Cumpăr ţiglă la mâna a doua în
Bocşa. Tel. 0747-451949.
Vând portocal, cerceluşi şi alte
flori de cameră. Tel. 0770-389533.
Vând stupi verticali cu podişor,
capac acoperit cu tabla şi fund
antivarroa 110 lei. Tel. 0765955824, 0732-452930.
Vând motor special pentru
strung putere 3,2 Kw, merge la 380
V sau 230 V, preţ 100 €. Tel.
074477131
Vând tomberoane de gunoi de
120 litri second hand, preţ 100 lei.
Tel. 0740-362708.
Vând lăzi de stupi verticale noi,
preţ 150 lei. Tel. 0744-963406. Vând
4 geamuri termopan, 2 sunt la fel şi 2
diferite. o măsuţă de sufragerie 100
lei, covoare din Germania de diferite
mărimi şi culori. Tel. 0749-044785.
Vând hăinuţe copii de la 5 luni,
haine femei mărimea s-m, vănuţă cu
spătar. Preţuri foarte mici. Tel. 0755061151.
Vând 2 papagali şi 4 canari. Tel.
0770-389533.
Vând grâu 2800 kg la preţ de 1
leu/kg, producţie an 2012. Tel. 0721770740.
Vând lemn de nuc la preţul de
2500 lei. Tel. 0734-138459.

