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La Moldova Nouă e necesar un port-container
Facilitatea ar fi unică în zona de Vest

E absolut uimitor cum Moldona Nouă,
Clisura Dunării, această poartă esenţială către
România, nu a fost exploatată această poartă,
pentru întreg Caraş-Severinul şi întreaga zonă
de Vest, cum nu a fost legată dezvoltarea
oraşului şi a fascinantei arii numită Clisura
Dunării, de mari proiecte dunărene care se derulează sau ar trebui să se deruleze în Europa.
Există, desigur, şi veşti mai bune.
Administraţia judeţeană va derula având
parteneri primăria Moldova Nouă şi partea
sârbă un proiect prin care un bac va lega cele
două maluri ale celor două state. Va exista,
aşa cum a anunţat la Consiliul judeţean,
pre şedintele Sorin Frunz ăverde, şi un
”vaporetto” de pasageri, în zona Pojejena.
Dar, aşa cum ne-a declarat primarul Matei
Lupu, în cadrul unui periplu realizat marţi în
Clisura Dunării, unul din proiectele mari, cu o
finalitatea de foarte bun augur pentru întreaga
zonă de Vest, ar fi amenajarea unui portcontainer, care să permită traficul de mărfuri în
această arie. Portul Moldova Nouă, extins
pentru schimburile comerciale, ar dispune de
toate facilităţile pentru ca marile linii de
transport fluvial să treacă pe aici. E nevoie,
însă, în acest context, de sprijin nu numai de la
Consiliu judeţean, ci şi guvernamental. E necesar, într-un cuvânt, de un efort conjugat pentru a da, finalmente, o mare deschidere zonei.
”Sper ca această idee a mea, cu acel portcontainer, să prindă măcar în ceasul al 12-lea,
a spus Matei Lupu. El trebuie să înceapă să fie

Editorial

amenajat, chiar dacă va fi gata, să zicem, în 10
ani, nu ştiu. Nici nu contează dacă voi mai fi eu
primar sau nu, important e să funcţioneze. E
păcat, e păcat, e păcat, să nu avem primul port
cu posibilitatea unui transport ieftin şi rapid. Cu
ajutorul Agenţiei de Dezvoltare Vest vrem
măcar să scriem proiectul, să-l legăm de
marile proiecte de dezvoltare dunăreană şi săl pornim. E vorba să lucrăm pe etape. Azi
facem bacul, mâine pregătim terenul pentru
containere, poimâine altceva. Esenţial e să
pornim lucrurile. Trebuie regândită toată
porţiunea, până la iazul Minierei, care ne face
toate necazurile cu poluarea. Nu ne
deranjează partea de port mineralier, avem
suficient teren nefolosit. E vorba de multe,
foarte multe hectare, care se pot reamenaja
pentru un asemenea port. Gândiţi-vă ce ar
însemna ca toate containerele duse de
împingătoare şi şlepuri să vină în zona asta?
Împreună cu bacul, explică primarul Matei
Lupu, se statuează o legătură şi mai strânsă
cu statul vecin, Serbia, care nu are aşa ceva în
zonă. Iar, prin portul-container, mărfurile intră
aici şi se duc spre Timişoara, Arad şi tot restul
ţării, cu costuri mult mai mici.
”Cu un drum expres până la autostrada ce
duce la Timişoara ai rezolva problema
transportului ieftin al mărfii, susţine Lupu. Şi
apoi, trebuie să ne mai gândim şi la facilităţile
comerciale care ar apărea în jurul portului.
Magazine de piese, de cabluri, ateliere
diverse, chiar cele alimentare sau de bunuri de

Dan Popoviciu

A trecut nebunia suspendării preşedintelui României.
Nu-i pronunţ numele, pentru că am declarat într-un
editorial anterior că domnul actual preşedinte, nu îmi mai
produce nicio emoţie şi nu îmi mai poate servi nicio nadă
electorală pentru o eventuală simpatie. Spuneam că a
trecut suspendarea, a trecut şi referendumul, senzaţia ce
mă încearcă este de o profundă scârbă şi lehamite. Cei
care au produs evenimentele, cu legea pe lege călcând, sau dovedit jalnici combatanţi, ceva de genul soldaţilor lui
Napoleon ce trebuiau să îndure gerul rusesc, în uniforma
de vară. Au fost ca nişte sălcii în bătaia comunicatelor ce
plecau din cancelariile Uniunii Europene şi Statelor Unite
ale Americii. Trepăduşi fără consistenţă, fără coloană,
detractori ai pamfletarului Vadim. Cum se „ocoşeau” mai
abitir, Angela şi Hilary îi puneau cu boticurile pe labe. Discipolul deţinutului Născase s-a dovedit ceva mai abil, şi a
încercat să împace şi capra şi crinul. Profesoraşul de pro-
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Caraş-Severin

larg consum. Aş vrea ca acest port să fie o
Primăria Reşiţa
prioritate a Regiunii Vest, dacă s-ar putea.”
ne informează
Matei Lupu crede că e esenţial ca gândirea
autorităţilor să se îndrepte în această parte,
....pag. 2
pentru că aici nu trebuie să pui asfalt, nu e
nimic foarte costisitor iar rezultatele ar întrece
Anunţuri licitaţii
toate a ştept ările. Apoi, sus ţine şeful
administraţiei locale, orice investitor care vin în
Caraş-Severin, indiferent de zona judeţului, sar gândi că are port la Moldova Nouă, acolo
Anunţuri imobiliare
unde mărfurile sale ar putea veni sau pleca
rapid şi cu costuri mult mai mici.
....pag. 3
”Aceasta nu e o problemă locală, spune
Matei Lupu, cu una cel puţin regională. Nu mă
Cabinete medicale
gândesc că la campania electorală următoare
mă voi lăuda că am port, ci ideea să prindă
în zonele rurale
contur, să înceapă să funcţioneze, ca măcar
peste zece ani sau în 2020 să avem port Obiectivele şi conţinutul
funcţional la Moldova Nouă. va fi mândria mea
că reuşeam să facem ceva.”
rectificării bugetare
Primarul Matei Lupu mai are, însă, o idee.
...pag. 4
El ar vrea ca la Moldova Nouă, în port, să se
facă reviziile tehnice ale navelor de transport
Aderarea Rusiei
fluvial. Nu vama, ci aceste revizii atât de necesare. Adică, verificare acelor sigilii ale contaila OMC
nerelor transportate pe fluviu. Lupu susţine că
de la Moldova Nouă la Severin poţi să încarci
Exercitarea drepturilor
şi să descarci orice, nimeni nu verifică.
”Ştiu că e interesul Severinului aici, dar nici
în UE
noi nu putem muri, spune primarul Lupu. Şi
...pag. 5
aici, e nevoie de o decizie la nivel judeţean,
regional şi naţional, mai ales că nu e nevoie de
Anunţuri,
nicio investiţie. Avem toate facilităţile, sunt noi,
gândite exact pentru aşa ceva. E nevoie doar
publicitate
de doi-trei oameni, care să activeze aici.
Pentru că există vamă, există poliţie de Agenţii imobiliare
frontieră, avem tot ce ne trebuie. Avem portul,
...pag. 6-7
toată structura necesară. Gândiţi-vă că
transportatorii fluviali vor şti că trebuie să
oprească aici pentru revizie. Vor petrece un
timp la Moldova Nouă, vor alimenta cu
combustibil, vor schimba vreo eventuală
piesă, vor cheltui bani aici, într-un cuvânt.”
Toate aceste facilităţi, este deja evident,
pot transforma Moldova Nouă şi întreaga
Clisură a Dunării, într-un factor de dezvoltare
radiant, spre celelalte zone. Dunărea ar putea
intra astfel în ţară nu numai geografic, ci şi ca
purtătoare de dezvoltare economică, adică de
ceea ce avem nevoie mai mult. Acestea sunt
realităţi, nevoi vitale şi ele ar trebui să depăşească în importanţă cu mult exasperantele
scandaluri politice pentru dobândirea puterii
ca scop în sine.
CU NOI PRINZI DE VESTE!
Dan Apostolescu

Finanţele şi suspendarea
vincie n-a rezistat presiunilor şi s-a compromis iremediabil
prin luări de poziţie vecine cu paranoia naţionalistă. Cine a
pierdut, cine a câştigat? Cred că toţi românii de rând au
pierdut.Că, nu mai prezintă liderii politici ai României încredere prin nicio capitală europeană, asta nu se reflectă în
nivelul lor de trai. Ei, dacă aţi observat, au dat în damblaua
nunţilor, cumetriilor, unii sunt socri mici, alţii naşi, se leagă
în faţa lui Dumnezeu de familii de interlopi. Cei care pier pe
termen lung sunt tot dobitocii ce nu pot trăi decât în
paradigma respectării principiilor eterne ale creştinătăţii:
iubire, cinste, onoare. Cuvinte la auzul cărora mulţi
„oameni politici” râd cu profund dispreţ. Ce să mai spun?
Un imberb membru al coloanei PSD a mafiei din România,
declară înfierbântat la televizor că, încercarea de a-l
judeca pe Născase pentru deţinere ilegală de muniţie este
un proces politic şi acţiunea este „incalificabilă”! Adică,
dacă omul avea în casă aproape patru sute de cartuşe fără