Matrimoniale

Pensionară cu apartament, caut
relaţie serioasă. Tel. 0721-202985
Domn, 42 ani, caut muiere
necăsătorită, pentru căsătorie. Tel.
0764-654307
Doamnă 48 ani, 1,72/75, doresc
să cunosc un bărbat de vârstă apropiată, simpatică şi comunicativă,
telefon după ora 18, rog seriozitate.
Tel. 0740-311756
Bărbat elegant, curat, pedant,
caut doamnă serioasă pentru căsătorie, nu beau, nu fumez, înălţimea
1,60, 60 kg. Rog seriozitate. Tel.
0720-032855
Domn singur, 56 ani, 1,73/ 73,
caut doamnă singură de 50 de ani.
Tel. 0736-310019
Domn din Reşiţa, 41 ani, 1,75 m,
75 kg doresc cunoştinţă cu o
doamnă pt. relaţie serioasă. Rog
sms. Tel 0735-688108.
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Auto-Moto-Velo
Vând tractoare şi utilaje recent
aduse din Germania, o ben ă
basculabilă pe 3 păr ţi pentru
camionetă, 3,5 tone şi o remorcă
platformă pentru transport utilaje.
Tel. 0723-850354. (RR)
Vând Dacia Solenza, 1,9 Diesel,
servo direcţie, gri metalizat, 2005,
86.000 km. Preţ 2.300 €. Tel. 0784015775. (RR)
Vând tractor, 23 cai putere,
expres pentru arat grădinile, cu plug
reversibil, freză şi remorcă,în stare
perfectă de funcţionare. Preţ 5.000
€, neg. Tel. 0255-526023. (RR)
Vând Volkswagen Passat, 1999,
înmatriculat anul trecut în martie,
1,6 benzină, geamuri electrice,
toate dotările. Preţ 2.850 €. Vând
Cielo, 2005, gaz, original de fabrică.
Preţ 2.200 €, negociabil. Un Vectra
C, 2003, motor de 2.000, Diesel,
înmatriculat în 2009. Preţ 4.500 €.
Dezmembrez Vectra C, 2008, motor
de 1,9 CDTI, cuitie cu 6 viteze,
Cielo, Opel, Golf 3, Passat, piese
mai multe. Cumpăr auto strain,
avariat, pană în 2.000 €. Tel. 0733229497, 0763-530529. (RR)
Vând tractor David Brown, 50
cai putere. Preţ 3.300 €, neg. Tel.
0762-179725, 0767-791282. (RR)
Vând cauciucuri pentru tractoare, pentru maşini şi pentru microbuze, jante de tablă. Preţul diferă de la
bucată la bucată. Tel. 0762-179725.
Vând Renault 21, Break, Diesel,
în stare foarte bună de funcţionare.
Preţ 2.000 lei. Tel. 0729-660717.
Vând piese de Dacia, pornind de
la 30 de lei, un cazan de fontă, 130
lei, bibelouri de porţelan, servicii de
cristal, pornind de la 30 lei, un căruţ
cu ladă mare şi cu roţi mari. Tel.
0726-155095. (RR)
Vând autoturism Opel Azila,
2002, € 4, motor 1.000 cc, oglinzi
electrice, înmatriculată, stare foarte
bună, 2.400 €. Tot pentru Opel, vând
diferite feţe, ventilator, radiator,
huse cu tijă pentru portbagaj.Mai
vând convectoare pe gaz cu tiraj
forţat, foarte bune, boiler pe curent
de 50 l, aproape nou, 250 lei.
Tel.0729-824413. (RR)
Vând autoturism BMW 320,
Diesel în stare perfectă, 2003, 150
cai putere, maşina de garaj bine întreţinută. Preţ 6.000 €, negociabil.
Tel. 0763-423458. (RR)
Vând tractor DT 445, cu freză şi
cu plug. Preţ 6.900 €, negociabil.
Tel. 0724-105786. (RR)
Vând motoîncărcător, pentru
defrişări, încărcări, pentru pădure,
pământ, balastiere. Preţ 11.000 €.
Bicicletă cu motor în stare perfectă
de funcţionare, 100 €. Tel. 0762188929. (RR)
Vând motocicleta Kawasaki de
viteza, in stare de functionare, inmatriculata, 650 €, Ford Fiesta, 1.300
cc, 1.000 €.Tel. 0766-103934. (RR)
Vând jante pentru Ford K, 150 €,
tot setul, un scuter Piagio, tip 4, 300
€, jante de tablă pentru Vw Passat,
50 lei/bucata, un cârlig de remorcă
pentru Ford Escort, nou-nouţ, 200
lei, 2 cauciucuri de vară, 80 lei/buc.
Tel.0745-134127. (RR)
Vând Dacia Logan, culoare
roşie ca focul, 2005, condusă de o
doamnă, doar 31.000 km, în stare
excepţională. Preţ 3.200 €. Tel.
0730-704847. (RR)
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Vânt tractoare şi utilaje, recent
aduse din Germania, o benă basculabilă pe 3 părţi, pentru camionetă
de 3,5 tone şi remorcă platformă
pentru transport utilaje.Tel. 0723850354. (RR)
Vând Opel Azila Caravan, 2002,
€ 4, motor de 1.000 cc, servo total,
ABS, SPS, ESP, direcţie asistată,
distribuţie pe lanţ, consum foarte
mic, stare foarte bună, înmatriculată
în Romaănia, proprietar, acte la zi.
Preţ 2.400 €. Tel. 0729-824413. (rr)
Vând remorcă pentru tractor,
basculabilă, cu cilindru. Preţ 1.000
€. Tel.0729-101299. (RR)
Vând Ford Siera, înscris în Franţa, 1991, 1,9 cc, geamuri electrice.
Preţ 500 €, negociabil. Tel. 0745304827. (RR)
Vând Dacia Solenza. Tel. 0740277063. (RR)
Vând tractor, 42 cai putere,
3.150 €, negociabil, Ford, 2001,
înmatriculat, 6 locuri + marfă, stare
foarte bună. Pre ţ 4.400 €,
negociabil. Tel. 0727-245233. (RR)
Vând motoare de ATW, noi în
cutie, 200 €, bucata, 2 roţi de ATW,
de 10 ţoli, jenţi de aluminiu, 500 lei,
ambele, televizor pentru tir sau
autobuz, cu toate dotările, 200 €,
cauciucuri de ma şini, diferite
modele, 50 lei, o motocicletă înscriă
în circulaţie, 225 cc, 550 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vand motoreta, 0,49 cc, cu acte
la zi, inscrisa, in perfecta stare de
functionare. Pret 400 €. Tel. 0721508932. (RR)
Vand circular cu masa de fier,
motor de 1,8, monofazic, 600 lei.
Caut sa cumpar motosuter, ofer 100
€. Tel. 0764-258161. (RR)

Imobiliare
Vând casă în Măureni, 3
camere, bucătărie, cămară de
alimente, cu fântană în curte,
grădină. Preţ 12.000 €, negociabil.
Tel. 0255-526023. (RR)
Vând apartament 2 camere,
confort 1, semidecomandat. Preţ
20.000 €. Tel.0745-241164. (RR)
Vând în Herculane apartament,
3 camere, confort 1, complet mobilat
şi utilat, la parter sau fac schimb cu
apartament în Cransebeş, 2 camere
+ diferenţa. Preţ 57.000 €. Tel. 0722551615. (RR)
Vând apartament în Bocşa, zona MFA, 3 camere, modernizat. Preţ
23.000 €. Tel.0766-259945. (RR)
Vând apartament, confort 2, 2
camere, ultramodernizat, utilat, pe
Alee Breazova, bl.1.sc.3,ap.7, şi o
grădină, 1.800 mp, cu multa vie,
pomi fructiferi, teren pentru cultivat
legume, o mică căbănuţă acoperita
cu tiglă. Preţ 35.000 €, apartamentul, 3.500 €, gradina, ambele negociabile. Tel. 0741-349698. (RR)
Vând apartament cu o cameră,
Calea Timisoarii, et.2, cu vedere în
faţă, centrală, termopane, gresie,
faianţă, parchet, tot ce trebuie. Preţ
10.500 €. Tel. 0745-993052. (RR)
Vând casă cu etaj, 9 camere,
dependinţe, scară interioară, 2
pivniţe mari, apa, canalizare, baie,
şopru de lemne, garaj, grădină. Preţ
65.000 €. Tel. 0255-571910. (RR)
Vând cas ă în Rudaria, 4
camere, îmbunătăţiri, tot ce trebuie
la o casă, fântână în curte, grădină,
baie mare, bucătărie. Preţ 50.000 €.
Tel. 0255-243390. (RR)
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Vând aparatament,2 camere,
modernizat, complet utilat în
Timişoara. Preţ. 45.000 €. Tel. 0771641898. (RR)
Vând casă, 4 camere, bucătărie,
baie, centrală, termopane, curte.
Preţ 50.000 €. Tel. 0255-207272. (rr)
Vând garsonieră în spatele complexului Victoria, et.1, mobilată. Preţ
15.000 €. Tel.0355-801487. (RR)
Primesc în gazdă 2 eleve.
Îngrijesc copii ce merg la grădiniţă şi
la şcoală. Tel. 0355-804513. (RR)
Închiriez în Timişoara, apartament pt. studenţi, 2 camere, complet
utilat. Tel. 0771-641897. (RR)
Vând apartamant în zona Balta
Sărată. Preţ 25.000 €. Tel. 0763757786. (RR)
Vând casă în Ticvaniu Mare, la
şosea, 30 km de Reşiţa, cu tot ce
este în ea, 6 încăperi locuibile,
pivniţă, fântână în curte, dependinţă
pentru animale, magazie mare,
poate fii garaj pentru 2 maşini.Preţ
15.000 €, negociabil. Tel. 0355412160, 0722-827728. (RR)
Vând garsonieră, confort 1,
baie, hol, bucătărie, balcon, vedere
în faţă, centrală pe cupru, gresie,
faianţă, parchet, uşă metalică. Preţ
10.500 €. Tel. 0757-111691, 0745993052. (RR)
Vând apartament, B-dul Republicii, et. 6, cu centrală termică. Preţ
20.000 €, negociabil. Tel.0355806833. (RR)
Vând 2 apartamente cu o
camer ă, unul este amenajat,
geamuri termopane, uşă metalică,
celălalt la 4.500 €. Apartamentele
sunt perete în perete. Tel. 0754089339. (RR)
Vând în Gătaia casă, 2 camere,
decomandat, bucătărie, baie, hol şi
cămară de alimente + o clădire în
curte, garaj şi anexe. Grădină 1.520
mp, 32.000 €, negociabil, sau
schimb cu apartament 2-3 camere
în Reşiţa. Tel. 0747-832171, 0256410590. (RR)
Vând apartament 2 camere,
utilat, confort îmbunătăţit, 35.000 €,
negociabil, o grădină, 1.800 mp,
3.500 €, negociabil. Tel.0741349698. (RR)
Vând apartament cu 2 camere,
et. 3/4, zona Micro 3, Reşiţa. Tel.
0764-526128. (RR)
Vând apartament cu 3 camere,
et 10, zona Intim, Reşiţa. Preţ
28.000 €. Tel. 0770-843099. (RR)
Vand apartament, deosebit, 4