forme legale, este un gest incalificabil să aplici Legea. Îmi
vine să închei în stil stahanovist şi să scriu, „Iată unde duce
pierdere oricărei raţiuni şi lipsa minimelor convingeri
politice ce vor duce la pieirea neamului”!
Dar, voi încheia cu o experienţă inedită, cum nu
credeam că o voi putea trăi prin instituţiile din România. Pe
scurt, mă prezint la ghişeul unei bănci pentru refinanţarea
unui credit. Funcţionara, cred că o cheamă Felicia,
culmea, nu era nervoasă, chiar schiţa un zâmbet. Îşi cerea
scuze dacă îi suna telefonul. Simţeam că vrea să mă ajute.
Nu se arăta agasată de întrebările mele de tâmpit ce nu s-a
împăcat în viaţa lui cu economia politică. Răbdătoare, o lua
de la capăt şi îmi explica despre ce este vorba. Ba chiar
avea şi hârtie şi copiator pentru multiplicarea actelor
necesare. Fără nervi! În doar două zile s-a rezolvat speţa.
Aşadar, suntem capabili de normalitate. De ce ne-o stricaţi,
domnilor politicieni?
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Primăria Reşiţa ne informează Procedurile administrative pentru acordarea desp@gubirilor ANRP
În perioada 3-21.09.2012, pensionarii din municipiul Reşiţa sunt
invitaţi să îşi ridice tichetele de călătorie pe mijloacele de transport în
comun. Acestea se acordă persoanelor de peste 70 de ani, indiferent
de cuantumul pensiei, precum şi pensionarilor cu vârsta sub 70 de ani,
al căror venit nu depăşeşte 800 de lei. Ridicarea tichetelor se va face în
ordine alfabetică: până în 12.09.2012 sunt aşteptate persoanele al
căror nume de familie începe cu o literă între A şi L, iar între 13 şi 21
septembrie, cele al căror nume de familie începe cu o literă între M şi Z.
Tichetele de călătorie sunt valabile 6 luni, iar semestrial acestea vor
avea o altă culoare.
Tichetele pot fi ridicate de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială
(situat în fosta clădire Romtelecom, strada Libertăţii, nr. 18) de către
pensionarii care domiciliază între zona Triaj şi cartierele mărginaşe din
partea de sus a oraşului, în timp ce pensionarii din cartierele Lunca
Bârzavei, Câlnic şi Moniom le pot ridica de la sediul SC SPEDITION
RO-ATIR SRL (situat pe B-dul Republicii, nr. 29).
Pensionarii au obligaţia de a se prezenta personal cu actul de
identitate şi cu cuponul de pensie aferent lunii august 2012, ambele în
original şi copie xerox.
De asemenea, se vor elibera gratuit legitimaţii de călătorie
pensionarilor. În acest scop, beneficiarii sunt rugaţi să se prezinte şi cu
o fotografie tip buletin care va fi ataşată pe legitimaţie. Documentul va fi
solicitat în mijloacele de transport în comun, împreună cu tichetele de
călătorie. Legitimaţiile se vizează semestrial şi sunt valabile doi ani.
Biroul de presă al Primăriei Municipiului Reşiţa

Modernizarea infrastructurii de
ap@ }i ap@ uzat@ în jude]ul Cara}-Severin
Ministrul Mediului şi Pădurilor, Rovana Plumb şi directorul
operatorului regional de apă din judeţ, Anatoli Liber, au semnat vineri,
24.08.2012, la Reşiţa, contractul de finanţare al proiectului
„Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul CaraşSeverin”. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial
Mediu, iar valoarea totală este de 107.997.740 Euro, din care
89.252.991 Euro reprezintă cofinanţarea din Fondul de Coeziune al
Uniunii Europene.
Prin implementarea acestui proiect, 138.000 locuitori ai judeţului
Caraş-Severin vor beneficia de alimentare cu apă potabilă de calitate şi
un sistem de canalizare modern.

Infrac]ionalitatea în Cara}-Severin
La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, deşi
infracţiunile de tâlhărie constatate au cunoscut o uşoră creştere în
primele şapte luni ale acestui an faţă de acceaşi perioadă a anului
trecut, de la 16 la 18 fapte, nu putem spune că săvârşirea acestui gen
de infracţiuni reprezintă motiv de îngrijorare a cetăţenilor.
Operativitatea poliţiştilor a făcut ca majoritatea faptelor înregistrate
iniţial cu autori necunoscuţi, să fie soluţionate prin identificarea
suspecţilor. Urmare a analizei efectuate s-a constatat că tâlhăriile sunt
comise de tineri cu vârste cuprinse între 15 -30 de ani, ce provin din
familii dezorganizate, lipsiţi de o supraveghere corespunzătoare, iar
victimele sunt persoane în vârstă sau femei care se deplasează
singure în locuri neiluminate.
Infracţiunea de tâlhărie este o combinaţie între furt şi violenţă,
pentru pedepsirea căruia Codul Penal prevede închisoare între 3 şi 18
ani, ajungând până la 25 ani la cele cu consecinţe deosebit de grave
sau care au avut ca urmare moartea victimei.
Populaţia trebuie să cunoască faptul că aceste infracţiuni se produc
şi ziua, pe stradă, în scări de bloc sau în parcări. Modul de operare frecvent folosit de infractori este prin smulgerea bunurilor. Obiectele vizate
sunt telefoane mobile, poşete, bijuterii (lănţişoare, cercei, brăţări) şi
portofele. De asemenea, locuinţele neasigurate sunt ţintele tâlharilor,
iar consumul de alcool creşte semnificativ riscul de a fi tâlhărit.
Pentru a fi în siguranţă, poliţiştii vă recomandă să ţineţi cont de
următoarele sfaturi preventive:
l Nu purtaţi ostentativ bijuterii (lănţişoare, brăţări, cercei) care pot fi
smulse;
l Evitaţi deplasările pe trasee mai puţin circulate (câmpuri deschise,
parcuri, şantiere);
l Nu permiteţi persoanelor necunoscute să intre în locuinţa
dumneavoastră, indiferent de motivele evocate;
l Folosiţi orice motivaţie pentru a evita să urcaţi în lift cu persoane
necunoscute; Atrageţi-le atenţia în acest sens şi copiilor
dumneavoastră;
l Dacă din diverse motive trebuie să circulaţi după lăsarea
întunericului, ocoliţi locurile neiluminate, necirculate ori în care se află
unităţi cu program prelungit sau non-stop, unde se comercializează
băuturi alcoolice;
l Nu vă lăsaţi atraşi în locuri izolate (ganguri) de către indivizi care
oferă spre vânzare diverse produse;

Săptămâna politică locală

Opozi]ie politic@ în CJ Cara}-Severin?
Pare-se că Ioan Spânu, consilier judeţean din partea PSD, se
erijează în vârful de lance al unei noi ”opoziţii” în Consiliul judeţean,
una ”socialistă”, cum ar numi-o Sorin Frunăverde, cu toate că ea vine
în interiorul USL. Ar părea că ne întoarcem în timp, în precedenta
legislatură, atunci când tot dinspre stânga mesei (pătrate şi nu
rotunde) a consilierilor veneau întrebările mai, să le zicem, exagerând
puţin, spinoase. Oricum, faptul că liberalii au doi vicepreşedinţi aici, iar
social-democraţii niciunul îşi pune o anumită amprentă, fără doar şi
poate, asupra relaţiilor politice din interiorul parlamentului judeţean.
Ca întotdeauna, însă, cel care va echilibra lucrurile va fi, suntem
convinşi, experimentatul Nicolae Ştefănescu. (Dan Apostolescu)
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Situaţia dosarelor ANRP este cunoscută în toată
ţara, ca urmare a nepăsării autorităţilor în
soluţionarea acestora. Peste 40.000 de proprietari
care şi-au depus dosarele la ANRP aşteaptă
degeaba despăgubirile prevăzute de legile 9/1998 si
290/2003 , dosarele lor fiind in evidenţele instituţiei
de şapte ani de zile, intacte. Întrucât ANRP invocă
lipsa fondurilor, în ciuda hotarârilor deţinute de la
Consiliul Judeţean, zeci de mii de români asteaptă în
zadar banii pe care cel mai probabil, nu-i vor mai
vedea niciodată. Si cu toate acestea, bani se dau! Se
dau celor care au hotărâri obţinute prin instanţă,
respectiv celor care au încercat pe cale judiciară
obţinerea sumelor ce li se cuvin.
Deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite
cu soluţionarea notific ărilor, a cererilor de
retrocedare sau, după caz, ordinele conducătorilor
administra ţiei publice centrale învestite cu
soluţionarea notificărilor şi în care s-au consemnat
sume care urmează a se acorda ca despăgubire,
însoţite, după caz, de situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii şi întreaga documentaţie
aferentă acestora, inclusiv orice înscrisuri care
descriu imobilele construcţii demolate depuse de
persoana îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele
proprii, se predau pe bază de proces-verbal de
predare-primire la Secretariatului Comisiei Centrale,
pe judeţe, conform eşalonării stabilite de aceasta.
Notificările formulate potrivit prevederilor Legii nr.
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, care nu au fost soluţionate până
la data intrării în vigoare a prezentei legi, se predau
pe bază de proces-verbal de predare-primire
Secretariatului Comisiei Centrale, însoţite de
deciziile/dispoziţiile emise de entităţile învestite cu
soluţionarea notificărilor, a cererilor de retrocedare
sau, după caz, ordinelor conducătorilor
administraţiei publice centrale conţinând propunerile
motivate de acordare a despăgubirilor, după caz, de
situaţia juridică actuală a imobilului obiect al restituirii
şi de întreaga documentaţie aferentă acestora,
inclusiv orice acte juridice care descriu imobilele
construc ţii demolate depuse de persoana
îndreptăţită şi/sau regăsite în arhivele proprii, în
termen de 10 zile de la data adoptării
deciziilor/dispoziţiilor sau, după caz, a ordinelor.
În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, Biroul Central constituit prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1.329/2003
va proceda la predarea, pe bază de proces-verbal de
predare-primire, către Secretariatul Comisiei
Centrale a tuturor documentaţiilor depuse de către
titularii deciziilor/dispoziţiilor motivate prin care s-a
stabilit ca măsură reparatorie acordarea de titluri de
valoare nominală şi care nu au fost soluţionate până
la data intrării în vigoare a noii legi.
Pe baza situaţiei juridice a imobilului pentru care

s-a propus acordarea de despăgubiri, Secretariatul
Comisiei Centrale procedează la analizarea
dosarelor în privinţa verificării legalităţii respingerii
cererii de restituire în natură.
Secretariatul Comisiei Centrale va proceda la
centralizarea dosarelor, în care, în mod întemeiat
cererea de restituire în natură a fost respinsă, după
care acestea vor fi transmise, evaluatorului sau
societăţii de evaluatori desemnate, în vederea
întocmirii raportului de evaluare.
După primirea dosarului, evaluatorul sau
societatea de evaluatori desemnată va efectua
procedura de specialitate, şi va întocmi raportul de
evaluare pe care îl va transmite Comisiei Centrale.
Acest raport va conţine cuantumul despăgubirilor în
limita cărora vor fi acordate titlurile de despăgubire.
În baza raportului de evaluare Comisia Centrală
va proceda fie la emiterea deciziei reprezentând titlul
de despăgubire, fie la trimiterea dosarului spre
reevaluare.
CĂI DE ATAC ÎN JUSTIŢIE
Deciziile adoptate de către Comisia Centrală pot
fi atacate cu contesta ţie în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, în
contradictoriu cu statul, reprezentat prin Comisia
Central ă pentru Stabilirea Despăgubirilor.
Contestaţia suspendă exerciţiul dreptului de
dispoziţie asupra titlului de despăgubire al titularului.
Despre contestaţii se va face menţiune în evidenţele
ţinute de entitatea care îndeplineşte funcţii de
registru şi depozitare pentru Comisia Centrală
pentru Stabilirea Despăgubirilor.
După constituirea Fondului "Proprietatea" şi
desemnarea societăţii de administrare, odată cu
comunicarea deciziilor adoptate de Comisia
Centrală, societatea de administrare a Fondului
"Proprietatea" şi entitatea de depozitare şi
înregistrare a acţiunilor Fondului "Proprietatea" vor fi
înştiinţate de Secretariatul Comisiei Centrale despre
existenţa oricăror litigii sau proceduri administrative
prealabile, în curs de desfăşurare, având ca obiect
deciziile emise de Comisia Centrală.
În cazurile prevăzute anterior conversia titlurilor
de despăgubire se va face numai după finalizarea
procedurii administrative prealabile sau, după caz,
după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii
judecătoreşti prin care contestaţia formulată în
temeiul art. 19 din titlul VII al legii a fost respinsă, în
cazul în care procedura administrativă a fost urmată
de o procedură judecătorească.
În cazul în care, după parcurgerea procedurii
administrative prealabile sau, după caz,
judecătoreşti, a fost acordată o sumă mai mare
decât cea stabilită în titlul de despăgubire, decizia
reprezentând titlul de despăgubire se va emite de
către Comisia Centrală pentru suma astfel stabilită.
Av. Coltuc Marius, Fondator Casa de
Avocatura Coltuc - www.coltuc.ro

În mun]ii Aninei t@ierile ilegale de arbori, vânatul excesiv }i
braconajul aduc lupii în gospod@riile popula]iei!
În legătură cu cazurile tot mai
frecvente în care lupii atacă şi sfâşie
animalele din gospodăriile cetăţenilor care locuiesc în satele Brădet
şi Sommerfrisch apar ţin ătoare
oraşului Anina, voluntarii Grupului
Ecologic de Colaborare Nera au
realizat o minianchetă în aceste
localităţi pentru a evalua amploarea
şi cauzele fenomenului.
Majoritatea informaţiilor furnizate de către cetăţeni sunt axate pe
două cauze principale:
l Defrişările ilegale masive care
au loc în zona Brădet de mai bine de
6 ani şi care au golit versanţii de
vegetaţie afectând major habitatul
tradiţional al lupilor.
l Vânătoarea excesivă şi braconajul practicate în ultimii 10 ani în
pădurile din zonă asupra unor specii
care constituie sursa de hrană a lupilor.
Toţi cei care au furnizat informaţii spun că în urma
cu 10 - 15 ani atacul lupilor asupra animalelor din
gospodăriile populaţiei era un fenomen foarte rar.
GEC Nera consideră că în cazul pădurilor din
munţii Aninei s-a produs un dezechilibru major al
întregului ecosistem datorit ă unei implicări
insuficiente a autorităţilor publice cu atribuţii directe
în protecţia şi conservarea patrimoniului natural.
În acest context sunt de neînţeles unele declaraţii
apărute în presă din partea reprezentanţilor acestor
autorităţi care dau vina pe existenţa Parcului
Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa în care lupii îşi caută
refugiu şi unde nu pot fi vânaţi.
GEC Nera îşi exprimă protestul faţă de o astfel de

abordare care aduce grave prejudicii gradului de
acceptare a PN Cheile Nerei - Beuşniţa în rândul
comunităţilor locale deoarece scopul pentru care a
fost înfiinţat parcul este tocmai acela de a mai păstra
o oază de natură ferită de topoarele şi armele, atât a
hoţilor de lemn şi braconierilor cât şi a celor care la
un moment dat deţin puterea.
Asemenea opinii vehiculate în media ne pot
costa declanşare procedurii de infringement din
partea Comisiei Europene pentru nerespectarea
obliga ţiilor de aderare la UE în domeniul
managementului ariilor naturale protejate, chestiune
în legatură cu care România a fost somată în
repetate rânduri şi pentru care aşteptăm în această
toamnă o vizită de evaluare a d-lui Janez Potočnik
comisarului de mediu al CE.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. SEBY & ROXANA S.R.L. cu sediul în Reşiţa,
Cartier Câlnic, str Bistra, nr 100, jud. Caraş-Severin, prin lichidator
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str. Horea A7
Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie
publică deschisă a următorului bun aparţinând debitoarei:
Casă cu teren şi anexă de tip hală situate în Reşiţa, Cartier
Câlnic, str. Bistra, nr 100, jud. Caraş-Severin - preţ de evaluare
89.500 Euro, exclusiv TVA.
Licitaţia publică începe de la preţul de evaluare şi va avea loc în
data de 11.09.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, până la vânzarea
bunului, în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
Parter, jud. Caraş-Severin.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin începând cu data publicării anunţului, zilnic între
orele 10-12, sau la telefon 0255-213468.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
apartinând debitoarei S.C. PALDOR AUTO S.R.L. cu sediul în
Resita, str. G.A. Petculescu, nr. 15, ap. 31, jud. Caraş - Severin.
Imobil apartament cu 3 camere situat in Resita, str. G.A.
Petculescu, nr. 15, ap. 31, jud Caras-Severin, pret de evaluare 25.000 Euro, exclusiv TVA.
Raportul de evaluare în ce priveşte imobilul poate fi consultat la
sediul lichidatorului judiciar.
Licitaţia publică va avea loc în data de 11.09.2012 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, tel. 0255-213468, relaţii suplimentare şi caietul de
sarcini se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. LARI CRISTI EXIM S.R.L. cu sediul în
Caransebeş, Splaiul Sebeş, bl. 4, ap. 6, jud. Caraş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str.
Horea A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare
prin licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând
debitoarei:
l Mobilier - preţ de evaluare 260Euro;
l Frigider - preţ de evaluare 100 Euro;
l Ladă frigorifică - 2 bucăţi - preţ de evaluare 340 Euro.
Licitaţia publică începe de la preţul de evaluare şi va avea loc în
data de 11.09.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, până la vânzarea
bunurilor, în fiecare zi de marti la aceeaşi oră la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
Parter, jud. Caraş-Severin.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin incepând cu data publicării anunţului, zilnic între
orele 10-12, sau la telefon 0255-213468.

ANUNŢ
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L cu sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
parter, jud. Caraş-Severin, tel 0255-213468 în calitate de
administrator/lichidator judiciar, vă facem cunoscută deschiderea
procedurii insolven ţ ei/falimentului la urm ă toarele societ ă ţ i
comerciale:
l SC LINO FOREST 2000 SRL, Sediul social: Slatina Timis, FS,
nr. 2, Jud. Caraş-Severin, dosar nr. 1946/115/2012, procedura
insolvenţei - procedură simplificată;
l SC EDWEL SRL, Sediul social :Bocşa, Str. Stejarilor, nr. 22, Jud.
Caraş-Severin, dosar nr. 1945/115/2012, procedura insolvenţei procedură simplificată;
l SC ANGELLI&CAMI SRL, Sediul social: Caransebeş, Str. M.
Halici, nr. 2B, Jud. Caraş-Severin, dosar nr. 1942/115/2012,
procedura insolvenţei - procedură simplificată;
l SC CHARISMA SRL, Sediul social: Caransebeş, Str. Mihai
Viteazu, nr. 31, Jud. Caraş-Severin, dosar nr. 1942/115/2012,
procedura insolvenţei - procedură simplificată;
l SC COLOSAL TRADING SRL, Sediul social: Reşiţa, Cartier
Moniom, nr. 82, Jud. Caraş-Severin, dosar nr. 2991/115/2012,
procedura insolvenţei - procedură simplificată;
l SC ADVANTAGE SRL, Sediul social: Reşiţa, Str. Feroviarului, nr.
6, Jud. Caraş-Severin, dosar nr. 2808/115/2012, procedura
insolvenţei - procedură simplificată.
Prin prezenta notificăm toţi creditorii societăţilor de mai sus ca în
termen de maxim 5 zile de la publicarea prezentului anunţ să îşi
depună la dosarul cauzei, în condiţiile legii, declaraţiile de creanţă.
De asemenea, cităm debitorii prin administratorii acestora să
depună la dosarul cauzei actele contabile ale societăţii prevăzute
de art. 28 din Legea 85/2008 şi să participe la procedura insolvenţei
comerciale.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Vând casă la Minda la ieşire din
Reşiţa spre Văliug, pe str. Basovăţ,
zonă foarte bună, curată şi liniştită.
Casa este compusă din 4 camere,
bucătărie, baie şi 2 dresinguri, este
renovată, acoperiş nou, geamuri
termopan, centrală termică, izolaţie
exterioară cu polistiren şi în interior
rigips cu vată minerală. Curte destul
de mare cu gazon, fântână cu apă
potabilă. Tel. 0766-579464.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor, debara, gresie, faianţă, podele laminate, centrală termică, termopane,
terasă, anexe, curte acces auto,
grădină pomi fructiferi. Tel. 0724700792.
Vând apartament confort 2 cu 2
camere, bucătărie, baie, balcon
interior, gresie, faianţă, termopane,
încălzire, schimbat uşa la intrare,
termoizolat exterior, etaj 4/4 cu
acoperiş, Micro 2 piaţa Intim. Tel.
0771-449583.
Schimb casă Bocşa Montană, 3
camere, renovată cu îmbunătăţiri,
cu apartament în Reşiţa confort 1 cu
2 sau 3 camere, etaj 1 sau 2, cu
îmbunătăţiri, exclus turn. Tel. 0771449583.
Vând apartament etaj 1, 3
camere, fără îmbunătăţiri, fără
intermediari, zona Intim. Tel. 0740901345.
Vând teren în zona Crivaia,
împădurit, 5755 mp, poate fi şi
parcelat, pretabil pentru casă de
vacanţă sau pensiune, amplasat
chiar lângă drumul de acces. Tel.
0745-609525.
Vând teren pe platoul M.
Semenic, 5755 mp sau parcele. Tel.
0745-609525.
Caut să închiriez apartament cu
2 camere. Tel. 0769-648614.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, etaj 1, centrală
termică, termopane, bloc izolat termic în Moroasa 2. Tel. 0752-099019
Vând apartament în Reşiţa, cu 4
camere, etajul 2 din 4 în bloc izolat,
decomandat, 100 m, vedere pe
două părţi, amenajat, termopan,
centrală, loc parcare, mobila în
dormitor, bucătărie, baie şi maşină
de spălat. Situat pe bd. Muncii, zonă
lini ştit ă, aproape de pia ţ ă şi
Kaufland. Preţ 45.000 €, negociabil.
Tel. 0726-759438, 0735-187677.
Urgent şi ieftin. Vând casă în
Moldova Nouă, 4 camere, bucătărie, baie, pivniţă, grădină, fântână,
anexe, suprafaţa 480 mp. Preţ
15.000 €. Tel. 0730-463669.
Vând teren Bratova 5.000 mp pt.
construcţie casă. Tel. 0726-701010.
Vând urgent ap. 2 camere Luncă, preţ 13.500 €. Tel. 0726-701010.
Vând sau Schimb apartament 3
camere, 86 mp, Lunca Pomostului,
centrală termică nouă, neamenajat,
semidecomandat, parter, 27.000 €.
Tel. 0744-620627.
Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, în Reşiţa, cartier Cuptoare,
preţ 23.000 € şi terenuri intravilan şi
extravilan cu preţ de la 1 la 10 €/mp.
Tel. 0255-234944.
Vând urgent şi ieftin apartament
2 camere decomandate, suprafaţa
57 mp, mobilat sau nemobilat,
centrală proprie, preţ 18.000 €. Tel.
0766-269344.
Vând garsonieră complet utilată,
centrală pe cupru, uşi interioare
schimbate, parchet, termopane,
gresie, faianţă. Tel. 0770-457512.
Vând 2 terenuri extravilane, 1 de
5755 mp respectiv 5400 mp în
Reşiţa, cartier Cuptoare la preţ de 1