camere decomandate, 2 bai, balcon, boxa, centrala. Apartamentul
are o suprafata de 140 mp, situat in
zona centrala a orasului. Tel.0765462254. (RR)
Vand teren in parcul national
Cheile Carasului Semenic, la intrarea in Cheile Carasului, aproape de
motelul si lacul Marghitas, 6.000
mp, cu mini cabana, camera +
terasa, gradina de legume, jumatate
ingradit, 3.000 mp, neingradit.
Suprafata neingradita, 1 € mp,
suprafata ingradita, 2 € mp. Tel.
0255-240368, 0731-153301. (RR)
Vand casa in comuna C-tin Daicovici, 3 camere la strada, bucatarie, sp[ais, hol mare, curte betonata,
gantana in curte, sopru betonat,
anexe in curte, bucatarie de vara,
gradina curtea, casa, la o suprafata
de 1.700 mp. Pret 25.000 €,
negociabil si un teren intravilan tot in
comuna C-tin Daicovici, 1.600 mp.
Pret 3.500 €. Tel. 0721-508932. (rr)
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Vând apartament în Caransebeş, 3 camere, et.1, decomandat,
multiple îmbunătăţiri. Preţ 33.000 €.
Tel. 0763-663138. (RR)
Inchiriez spatiu comercial,
proprietate personala, la intrarea in
Anina.Tel. 0769-298022. (RR)
Vand o casa de vis, in Dognecea, nou construita, cu gradina in
spate, 2 km pana la lac. Pret 27.000
€. Tel. 0741-297029. (RR)
Vand casa in Resita, complet
renovata, 5 camere, dependinta,
garaj, curte, un loc foarte linistit. Pret
100.000 €. Tel. 0724-961492, 0255223262. (RR)
Vand garsoniera in Moldova Noua, cu imbunatatiri, mobilata. Pret
5.000 €. Tel. 0764-933740. (RR)
Inchiriez garaj pe Valea Terovei,
Resita. Pret 150 lei, negociabil. Tel.
0729-043709, 0771-709434. (RR)
Vand casa in Bocsa, intr-o zona
linistita.Pret 21.000 €, negociabil.
Tel. 0355-566212. (RR)
Vand casa in Zabrani, 4 camere,
hol, baie, living, bucatarie, camara,
in curte inca o casa cu o incapere si
o camara, garaj, anexe, gradina,
incalzire centrala, cu dotari deosebite. Pret 38.000 €, negociabil. Tel.
0721-277369. (RR)
Vand casa in Dognecea, pe
strada principala, 2 camere, canalizare, fantana , gradina. Pret 15.000
€, negociabil. Tel. 0255-236394. (rr)
Vand in Resita apartament de 4
camere, confort 1, semidecomandat, 40.000 € sau schimb cu
apartament, 2 camere + diferenta.
Tel. 0760-851102. (RR)
Vând apartament, Moroasa sau
schimb cu garsonieră sau cămin, 2
camere + diferenţă. Tel. 0355804733
Vând apartament 3 camere,
Govândari, Al. Narcisei, bl. 5, sc. 4,
et. 4, ap. 18. Preţ 23.000 €, negociabil. Tel. 0355-803294, 0751-332701
Vând apartament, confort 1, 2
camere, în Micro 2, preţ negociabil.
Tel. 0770-445699
Cumpăr garsonieră, ofer 5.000
€, mai mult nu am. Rog seriozitate.
Tel. 0722-504574
Persoană fizică, vând apartament, et. 1, decomandat, 3 camere,
2 băi, 2 balcoane, bucătărie mare,
parţial îmbunătăţit, în zonă foarte
bună şi liniştită (Poliţie). Merită
văzut. Preţ negociabil. Tel. 0744619097, 0732-144935, 0355405778
Vând casă deosebită, cu etaj şi
mansardă, 8 camere, 2 garaje,
centrală, termopane. Singur în
curte. Preţ 90.000 €, negociabil. Tel.
0765-462254
Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp,
et.3, izolat termic, boxă, garaj,
Reşiţa, Moroasa II. Preţ 45.000 €,
negociabil. Tel. 0769-670833, 0770496556
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, fântână betonată,
cablu tv, telefon. Preţ 11.000 €. Zonă
de munte şi deal. Tel. 0355-411682,
0733-594473