€/mp. Tel. 0255-234944.
Vând apartament 3 camere +
boxă, complet renovat, în zona Moroasa. Reabilitat termic şi nelocuit
după renovare. 2 băi, termopan,
centrală gaz, parchet stejar masiv
etc. Preţ 35.000 € neg. Tel. 0731359754.
Schimb casă Bocşa Montană, 3
camere, cu îmbunătăţiri, renovată,
cu apartament în Reşiţa confort 1
etaj 1 sau 2, cu îmbunătăţiri, exclus
turn. Tel. 0724-700792.
Cumpăr grădină, posibilitate de
acces cu maşina. Grădina să fie
situată în jurul oraşului Reşiţa şi să
aibă acte. Rog şi ofer seriozitate.
Tel. 0740-037396.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, în Moroasa 1,
cărămidă, acoperit, et. 3/3, 60 mp,
centrală, liber. Pre ţ 20.000 €
negociabil. Tel. 0720-006988.
Vând ap. 2 camere în Luncă la
parter (bun privatizare) grădină în
faţă cât ţine ap. conf. 3 (36 mp) baie
cu vană, termopane, uşă metalică,
16.000 €. Tel. 0720-347375.
Vând garsonieră, în Mociur, et.
1, gaz, contor de gaz separat, apă
separat. Preţ 5.700 €, negociabil.
Tel. 0770-425946, 0355-806970
Vând apartament, 2 camere,
et.4, cu îmbunătăţiri. Preţ 18.500 €,
negociabil. Tel. 0727-309416
Vând apartament, 2 camere,
Moroasa sau schimb cu garsonieră
ori cămin, 2 camere + diferenţă. Tel.
0355-804733
Vând apartament, 2 camere, cu
plata chiar şi în două rate. Tel. 0355804733
Vând apartament, confort 1, 2
camere, 50 mp, preţ negociabil.
Tel.0770-445699
Vând casă în Bocşa Română, la
şosea, 4 camere, bucătărie, baie,
beci, toate utilităţile, 250 mp suprafaţă construită, 1.000 mp teren. Preţ
28.000 €. Tel. 0757-765092
Vând apartament, 2 camere,
zona Intim, la parter, posibilitate privatizare, îmbunătăţiri. Preţ 16.000 €
neg.Tel.0770-425921,0766-101423
Vând garsonieră, cămin cu 2
camere, mobilat, îmbunătăţiri, baie
cu vană, izolat exterior, toate utilităţile, et.2, Calea Caransebeşului.
Preţ 10.000 €. Tel. 0745-234021
Vând apartament 3 camere, Al.
Nuferilor, nr.7, ap.15, cu îmbunătăţiri, termopane, izolat exterior. Preţ
20.000 €. Tel. 0255-353802 (după
ora 14 şi seara)
Vând garsonieră, Calea Caransebeşului, îmbunătăţit total, preţ
negociabil. Preţ 0757-486529
Vând apartament, 3 camere, în
zona Govândari, Al. Narcisei, Bl.5,
sc.4, et.4, ap.18. Preţ 23.000 € neg.
Tel. 0355-803294, 0751-332701.
Cumpăr apartament, confort 1,
et.1 sau 2, cu 2-3 camere, preferabil
renovat, banii cash. Tel. 0741358112.
Vând 2 case mari la Secăşeni,
una în centru, iar cealaltă, 2 străzi
mai sus + teren de construit altă
casă. Preţ 22.000 € negociabil. Tel.
0731-191130
Vând apartament, 2 camere,
et.4, bloc acoperit, fără îmbunătăţiri,
uşă metalică, în Micro II. Preţ 17.000
€. Tel. 0763-427568
Schimb sau vând casă, la 25 km
de Reşiţa, cu apartament sau garsonieră în Reşiţa. Tel. 0762-895785
Vând 2 case, împreună, în
Moroasa II, una cu 9 camere, o
bucătărie, 3 băi, 3 coridoare, curte
betonată, pivniţă, încă o anexă,
grădină mobilate. Preţ 118.000 €.
Tel. 0355-427473
Închiriez casă mobilată, zona

Triaj, toate utilităţile, chirie modică.
Tel. 0745-571052
Vând 5.600 mp de tern, în
localitatea Terova, ideal pentru
construcţie casă. Preţ negociabil.
Tel. 0727-676933
Vând apartament, 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, etaj
3, izolat termic, boxă, garaj, Reşiţa,
Moroasa 2. Preţ 45.000 € neg. Tel.
0769-670833, 0770-496556
Vând apartament cu 3 camere, 2
băi, 2 balcoane, 1 boxă, în centrul
oraşului. Preţ negociabil. Tel. 0720053058, 0355-402850
Vând/schimb cu auto diesel,
2.800 mp grădină în Bocşa II, limitrofă, pretabilă pentru construcţii,
utilităţi în apropiere. Preţ 1,5 €/mp,
negociabil. Tel. 0743-738531
Vând casă, 4 camere, baie, bucătărie, curte, centrală, termopane,
zonă lini ştit ă. Pre ţ 50.000 €,
negociabil. Tel. 0749-325770
Vând casă cu 4 camere, curte,
garaj, centrală, podele. Tel. 0745174215, 0355-806864, 0768556364
Vând apartament, confort 1, 2
camere, în Micro II, 50 mp. Preţ
negociabil. Tel. 0770-445699
Vând urgent garsonieră, et.3,
zona Renk, str. Rarău 7. Preţ 12.000
€, negociabil. Tel. 0730-476134
Vând urgent grădină, 700 mp, în
spatele vilei nemţilor (Renk), cu vie
şi baracă. Preţ 2.500 €, negociabil.
Tel. 0730-476134
Schimb apartament 3camere,
Micro II, nerenovat, cu casă în
Bocşa. Tel. 0730-476134
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, curte, fântână betonată, grădină, cablu tv şi telefon. Tel.
0355-411682, 0733-594473
Vând teren cu cas ă, str.
Timişorii, Reşiţa. Tel. 0720-548941
Vând casă cu grădină, Câlnic,
str. Grădişte. Tel. 0727-337437
Vând teren cu s ăla ş, str.
Caransebeşului. Tel. 0720-034930
Vând apartament cu 3 camere,
în apropiere de Kaufland-Govândari, foarte frumos renovat, centrală
nouă, izolat interior/exterior,
parchet, faianţă, forme din rigips,
rulouri, parcare, în bloc cu 4 etaje, la
parter, aprox 64 mp. Preţ 29.000 €,
negociabil. Se vinde cu sau fără
mobilă, în funcţie de client. Tel.
0721-638220, 0723-494997
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.
Vând spaţiu pentru activitate
comercială, S=29 mp, Reşiţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.
Cas ă 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.
Vând casă în Bocşa, zonă
liniştită. Preţ 21.000 € negociabil.
Tel. 0355-566212. (RR)
Vând apartament, 3 camere,
zona MFA. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0766-259945. (RR)
Vând casă în Gătaia, 2 camere
decomandate, bucătărie mare,
baie, hol, cămară de alimente + o
casă în curte cu 3 încăperi, garaj,
anexe, grădină 1520 mp, sau
schimb cu apartament, 2-3 camere,
în Reşiţa. Preţ 32.000 € neg. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
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La 23 august a intrat în vigoare Legea care
prevede ca actele de stare civilă vor fi
recunoscute de alte state fără a fi necesară
apostila. Conform actului normativ, normele de
punere în aplicare vor fi elaborate de Ministerul
Administraţiei şi Internelor în maxim 60 de zile.

Edilii a şapte comune din judeţele Mehedinţi şi
Caraş-Severin s-au întâlnit, sâmb ătă, 1
septembrie, în comuna Sviniţa, pentru punerea la
punct a ultimelor detalii privind implementarea
proiectului "Grupul de activitate locală - Clisura
Dunării2 în valoare de 2,5 milioane euro.

Potrivit unui comunicat al Comisiei de Supraveghere a
Asigurărilor, de la 1 septembrie 2012, proprietarii vor trebui să îşi
asigure locuinţele în primul rând pentru riscurile şi sumele
asigurate prevăzute în Legea nr. 260/2008, privind asigurarea
obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de
teren şi inundaţiilor, prin încheierea unei poliţe obligatorii.

Obiectivele şi conţinutul rectificării bugetare
1. Rectificarea bugetară aprobată de către
Guvern în data de 23.08.2012 a fost elaborată
pe baza negocierilor care au avut loc cu
reprezentanţii Comisiei Europene, Fondului
Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, în a 5a şi respectiv a 6-a misiune de evaluare care au
avut loc în perioada aprilie-mai şi iulie-august
a.c., prin care s-au stabilit parametrii şi respectiv
premisele macroeconomice dup ă cum
urmează:
*Creşterea economică care a fost stabilită la
1,5% în luna mai a fost revizuită la circa 1,2%.
Reexaminarea proiecţiei creşterii economice cu 0,3 puncte procentuale a luat în
considerare următoarele elemente:
l persistenţa crizei economice la nivelul ţărilor
din cadrul Uniunii Europene;
l seceta accentuată din România care
afectează producţia sectorului agricol;
l tensiunile politice din ultimele două luni care
au afectat într-o anumită măsură şi mediul
economic.
* Modificarea cursului de schimb mediu luat
în calcul de la 4,26 lei/euro la 4,45 lei/euro.
Ca urmare a schimbărilor premiselor construcţiei macroeconomice, PIB nominal a crescut
de la 579,6 miliarde lei la 607,3 miliarde lei.
Totodată, ca rezultat al negocierilor din luna
mai 2012 cabinetul Ponta a obţinut o majorare a
deficitului bugetar de la 1,9% la 2,2% din PIB,
asigurându-se în continuare o consolidare
fiscală comparativ cu anul 2011.
2. Obiectivele fiscal-bugetare ale
guvernului Ponta, aşa cum au fost enunţate în
Programul de Guvernare, au în vedere:
l consolidarea fiscală prin reducerea deficitului bugetar de la 4,1% din PIB cât s-a înregistrat
în anul 2011 la 2,2% din PIB în acest an;
l ieşirea din procedura de deficit excesiv
declarată în anul 2009, respectiv încadrarea
deficitului bugetar conform standardelor
europene la un nivel de sub 3% din PIB faţă de
9,0% din PIB cât s-a înregistrat în anul 2009;
l menţinerea datoriei publice la un nivel de
sub 40% din PIB, considerat de actualul Guvern
ca maxim admisibil în raport cu puterea economică a României (în luna iunie 2012 datoria
publică se situa la 34,6% din PIB incluzând şi
sumele din soldul tampon - buffer- al trezoreriei
statului);
l reducerea substanţială a unor categorii de
cheltuieli materiale şi de servicii ineficiente şi
oneroase pentru contribuabili. În acest sens au
fost adoptate unele acte normative în cursul
lunilor mai - iunie;
l analiza eficienţei cheltuielilor de capital şi
diminuarea sau eliminarea alocaţiilor bugetare
pentru investiţii cu potenţial economico-financiar redus, cum ar fi bazinele de înot, dotări ale
instituţiilor publice cu autovehicule, mobilier,
aparatură electronică etc.

nu plătesc TVA de la 35.000 la 65.000 euro,
ceea ce reprezintă o importanţă debirocratizare
a legăturii contribuabil-autoritate fiscală;
l Introducerea unor noi scheme de ajutor de
stat pentru agenţii economici care creează
locuri de muncă cu valoarea adaugată mare;
l Simplificarea declarării şi impozitării câştigurilor de capital pentru tranzacţiile bursiere;
l Reportarea pierderilor fiscale în cazul
reorganizărilor (fuziuni, divizări) - măsură de
sprijin pentru companii în contextul economic
dificil actual;
l Asigurarea unui tratament fiscal stimulativ în
cazul cesiunii creanţelor de către bănci, având
ca efect aşteptat relansarea creditării;
l Aplicarea standardelor internaţionale de
contabilitate IFRS de către societăţile listate la
burs ă în scopul cre şterii transparen ţei
informaţionale.
Totodată, s-a aprobat în şedinţa de Guvern
din 23.08.2012 ordonanţa de modificare a
codului fiscal care prevede introducerea
sistemului de plată a TVA la încasare, pentru
firmele cu cifra de afaceri sub 500 mii euro,
măsură aplicabilă plăţilor prin transfer bancar.
Aceasta este o măsură de sprijin pentru 92,8%
dintre firmele din România, care se încadrează
în această categorie, lăsând capital de lucru la
dispoziţia lor, creând premisele fluidizării fluxurilor băneşti la agenţii economice, dezvoltării
mediului de afaceri şi reducerii economiei
subterane. Măsura va intra în vigoare de la 1
ianuarie 2013.
În perioada imediat următoare, în afară de
introducerea sistemului de plată a TVA la
încasare, avem în vedere alte măsuri fiscale
pro-active de stimulare a ocupării forţei de
muncă şi promovării investiţiilor, cu precădere:
l măsuri fiscale de stimulare a angajării persoanelor din grupele de vârstă cele mai expuse
la şomaj (sub 25 de ani şi peste 50 de ani);
l creşterea de la 20% la 50% a deductibilităţii
cheltuielilor de cercetare - dezvoltare.

4. În domeniul cheltuielilor bugetare au
fost aprobate o serie de măsuri care vizează:
l revenirea salariilor nominale la nivelul lunii
iunie 2010, prin asigurarea fondurilor necesare
pentru creşterea cu 8% începând cu luna iunie
şi 7,4% începând cu luna decembrie 2012;
l restituirea lunară către pensionari a sumelor
stabilite de Curtea Constituţională a României
ca fiind reţinute necuvenit în perioada ianuarie
2011-aprilie 2012;
l alocarea sumelor corespunzătoare către
bugetele locale, care să asigure plata salariilor
pentru unităţile administrativ - teritoriale cu
venituri reduse, precum şi pentru achitarea
obligaţiilor legale către persoanele cu dizabilităţi
şi însoţitorii acestora.
Notă: Atât sumele primite de la Uniunea
Europeană, cât şi cheltuielile din fonduri
europene, datorită modificării metodologiei
3. În domeniul fiscal s-a urmărit încura- comparativ cu bugetul pe 2011 şi cu cel iniţial pe
jarea mediului economic prin măsuri de 2012, se vor majora în execuţie cu circa 1,8 mld.
lei reprezentând rambursările suplimentare de
stimulare, după cum urmează:
l Creşterea plafonului sub care contribuabilii 10% primite de la Uniunea Europeană - sume

Bani europeni pentru
cabinetele medicale din
zonele rurale

aferente programului “top - up”, conducând la
2,3% şi respectiv 2,1% din PIB. Ponderea
veniturilor totale ale bugetului general
Ministerul Sănătă ţii anunţ ă
consolidat, în condiţiile în care luăm în
considerare cei 1,8 mld. lei din fonduri cadrele medicale care deţin sau
europene, este mai mare decât cea înregistrată intenţionează să înfiinţeze cabinete
medicale în zonele rurale, precum şi
în anul 2011 cu circa 1,2 pp.
societăţile medicale din aceste zone,
că pot obţine finanţare nerambursabi5. Ponderea veniturilor fiscale a crescut la lă pentru activitatea pe care o desfărectificarea bugetară cu 0,4 pp faţă de anul şoară, prin intermediul Programului
2011, ca urmare a creşterii consumului reflectat Naţional pentru Dezvoltare Rurală
prin sporirea încasărilor din TVA şi impozitul pe derulat din Fondul European Agricol
venit cu câte 0,3 pp din PIB, precum şi a acci- pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
La începutul săptămânii s-a deszelor care au avut o creştere de 0,1 pp din PIB.
Cheltuielile de personal au scăzut faţă de chis linia de finanţare din cadrul Probugetul iniţial de la 6,9% din PIB la 6,7% din PIB gramului Naţional pentru Dezvoltare
chiar în condiţiile aprobării majorărilor salariale, Rurală, axa III, măsura. 3.1.2. - Sprijin
pentru crearea şi dezvoltarea de
ca urmare a menţinerii unui regim strict al
micro-întreprinderi, potrivit paginii de
angajărilor.
web www.apdrp.ro, a Agenţiei de Plăţi
Cheltuielile cu bunurile şi serviciile au scăzut pentru Dezvoltare Rurală.
atât faţă de anul 2011 cât şi faţă de prevederile
Conform Programului, medicii, dar
bugetare iniţiale pe anul 2012, atât ca urmare a şi societăţile comerciale din mediul
adoptării OUG 26/2012 prin care s-a aprobat rural pot obţine fonduri nerambursabidiminuarea cu 30% a cheltuielilor de protocol şi le pentru a realiza investiţii în serviciile
a cheltuielilor cu deplasările în străinătate de sănătate umană, asistenţă mediprecum şi a interdicţiei de achiziţionare de cală ambulatorie şi stomatologică,
asistenţă medicală generală,
cadouri şi tipărituri cu scop festiv.
specializată, dar şi în alte domenii
La cheltuieli finanţate din fonduri europene, (dispozitive medicale). Suma pusă la
în condiţiile în care este luată în calcul şi suma dispoziţie prin acest Program, măsura
de 1,8 mld. lei estimată a se realiza din 3.1.2 este de 134.668.992 Euro.
rambursarea suplimentară de 10% (top-up), se
Sesiunea pentru depunerea de
va înregistra o creştere a ponderii acestor proiecte se desfăşoară în perioada 3 cheltuieli faţă de bugetul iniţial cu 0,1 pp din PIB. 28 septembrie 2012.
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare
Aceasta creştere are loc chiar în condiţiile
performanţei slabe şi a neregulilor constatate de Rurală şi Pescuit (APDRP) este
UE în gestionarea fondurilor europene în Autoritatea de Management a acestui
Program şi aparţine Ministerului
perioada 2010-2011, care se reflectă negativ în
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
ritmul de absorbţie din 2012.
Informaţii detaliate, inclusiv Ghidul
La cheltuielile de capital, inclusiv cheltuieli Solicitantului, pot fi obţinute pe pagina
din fonduri rambursabile, s-a optimizat stocul de Programului Naţional de Dezvoltare
investiţii printr-o analiză amănunţită a celor 674 Rurală: www.apdrp.ro
de proiecte de investiţii derulate de către
instituţiile publice centrale. Au fost identificate
212 proiecte ineficiente, fiind oprite unele
La Cape Town, în Africa de Sud, cu
investiţii, iar la altele dintre cele rămase au fost o c a z i a C o n g r e s u l u i X X I V a l
diminuate sumele alocate şi reorientate spre Internaţionalei Socialiste, care are loc
alte proiecte. Pentru anul 2013 se va realiza o o dată la patru ani, Victor Ponta a fost
nouă prioritizare a programului de investiţii ales vicepreşedinte al acestei familii
împreună cu Banca Mondială.
politice internaţionale.
Congresul din acest an a fost
6. În condiţiile celor menţionate mai sus, primul organizat pe continentul
rectificarea bugetară nu va afecta creşterea african, găzduit fiind de Congresul
economică şi nici echilibrele macroeconomice Naţional African (ANC).
Congresul a făcut apel la "o nouă
întrucât va stimula într-un mod sustenabil pe de
o parte investiţiile eficiente şi pe de altă parte cultură a solidarităţii", iar agenda s-a
consumul, prin refacerea puterii de cumpărare a concentrat pe patru teme importante,
preocupări ale social-democraţilor din
populaţiei.
Astfel, rectificarea bugetară asigură creşte- lume: (1) susţinerea unei economii cu
rea venitului disponibil prin alocarea suplimen- locuri de muncă, creştere şi protecţie
tară la cheltuielile de personal a sumei de 1,1 social ă, ca răspuns al socialmld. lei, prin lăsarea la dispoziţia pensionarilor a democraţilor la criza actuală; (2) lupta
circa 1,3 mld. lei şi respectiv prin suplimentarea pentru drepturi şi libertăţi şi întărirea
democraţiei reprezentative în lume;
bugetelor locale cu circa 0,7 mld. lei care vor fi
(3) pentru o politic ă a păcii,
utilizaţi pentru plata persoanelor cu dizabilităţi şi
sustenabilităţii şi cooperării; şi (4)
respectiv pentru fluidizarea unor plăţi în pentru o nouă cultură a solidarităţii
economie în vederea stingerii de arierate.
între oameni şi între naţiuni.
(Ministerul Finantelor Publice - DGTI, 2012-08-27)