Oferte-Cereri
de Serviciu
Femeie în vârstă de 50 de ani, la
pensie, am lucrat la spital
administrator, cunosc îngrijirea
bătrânilor, tratament, îngrijire
toaletare orice, doresc să plec în
străinătate pe o perioadă mai lungă
de lucru, aştept oferte serioase şi pe
termen lung. Tel. 0740-592062.
SC Netex Consulting SRL
angajează asistent relaţii cu publicul
în Timişoara şi Reşiţa. Candidaţii
trebuie să aibă cunoştinţe (foarte
bune scris/vorbit) de limba germană
şi de operare pe calculator. Program
în două schimburi cu weekend-ul
liber. CV-urile la office@netex.ro
sau fax: 0256-306294. Pentru alte
informaţii tel. 0256-270016.
Caut "Meşterul casei" pentru
lucru la un imobil din Bucureşti
(instalaţii, tâmplărie, finisaje). Ofer
cazare, mâncare, onorariu. Apreciez volumul de muncă la circa 5
zile. Prefer pensionari. Oferte
serioase. Tel. 0744-577460.
Tapiţez, repar colţare, canapele,
fotolii, scaune. asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.
Maistru construcţii civile industriale şi agricole caut de lucru în
domeniu. Tel. 0355-407228.
Transport persoane şi marfă în
ţară şi afară cu camionetă Ford
Tranzit cu 5 locuri şi benă de 3,30
metri lungime. Tel. 0730-665876.
Filmări şi fotografii la nunţi, botezuri şi alte evenimente speciale.
Calitate şi preţuri excepţionale. Tel.
0729-844264.
Executăm amenajări interioare
şi exterioare: zugrăvim, montăm
podele, pereţi şi tavane de rigips,
spargem pereţi, instalaţii sanitare şi
electrice totul la cea mai bună
calitate şi preţuri negociabile. Tel.
0762-729028 sau 0757-291280.
Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.
Tineri căsătoriţi, oferim îngrijire
bătrâni contra locuinţă. Rugăm
seriozitate. Tel. 0741-137197.
Execut amenajări int. şi exterioare gresie faianta podele laminate
rigips izolatii din polistiren tinci
tencuiala decorativa instalatii sanitare şi electrice. Tel. 0751-568913.
Doresc să îngrijesc bătrâni sau
copii, în Reşiţa sau în străinătate.
Vorbesc maghiară la perfecţie şi
puţină germană, spaniolă şi italiană.
Tel. 0771-109874.
Acord asistenţă juridică, recuperări terenuri, case, uzucapiuni,
înfiinţăm firme. Tel. 0727-505315
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985
Constructor, realizez trotuare
din diferite forme de pavaje,
betoane, piatră cubică, borduri,
zidării şi alte amenajări exterioare.
Tel. 0768-459819