l Câştigul salarial mediu nominal net a fost, în iulie 2012, de 1.556 lei, în creştere faţă de luna anterioară cu 4 lei (0,3%) l Codul de procedura civilă va intra în
vigoare la 1 februarie 2013 l Guvern a stabilit ca dată de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat ziua de duminică, 9 decembrie 2012 l Anul
şcolar va începe luni, 17 septembrie, şi nu în data de 10 septembrie aşa cum era prevăzut iniţial l Compania Naţională Poşta Română modifică, începând cu 1
octombrie 2012, tarifele coletelor poştale din sfera serviciului universal l Preşedinţia Partidului Popular European a reconfirmat desfăşurarea la Bucureşti a
Congresului PPE, data de desfăşurare a evenimentului fiind 17-18 octombrie l Promovabilitatea la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat înainte
de contestaţii este de 24,26%, cu 4,75% mai mare decât cea de anul trecut l În Italia, cele mai multe menajere şi îngrijitoare care provin din UE sunt românce
(aproape 146.000), reiese din datele Institutului Naţional de Statistică de la Roma l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 129/2012 pentru modificarea şi completarea
Legii sănătatii mintale şi a protectiei persoanelor cu tulburari
psihice nr. 487/2002 (M.O. nr. 487/17.07.2012)
l Ministerul Finantelor Publice - Contractul din 2012 de
garantare Nr. ........../..................... (M.O. nr. 488/17.07.2012)
l Ministerul Finantelor Publice - Conventia din 2012, de
fideiusiune pentru asociatii de proprietari (M.O. nr.
488/17.07.2012)
l Ministerul Finantelor Publice - Conventia din 2012, de
fideiusiune pt. locuinte unifamiliale (M.O. nr. 488/17.07.2012)
l Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 983/2012
privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3a şi 3b la Ordinul
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ministrului finantelor publice şi al ministrului economiei,
comertului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru
aprobarea Conventiei privind implementarea masurilor de
sprijin pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu
finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, a
Contractului de garantare, a Conventiei de fidejusiune şi a
modelului inscrisului prevazut la art. 15 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a
cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie
guvernamentala, precum şi pentru stabilirea nivelului
comisionului de gestiune a garantiilor acordate de Fondul
National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici

şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în
cadrul masurilor de sprijin (M.O. nr. 488/17.07.2012)
l Legea nr. 131/2012 pentru modificarea art. 10 din Legea
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfasurarea referendumului
(M.O. nr. 489/17.07.2012)
l Legea nr. 128/2012 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare
(M.O. nr. 491/18.07.2012)
l Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale Metodologia din 2012, Metodologie-cadru cu privire la
serviciile de consiliere şi orientare a carierei pe tot parcursul
vieti (M.O. nr. 508/24.07.2012)

Convenţia Partidului Republican din SUA
l-a desemnat oficial pe Mitt Romney drept
candidat în alegerile prezidenţiale din luna
noiembrie. Şi reuniunea na ţional ă a
democraţilor se încheie astăzi (6 septembrie),
odată cu discursul lui Obama.

Liderul Parti Québécois (PQ), Pauline Marois,
este pe cala să devină prima femeie premier în
Quebec. Este încă neclar dacă partidul său a
obţinut majoritatea în alegerile provinciale, care
ar putea inaugura o nouă fază a confruntărilor în
dezbaterea privind unitate naţională.

Preşedintele Putin a propus creşterea vârstei maxime de pensionare
pentru funcţionarii publici în funcţii de conducere la 70 de ani de la 65, în
prezent. Actuala legislaţie rusă stabileşte vârsta maximă pentru
funcţionarii de top la 60 de ani, dar permite prelungirea activităţii, dacă
aceştia doresc, până la 65 de ani. Vârsta de pensionare oficială pentru
majoritatea populaţiei este de 55 pentru femei şi 60 pentru bărbaţi.

UE salut@ aderarea Rusiei la OMC dup@
18 ani de negocieri
După 18 ani de negocieri, Rusia
aderă la Organizaţia Mondială a
Comerţului (OMC) devenind al 156-lea
membru al acesteia. Această aderare
este deosebit de importantă pentru UE,
deoarece UE este primul partener
comercial al Rusiei, iar Rusia este cel
de-al treilea partener comercial al UE.
Pentru prima dată, ambele entităţi vor fi
obligate să respecte norme şi obligaţii
multilaterale pentru schimburile
comerciale reciproce.
Aderarea la OMC va avea un impact pozitiv asupra condiţiilor comerciale şi de investiţii între Rusia şi Uniunea Europeană. Poziţia geografică a
Rusiei şi importanţa pieţei sale în ceea
ce priveşte volumul şi potenţialul de
creştere, face ca aceasta să fie un
partener comercial foarte important al
UE. Ca o consecinţă a aderării la OMC,
Rusia, printre altele, îşi va reduce
taxele la import, îşi va limita taxele la
export, va acorda un acces mai extins
la piaţă pentru furnizorii de servicii din
UE şi va facilita aplicarea de norme şi
proceduri în numeroase domenii ale
rela ţiilor economice bilaterale. O
deosebită importanţă vor avea reglementările privind procedurile vamale,
utilizarea măsurilor de sănătate şi
sanitare, standardele tehnice şi
protejarea proprietăţii intelectuale.
Rusia se va supune normelor OMC
în toate aceste domenii, inclusiv mecanismelor de monitorizare şi control al
aplicării. UE, alături de partenerii săi
internaţionali, se află în contact cu
Rusia pentru a asigura respectarea de
către aceasta a angajamentelor
asumate în cadrul OMC. Anumite acte
legislative recent puse în aplicare sau
propuse par a fi în contradicţie cu
angajamentele Rusiei şi ar împiedica
alţi membri ai OMC să profite pe deplin
de avantajele aşteptate ca urmare a
aderării Rusiei la OMC; UE este
preocupată în mod special de noua
legislaţie care prevede un comision de
reciclare a automobilului care ar putea
fi discriminatoriu pentru autovehiculele
importate şi speră că această legislaţie
nu va fi adoptată.
Context
Rusia este al treilea partener
comercial al UE, iar UE este primul
partener comercial al Rusiei.

l Exporturile UE către Rusia în 2011:
108,4 miliarde EUR
l Importurile UE din Rusia în 2011:
199,5 miliarde EUR
l Totalul schimburilor comerciale cu
mărfuri în 2011: 308 miliarde EUR
Principalele exporturi ale UE către
Rusia sunt autovehicule (7 miliarde
EUR), medicamente (6 miliarde EUR),
piese de schimb pentru autovehicule
(3,5 miliarde EUR), telefoane şi
componente ale acestora (2,5 miliarde
EUR) şi tractoare (1 miliard EUR).
Importurile UE din Rusia cuprind mai
ales materii prime. Principalele
importuri sunt petrol (brut şi rafinat: 130
de miliarde EUR) şi gaze (24 de
miliarde EUR): Pentru aceste produse,
precum şi pentru alte materii prime
importante, Rusia s-a angajat să îşi
limiteze taxele la export.
Principalele schimbări legate de
aderarea Rusiei la OMC se referă la
îmbunătăţirea accesului la piaţă pentru
mărfuri şi servicii. Taxele la import
pentru mărfuri vor scădea de la o
medie actuală de 10% până la o medie
de 7,8 %. În unele sectoare importante,
precum cel al automobilelor, reducerea
taxelor la import este mai semnificativă
(în scădere de la 30% în prezent, la
25% la aderare şi la 15% după 7 ani).
Se estimează că reducerea globală a
tarifelor va oferi exportatorilor din UE
economii de 2,5 miliarde EUR pe an din
taxele la import. În plus, se estimează
că reducerea tarifelor va stimula un
surplus anual al exporturilor UE către
Rusia în valoare de 3,9 miliarde EUR.
În sectorul telecomunicaţiilor, Rusia
va elimina treptat, în termen de 4 ani,
limitele pe care le impune în prezent
(49%) pentru participarea capitalului
străin în întreprindere. De asemenea,
aderarea Rusiei la OMC acoperă o
gamă largă de aspecte legate de
reglementare, inclusiv norme sanitare
şi fitosanitare, vamale şi legate de
drepturile de proprietate intelectuală.
UE este cel mai mare investitor
străin în Rusia, cu investiţii în valoare
de aproximativ 120 de miliarde EUR în
2010. Investiţiile ruseşti în UE s-au
ridicat la 42 de miliarde EUR în 2010.

(Comisia Europeană, IP/12/906,
22/08/2012)

Ce v@ împiedic@ s@ v@
exercita]i drepturile?
Rolul Comisiei este acela de a vă apăra şi
consolida drepturile pe care le aveţi în calitate
de cetăţean al UE. Pentru aceasta, dorim să
aflăm ce experienţe aţi avut în exercitarea
acestor drepturi. De asemenea, am aprecia
orice sugestie privind modalităţile prin care sar putea înlătura obstacolele care pot fi
întâlnite pe durata şederii în altă ţară din UE
(de exemplu, pentru muncă sau studii). Vă
invităm să ne împărtăşiţi opiniile dumneavoastră participând la consultarea privind
drepturile cetăţenilor europeni, deschisă
până la data de 9 septembrie 2012.
Contribuţiile şi sugestiile dumneavoastră vor
fi integrate în propunerile pe care Comisia le
va include, în 2013, în cadrul unui nou raport
privind cetăţenia Uniunii Europene. Raportul
din 2010 a identificat 25 de măsuri care să
favorizeze exercitarea drepturilor cetăţeneşti.
Aflate în curs de aplicare, acestea vizează, de
exemplu, simplificarea procedurilor de înmatriculare a maşinilor în alte ţări ale UE şi
soluţionarea problemelor legate de impozitul
pe succesiune în cazuri transfrontaliere.
Drepturile dumneavoastră Cetăţenia unui stat
membru al UE vă conferă automat statutul de
cetăţean al Uniunii Europene. Aceasta
înseamnă că, pe lângă drepturile care vi se
cuvin la nivel naţional, beneficiaţi şi de o serie
de drepturi valabile la nivel european.
Convenite de toate cele 27 de state membre
şi garantate prin tratatele UE, acestea includ:
- dreptul de a călători şi locui oriunde în UE dreptul la egalitate de tratament (este interzisă discriminarea pe criterii de naţionalitate) dreptul de a vota şi de a candida la alegerile
locale şi europene (pentru Parlamentul
European), indiferent de statul membru în
care locuiţi - dreptul de a primi sprijin, în
absenţa unei reprezentanţe diplomatice a ţării
dumneavoastră într-o ţară din afara UE, din
partea ambasadei/ consulatului oricărui alt
stat membru al UE, în aceleaşi condiţii ca şi
cetăţenii acestuia - dreptul de a transmite o
petiţie Parlamentului European şi de a sesiza
Ombudsmanul European - dreptul de a lansa,
în colaborare cu alţi cetăţeni europeni, o
iniţiativă cetăţenească prin care să solicitaţi
elaborarea de noi norme europene. De
asemenea, aveţi anumite drepturi atunci când
faceţi cumpărături on-line în altă ţară din UE.
(Comisia - Drepturile cetăşenilor UE 20/08/2012)

Guvernul japonez a ajuns la un acord cu
familia care deţine Insulele Senkaku referitor la
planul său de a le aduce sub controlul statului, au
declarat în urmă cu o zi surse guvernamentale.
Guvernul va plăti 2.05 miliarde yeni (27
milioane de dolari) pentru achiziţionarea unei
părţi din lanţul de insule din Marea Chinei de Est,
o sursă majoră de fricţiuni între Tokyo şi Beijing,
potrivit surselor.
China a denunţat planul Japoniei de a naţionaliza Insulele Senkaku, spunând că acţiunea nu
va schimba determinarea Beijingului de a-şi
exercita suveranitatea asupra teritoriului disputat
Vizita Secretarul american de stat Hillary
Clinton în China, 4-5 septembrie, pe fondul tensiunilor în creştere dintre Japonia şi China legate
de litigiu privind Insulele Diaoyu (numite Insulele
Senkaku în Japonia) reflectă preocuparea
Statelor Unite privind relaţiile chino-japoneze.

Purtând un văl de culoare crem şi un costum
de culoare închisă, Fatma Nabil a devenit prima
prezentatoare de ştiri din Egipt care a apărut
vreodată la televiziunea de stat în timp ce poartă
un văl.
Nabil şi alte trei prezentatori de ştiri de sex
feminin care i-au urmat exemplul, sunt simbolul
sfârşitului unei interdicţii privind prezentatori care
au capul acoperit potrivit tradiţiei musulmane, o
politică pe care televiziunea de stat a impus-o dea lungul a jumătate de secol de existenţă.
Potrivit noului ministru al informaţiilor, un
membru proeminent al Frăţiei Musulmane, într-o
ţară în care 70% din femei poartă o formă sau alta
de veşmânt pentru acoperirea parţială sau totală
a feţei, este firesc să existe şi astfel de
prezentatoare.
Jurnaliştii, împreună cu mulţi dintre protestatarii care au luptat pentru schimbare democratică
la începutul anului 2011, şi-au manifestat
speranţa libertăţii presei în era post-Mubarak.
Dar speranţele unora au fost spulberate pe 8
august, când Consiliul Shura - camera superioară
a parlamentului controlată de Frăţia Musulmană
a preşedintelui Morsy - a anunţat schimbarea a
zeci de editori de la mai multe ziare şi reviste
aflate în proprietatea statului.

Politicieni, supravieţuitori, precum şi rude ale
victimelor au participat la o ceremonie miercuri, 5
septembrie, în amintirea celor 11 membri ai
echipei olimpice israeliene ucişi în 1972 la
Jocurile Olimpice de la München.
În timpul JO din 1972, oameni înarmaţi au
pătruns în apartamentul echipei israeliene din
satul olimpic, omorând imediat doi dintre sportivi
şi luând ostatici alţi nouă pentru a cere eliberarea
a 232 prizonierilor palestinieni.
În timpul operaţiunii de salvare toţi ostaticii
sunt ucişi, împreună cu un poliţist din Germania
de Vest şi cinci din cei opt agresori.

l Un summit extraordinar al liderilor europeni, având ca obiectiv ajungerea la un acord asupra viitorului cadru financiar multianual 2014-2020, va avea
loc în zilele de 22 şi 23 noiembrie, la Bruxelles l Ritmul de creştere economică al Chinei s-ar putea menţine la 8% în 2012, arată un studiu publicat de
Universitatea Xiamen şi Agenţia de presă Xinhua l Miniştrii Comerţului şi de Externe din APEC s-au adunat la Vladivostok, Rusia, pentru a promova
inovaţia şi "creşterea verde" în cadrul regiunii l Începând cu data de 1 septembrie a intrat în vigoare directiva europeană ce prevede retragerea becurilor
cu incandescenţă pe ansamblul Uniunii Europene l Bulgaria a îngheţat pe termen nedeterminat planurile de a adopta moneda comună europeană l

Curiosity a pornit la drum

Roverul Curiosity al NASA este în
sfârşit gata pentru deplasare pe
suprafaţa lui Marte, au anunţat recent
oamenii de ştiinţă. Inginerii au actualizat software-ul de la bordul vehiculului de o tonă, comutând computerele
principale şi de rezervă de la modul de
aterizare la modul de suprafaţă. Operaţiunea de patru zile a oprit temporar
verificarea instrumentelor care a început aproape imediat după ce Roverul
a coborât în interiorul "Gale Crater” în
noaptea de 6 august. Dar aceste
activităţi au fost reluate, în ziua a noua
pe Marte - sau Sol 9, în jargonul misiunii - deoarece "operaţia pe creier"
(schimbarea softurilor) a mers bine.
Au urmat trei deplas ării pe
distanţe scurte, înainte - înapoi şi o
întoarcere, pentru a testa mobilitatea
şi a identifica eventuale pericole pe
drum astfel încât inginerii să poată
câştiga experienţă în conducerea pe
teren marţian. Curiosity are un motor
pentru deplasare separat pe fiecare
din cele şase roţi motoare. Pregătirea
şi testarea motoarelor a precedat
prima deplasare.

În 28 august, roverul şi-a părăsit
locul de aterizare, pornind spre un loc
situat la 400 de metri, numit Glenelg,
unde se îmbină trei tipuri de teren.
Drumul va dura mai multe săptămâni, fiind programate opriri pentru
diferite teste. În cursul unei opriri mai
lungi, va fi testat braţul robotic şi unele
din instrumente, cum ar fi Spectrometrul Alpha pentru particule X.
Principalul obiectiv de interes
ştiinţific este baza Muntelui Sharp (5.5
kilometri înâlţime) vârf ce se înalţă din
centrul craterului Gale.
Mai multe straturi ale muntelui
păstrează o înregistrare a "condiţiilor
schimbătoare de mediu pe parcursul
ultimului miliard de ani sau mai mult,"
a planetei Marte, consideră cercetătorii. În imaginile luate de pe orbita
planetei au fost detectate dovezi ale
prezenţei de argile şi sulfaţi la poalele
muntelui, sugerând că baza Muntelui
Sharp a fost expusă la apă în stare
lichidă cu mult timp în urmă.
Această ţintă se află la aproximativ 8 km de locul de aterizare al
Curiosity, în linie dreaptă. Roverul

poate acoperi aproximativ 100 metri
pe zi, lungimea unui teren de fotbal,
aşa că va dura un timp pentru a ajunge
la destinaţie. Se estimează că va fi
acolo la sfârşitul anului.
Imediat după ce a aterizat cu
succes pe Planeta Roşie, Curiosity a
produs imagini care arată exact ceea
ce am vedea dacă ne-am afla pe
suprafaţa lui Marte. "Deşi este dificil
de spus dacă acest lucru este ceea ce
ar vedea ochiul uman, aceasta este
ceea ce un telefon mobil sau camera
video ar putea înregistra, deoarece
modul în care sunt luate aceste
imagini color este similar celui folosit
de camerele de obişnuite de pe
Pământ" a declarat un purtător de
cuvânt al NASA.
http://www.nasa.gov/multimedia/v
ideogallery/index.html?media_id=15
0916741
http://mars.jpl.nasa.gov/msl/multi
media/videos/index.cfm?v=84
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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 apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbunătăţit, et. 1/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255221529, 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 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 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 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.
Vând spaţiu comercial în suprafaţă de 70 mp, plus apartament 3
camere, situate în Reşiţa, str.
George Enescu. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 100 mp,
200 mp, 300 mp, situate în Reşiţa,
B-dul Republicii. Preţ 850 mp,
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 400 mp, situat în
Reşiţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament, 2 camere,
decomandat, et. 2/2, bloc din
cărămidă, centrală, termopane,
situat în Reşiţa, str. Romanilor,
lângă Sc. generală nr. 2. Preţ
20.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă, 4 camere, cărămidă
arsă, teren 500 mp, parter plus etaj,
situată în Doman (casă de vacanţă).
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând garsonieră, compusă din,
cameră, bucătărie, baie, balcon,
situată în Reşiţa, vis-a-vis de
Centrul Militar. Preţ 10.500 €. 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.