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 08.08.2012
Reşiţa: Asistent medical generalist: 1;
Bocşa: Lucrător comercial: 1;
Caransebeş: Maşinist la maşini pentru terasamente: 1;
Oraviţa: Magaziner: 1; Muncitor necalificat în agricultură: 1;
Muncitor necalificat în silvicultură: 1;
Total judeţ: 6

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

August
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
PRISMA | 9 - 22 August 2012 |

7

PRISMA
PRISMASPORT
SPORT
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a3-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PRISMA
SPORT
PRISMA
SPORT

LIGA 1

JO 2012

M MV V E E I
M V E
3 3 0
3 3 0
3 2 1
3 2 0
3 1 2
3 1 2
3 1 2
3 1 1
3 1 1
3 1 1
3 0 3
3 1 0
3 1 1
3 0 2
3 0 1
3 0 1
3 0 0
3 0 0

Pandurii Tg. Jiu
Steaua Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Petrolul Ploiesti
CFR Cluj
FC Brasov
Rapid Bucuresti
FC Vaslui
Astra Ploiesti
Concordia Chiajna
Viitorul Constanta
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Otelul Galati - 2 puncte penalizare
Etapa 4/34: 10 - 13 aug 2012: Vineri, 10 august: Astra Ploiesti CS Turnu Severin, ora 19:00 - Digi Sport; CSMS Iasi - Petrolul Ploiesti,
ora 21:30 - Digi Sport; Duminca, 12 august: Concordia Chiajna - FC
Brasov, ora 19:00 - Digi Sport; FC Vaslui - Pandurii Tg. Jiu , ora 19:30 Dolce Sport; Gaz Metan Medias – Steaua Bucuresti, ora 21:30 - Digi
Sport; Luni, 13 august: Ceahlaul Piatra Neamt - Gloria Bistrita, ora
19:00 - Digi Sport; Otelul Galati – CFR Cluj, ora 19:00 - Dolce Sport; U
Cluj - Viitorul Constanta, ora 21:30 - Digi Sport.

JO 2012
Jamaicanul Usain Bolt şi-a reconfirmat statutul de cel mai rapid
atlet al planetei după ce a câştigat finala olimpică in cursa de 100
metri. A fost o bătălie internă între doi jamaicani, pe doi sosind Johan
Blake. Bolt a plecat din nou mai slab dar până la jumătatea cursei cel
supranumit ”fulgerul” recuperase deja diferenţa şi pe ultimii zeci de
metri a dat drumul la picioare spre un nou titlu olimpic. Sosirea l-a găsit
pe Bolt în faţa tuturor cu un nou record olimpic stabilit la 9.63 secunde.
Cu un start mai bun Bolt ar fi corectat mai mult ca sigur recordul
mondial care a rămas aşadar la 9.58 secunde. Blake a luat argintul, iar
medalia de bronz i-a revenit americanul Jason Gatlin. Jamaicanul
Asafa Powell deşi a plecat cel mai bine s-a târât spre linia de sosire
după ce a acuzat o crampă musculară la jumătatea cursei. De altfel
Powell a fost singurul care nu a reuşit să coboare sub zece secunde.
Usain Bolt, 25 de ani, a cucerit la Londra al patrulea titlu olimpic din
carieră şi al doilea în proba regină a atletismului, cursa de 100 metri.
Sportivul olandez Epke Zonderland a câştigat titlul olimpic în proba
de bară fixă din cadrul concursului masculin de gimnastică. Epke
Zonderland a fost notat cu 16.533, fiind urmat de germanul Fabian
Hambuchen, cu 16.400. Medalia de bronz a revenit chinezului Zou
Kai, care a primit 16.366.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
27 iul - 12 aug:
13 - 19 aug:
14 - 19 aug:
17 aug:
18 aug - 09 sept:

HANDBAL
Cinci echipe de handbal
româneşti, trei feminine şi două
masculine, şi-au aflat adversarele
din cupele europene, la tragerea
la sorţi de la Viena.
Rezultatele tragerii la sorţi :
Feminin
Cupa Cupelor, turul 3
Oţelul Galaţi - echipa de pe
locul trei din preliminariile Ligii
Campionilor, turneul 1 de
calificare (meciul tur în deplasare,
în 10-11 noiembrie, returul la
Galaţi, o săptămână mai târziu).
Din turneul 1 fac parte echipele
Viborg HK, Bera Bera, Vistal
Gdynia, LC Bruhl.
Cupa EHF, turul doi
Dunărea Brăila - WHC Biseri
(Muntenegru). Meciul tur la Brăila,
în 13-14 octombrie, returul în deplasare, o săptămână mai târziu.
Cupa EHF, turul trei
HC Zalău - câştigătoarea din
turul doi, dintre Valencia (Spania)
şi Valur (Islanda). Meciul tur în deplasare, 10-11 noiembrie, returul
la Zalău, o săptămână mai târziu).
Masculin
Cupa EHF, turul 1
HC Odorhei - European
University Cyprus (Cipru). Meciul
tur va avea loc în Cipru, în 8-9 septembrie, iar returul, o săptămână
mai târziu pe terenul echipei
antrenate de Vlad Caba.
D acă se va califica mai
departe, HC Odorhei va juca cu
învinsa din meciul eliminatoriu din
preliminariile Ligii Campionilor,
dintre Beşiktaş (Turcia) şi HC
Dinamo Minsk (Belarus).
Cupa EHF, turul 2
Ştiinţa Bacău - câştigătoarea
din turul 1, dintre Sporting CP
(Portugalia) şi Ystads IF (Suedia).
Meciul tur va avea loc la Bacău, în
13-14 octombrie, iar returul, în deplasare, o săptămână mai târziu.

Echipa nationala a Romaniei
de fotbal va sustine un meci
amical in compania formatiei
nationale a Sloveniei in data de 15
august, de la ora 21:45, pe
stadionul Stozice din Ljubljana.
Selectionerul Victor Piturca a
convocat 12 stranieri printre care
Bogdan Lobon ţ (AS Roma),
Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk),
Gabriel Torje (Granada CF),
Ciprian Marica (Schalke 04) . Lotul
va fi definitivat si anuntat in data de
11 august.

Joi/9 August

Vineri/10 August

Duminic@/12 August

Timişoara

Timişoara

FOTBAL: Juventus - Napoli, Supercupa Italiei
Sambata Digi Sport 1 ora 15:00
FOTBAL: Dinamo - Barcelona, Meci amical
Sambata Digi Sport 1 ora 20:15
JO 2012: ATLETISM: Masculin, maraton
Duminica Eurosport 1 ora 13:00
JO 2012: VOLEI: Masculin finala
Duminica Eurosport 1 ora 15:15
CICLISM: Turul Beneluxului Eneco
Duminica Eurosport 2 ora 15:30
JO 2012: Handbal, Masculin finala
Duminica Eurosport 1 ora 17:00
JO 2012: Baschet, Masculin finala
Duminica Eurosport 1 ora 18:30
JO 2012: Ceremonia de închidere, Londra 2012
Duminica TVR 1 ora 23:00

+31ºC
+14ºC

Prognoza meteo

Cătălina Ponor a fost la un pas să câştige medalia de bronz în finala
de la bârnă. Intrată a doua în concurs, gimnasta noastră a comis două
erori şi a obţinut o notă care nu ne dădea mari speranţe. Totuşi, ratările
lui Afanaseva, Gabby Douglas şi Victoria Komova (ultimele două s-au
clasat pe 1 şi 2 în concursul de individual) ne-au adus înaintea ultimei
evoluţii cu medalia de bronz în buzunar.
Alexandra Raisman a obţinut doar 14,966, astfel că Ponor a început
să se bucure pentru o nouă medalie olimpică, a 9-a a delegaţiei României, la Londra. Doar că americanii au făcut contestaţie şi arbitrii le-au
dat dreptate: nota de plecare a lui Raisman a fost modificată, astfel că
gimnasta din SUA i-a egalat nota lui Ponor. Totuşi, Cătă a rămas fără
medalie, principalul criteriu de departajare în caz de egalitate fiind
reprezentat de nota pentru execuţie, unde Raisman a stat mai bine 8.766, faţă de 8.466. De notat că persoana care a făcut contestaţie
pentru ca dificultatea exerciţiului lui Raisman să fie recalculată a fost un
român: antrenorul Mihai Breştian, care a antrenat-o şi pe celebra Alicia
Sacramone, este acum în lotul Statelor Unite, la Olimpiadă.
Cătălina Ponor şi-a luat o revanşă bine-meritată, după ce arbitrii iau smuls de la gât medalia de bronz. Gimnasta noastră a reuşit un
exerciţiu aproape perfect la sol şi a obţinut medalia de argint, aducând
a noua medalie pentru delegaţia României la competiţia de la Londra.
Ponor a obţinut 15.200, cu doar patru zecimi mai puţin decât
aceeaşi Alexandra Raisman (15.600), cea care a obţinut, după
contestaţie, bronzul la bârnă, în detrimentul româncei. De menţionat că
spectatorii prezenţi la Londra i-au fluierat pe arbitrii, Cătă efectuând, în
opinia lor, un exerciţiu superior sportivei din SUA.
Din păcate pentru noi, Sandra Izbaşa, campioana olimpică en-titre
la acest aparat, a ratat ultima diagonală şi a pierdut şansa unei noi
medalii. Cu 13.333, sportiva antrenată de Bellu şi Bitang s-a clasat abia
pe locul opt.
Aşadar, podiumul a fost ocupat, în ordine, de Alexandra Raisman
(SUA, 15.600), urmată de Cătălina Ponor (15.200) şi de Alia Mustafina
(Rusia, 14.900).

La Londra, delegaţia feminină a României a mai cucerit medalia de
bronz pe echipe şi aurul la sărituri, prin Sandra Izbaşa.
După 11 zile ale competiţiei olimpice, România are 9 medalii (2-52), cucerite astfel: aur - Alin Moldoveanu (tir) şi Sandra Izbaşa (sărituri);
argint - Alina Dumitru, Corina Căprioriu (ambele judo), Roxana Cocoş
(haltere), echipa masculină de sabie, Cătălina Ponor (sol); bronz echipa feminină de gimnastică şi Răzvan Martin (haltere).
Delegaţia României a depăşit astfel performanţa de la JO din 2008,
când s-au cucerit opt medalii (4-1-3), după cum urmează: aur echipajul feminin de dublu rame (canotaj), Constantina Diţă ( maraton),
Sandra Izbaşa (sol) şi Alina Dumitru (judo), argint - Ana Maria Brânză
(spadă), bronz - Mihai Covaliu (sabie), echipajul feminin de opt plus 1
(canotaj) şi echipa feminină de gimnastică.
Echipajul masculin de canoe 2 al României s-a calificat, marţi, în
finala probei de 1.000 de metri de la Jocurile Olimpice de la Londra,
după ce a ocupat locul 3 în semifinale. Multiplii campioni europeni şi
mondiali ai probei au luat startul în prima semifinală, pe culoarul şase.
Echipajul României a încheiat cursa de 1.000 de metri foarte aproape
de primele două clasate, cu timpul de trei minute, 36 de secunde 551
miiimi, după situări intermediare pe locurile patru (250, 500, 750 metri).
Dumitrescu şi Mihalachi s-au calificat în finala probei, în care au ajuns
primele trei clasate, Rusia (3:36.456), Belarus (3:36.540) şi România.
Finala probei va avea loc joi.

JOCURILE OLIMPICE DE VARA - Londra, Anglia;
TENIS - ATP Masters Series la Cincinnati (SUA);
CANOTAJ - Cam. Mondiale de la Plovdiv (Bulgaria).
ATLETISM - Reuniunea de la Stockholm (Suedia);
CICLISM - Turul Spaniei;

DE VĂZUT LA TV:

Caransebeş

+31ºC
+10ºC

Reşiţa
Oraviţa +25ºC
+13ºC

pe următoarele
11 zile

+28ºC
+13ºC

Luni, 13 August
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+29ºC
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Sâmb@t@/11 August
Timişoara

Caransebeş

+28ºC
+9ºC

Reşiţa

+26ºC
+13ºC

Oraviţa +23ºC
+11ºC

Marţi, 14 August

Miercuri, 15 August

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+9ºC

Oraviţa +21ºC
+9ºC

+27ºC
+11ºC

FOTBAL

Caransebeş

+26ºC
+9ºC

Reşiţa
Oraviţa +19ºC
+8ºC

+24ºC
+10ºC

Joi, 16 August

Vineri, 17 August

+23ºC
+5ºC

+22ºC
+8ºC

Sâmbătă, 18 August

Duminică, 19 August

Reşiţa

+22ºC/+10ºC

+23ºC/+14ºC

+22ºC/+13ºC

+22ºC/+14ºC

+23ºC/+16ºC

+26ºC/+18ºC

+26ºC/+18ºC

Timişoara

+28ºC/+12ºC

+28ºC/+13ºC

+25ºC/+13ºC

+27ºC/+15ºC

+27ºC/+16ºC

+31ºC/+19ºC

+29ºC/+18ºC
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