Anunţ public
Primăria comunei C-tin Daicoviciu, titular al proiectului
„Reabilitarea păşunilor din comuna C-tin Daicoviciu, judeţul CaraşSeverin, prin realizarea unei adăpătoare pentru animale, alimentată
prin foraj în păşunea comunală din satul Maciova” anunţă publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată: fără
evaluarea impactului asupra mediului.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul APM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru
Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri între orele 08-16, precum şi la
adresa internet www.apmcs.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de
încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând brânză de vacă până la 50
kg, preţ 12 lei/kg. Tel. 0255-234597.
Vând ouă de prepeliţă cu 30
bani/bucata. Tel. 0765-295732.
Vând circular cu moară, motor
220, prins cu şuruburi pe masă
metalică, foarte solidă, nou, stare
foarte bună. Preţ 1.000 lei. Tel.
0742-204926. (RR)
Vând viţel de 3 luni, 1.300 lei,
negociabil, porci de la 60 kg, până la
100 kg cu 8,5 lei/kg, iar de la 150 kg
la 200 kg, cu 7,5 lei/kg neg. Tel.
0734-373140, 0728-498677. (RR)
Vând telefon Nokia,sigilat , în
cutie,250 lei, o centrală pe gaz, 24
kw, 500 lei. Tel. 0745-124127. (RR)
Vând monitor plat de 19 inch cu
2 difuzoare încorporate în spate,
100 lei, o cutie muzicală pentru
bijuterii. Tel. 0722-264501. (RR)
Vând pat de dormitor, 2 /1,80 m,
cu oglinzi şi radio încorporat. Bonus,
o cuvertură şi 2 lămpi de noptieră.
Preţ 600 lei. Tel. 0723-299035. (RR)
Vând maşină de cusut Iulia,
electrică, în stare bună, 200 lei, un
frigider Arctic, 250 lei, o canapea,
200 lei, un radio cu boxe, 100 lei. Tel.
0355-414765, 0770-539025. (RR)
Vând uşă pliantă, 75 lei, un tablou pictat, vechi de 30 de ani, 80 lei,
2 veioze, 4 tablouri mici, 5 lei/buc., o
canapea nouă, 550 lei, o pereche de
botine noi, albe, mărimea 38, 25 lei,
o pereche de cizme din piele,
mărimea 38, 50 lei, 2 perechi de
pantofi noi, 36,37, noi, din piele, 35
lei, un covor persan rotund, 60 lei,
parfumuri originale, începând de la
80 lei/bucata, aparate defecte, un
aspirator şi un prăjitor de pâine,
pentru cine este interesat pentru
piese de schimb. Tel. 0786-483218,
0747-468797, 0355-415185. (RR)
Vând covoare persane, 2 chiuvete, una cu dulăpior, una fără. Tel.
0761-137478. (RR)
Vând canapea cu 2 fotolii, tapiţate cu stofă alb-albastru, în stare
foarte bună, 650 lei, negociabil. Tel.
0720-930301. (RR)
Vând televizor color, diagonală
50, 200 lei, o fripteuză Tefal, 100 lei,
un aspirator Samsung, 100 lei.
Tel.0749-319596. (RR)
Vând geamuri termopane, din
lemn, noi, 3.500 lei. Tel. 0723181359. (RR)
Vând staţie muzicală, 3 boxe, un
calculator. Tel. 0728-599791, 0355083546. (RR)
Vând convectoare pe gaz, cu
tiraj forţat, instante pe gaz pentru
apă caldă. Tel.0729-824413. (RR)
Vând pătuţ de copil, adus din
Italia, 150 lei, un aparat de sterilizat
biberoane, suzete, 20 lei. Tel. 0770360674. (RR)
Vând maşină de spălat, încărcare verticală, uzură foarte mică,
500 lei, un congelator cu 5 sertare,
500 lei, un instant, 300 lei, un
convector mare, 500 lei, un televizor
pentru tir sau autobuz, 800 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Cumpăr 20-30 de oi. Tel. 0743544119. (RR)
Vând 2 biciclete. Tel. 0355422966. (RR)
Vând viţel de 3 luni, culoare
roşie. Tel. 0769-361852. (RR)
Vând telefon imitaţie iPhone,
dual sim. Preţ 300 lei. Tel.0355412730. (RR)
Vând 2 ţapi, 220 lei/bucata,
ieduţe, 190 lei/bucata neg. Tel.
0730-224016, 0740-384081. (RR)

Vând prepeliţe ouătoare. Preţ 10
lei. Tel. 0760-466394. (RR)
Vând 16 oi şi un berbec. Oaia,
400 lei, berbecul 500 lei. Tel. 0743508299. (RR)
Dau pe gratis o maşină de
tricotat. Tel. 0760-570773. (RR)
Vând cd dvd player Sony DVPNS400D, funcţionează perfect, formatele suportate sunt dvd video, cd
dv, cdda (cd-uri audio cu muzică şi
video cd), arată f. bine, gri metalizat.
Preţ 120 lei. Tel. 0741-770576.
Vând ax pentru circular, cu fulie,
rulmenţi, stare perfectă, 150 lei
negociabil. Tel. 0741-770576.
Vând motor electric monofazat,
de la o maşină de găurit fixă, nu de
mână, 350W, ax lung, are canal
longitudinal pentru fixat fulia. Arată
şi funcţionează impecabil. Preţ 70
lei. Tel. 0741-770576.
Vând cd-player Kenwood deck
DPF-1010 ireproşabil. Citeşte orice
cd audio f. rapid, indiferent ca e tras
pe calculator sau e original. Accept
orice test. 110 lei. Tel. 0741-770576.
Vând pick-up Nad 5120 stare
perfectă, arată bine, doza Shure
electromagnetică, ieşire rca, curea
aproape nouă. 390 lei. Tel. 0741770576.
Vând monitor crt flat (ecran plat)
19 inch, 15 € şi monitor lcd de 19
inch 45 €. Tel. 0764-335767.
Vând monitor crt de 19 inch cu
50 lei, monitor de 17 inch cu 35 lei şi
monitor lcd 19 inch cu boxe
încorporate, stare perfectă preţ 200
lei. Tel. 0763-906047.
Vând ieduţe cu 180 lei şi ţapi cu
200 lei. Tel. 0730-224016.
Vând geam termopan alb de
aluminiu în 2 canate 145/125, geam
termopan maro în 2 canate 100/150
şi termopan vitrină alb 230/98. Tel.
0749-044785.
Vând covoare de diferite culori şi
măsuri, măsuţă de sufragerie. Tel.
0749-044785.
Vând colţar bucătărie, dimensiuni 1470 mm x 1075 mm, preţ 230
lei. Tel. 0723-418398, 0770-370570
Vând măsuţă sufragerie joasă
modernă 100 lei, model deosebit din
piele maro. Tel. 0355-804570.
Vând telefon G19 imita ţie
iPhone cu wifi (wireles) anti-zgârieturi pe ecran, unele aplicaţii, căşti,
încărcător cu cablu usb ataşabil liber în orice reţea, 3g şi suportă card
până la 18 gb. Tel. 0760-466394.
Vând pătuţ din lemn cu saltea
din alge. Preţ 150 lei. Tel. 0770750691.
Vând măsuţă copii Bertoni,
aproape nouă, toate accesoriile.
Preţ 150 lei. Tel. 0770-750691.
Vând cărucior albastru. Preţ 100
lei. Tel. 0770-750691.
Vând cărucior roz, husă de
iarnă, husă ploaie. Preţ 150 lei. Tel.
0770-750691.
Vând pătuţ Hauck 2 nivele. Preţ
100 lei. Tel. 0770-750691.
Vând cuptor microunde Zelmer
nou cu garanţie, hot pan nou, tel.
mobil nou în cutie cu cablu de date,
caşti, cd de instalare Samsung Star
5230 (touch) alb cu husă albă. Tel.
0720-347375.
Cumpăr cositoare cu degete
ataşată după tractor, pentru tractoraş de 18 CP. Tel. 0753-102723.
Vând televizor color, diagonala
51, 150 lei, calculator complet,
monitor lcd 17, cumpăr biciclete
bune şi defecte, laptopuri bune şi
defecte. Tel. 0757-612642
Vând hotă nouă, preţ negociabil.
Tel. 0355-801126

Vând canistre de benzin ă,
război de ţesut, căruţă de lemn, 3
costume de haine bărbăteşti, colecţia de ziare “Scânteia”, oglindă de
perete, veche de 200 de ani, diferite
oale de pământ. Tel. 0255-232955
Vând goblene, mai multe
mărimi, lucrez croitorie. Tel. 0355422105, 0743-438378
Vând 2 ceaune mari, 450 lei,
amândouă. Tel. 0731-191130
Vând 2 iepe, de 11 şi respectiv 2
ani, foarte frumoase. Preţ 2.500 lei.
Tel. 0767-291321
Vând moară cu ciocane, 10
intercalate, cu cioclodar, volantă,
gresor, ştaufăr, lucrată de meseriaş.
Preţ 550 lei, negociabil. Tel. 0743738531
Vând Nokia N-73, 6.300, card,
căşti, Nokia 1.600, 55 lei, play
station 2 sau portabil, psp, 5 jocuri,
160 lei, iphone, 2 cartele şi ipod, 80
giga, 210 lei, jocuri originale play
station 2. Tel. 0721-414951
Vând maşină de cusut Singer,
coarne de cerb, călcător vechi
pentru colec ţionar. Tel. 0255257476(după ora 18)
Vând mărci germane de 20 şi
bancnote româneşti la preţuri negociabile direct. Tel. 0723-092582

Auto-Moto-Velo
Vând motocicletă Kawasaki,
1996, 850 € neg., o motocult-oare
diesel, preţ negociabil, Opel Zafira
diesel, 4.000 €, Opel Astra Caravan,
2.100 €, cauciucuri de iarnă şi de
vară. Tel. 0766-251256. (RR)
Vând motocicletă Aprilia, 125,
700 euro, jante de aliaj cu cauciucuri
de 14 pt. Ford K, în stare super, 170
euro/setul, cauciucuri de vară pt.
Logan, 80 lei/setul, portbagaj de
biciclete pt. autoturisme, 60 lei/buc.,
un cârlig de remorcă pt. Ford Escort,
nou nouţ, 200 lei, jante de tablă
pentru Nissan, de 13, 200 lei/setul,
jante de tablă pt. Volkswagen
Passat, de 15 ţoli, 50 lei/bucata. Tel.
0745-124127. (RR)
Vând tractor de 65 cai putere cu
cabină, disc portabil, plug, set motor
şi vibrochen. Preţ 1.500 €, neg. Tel
0747-152224. (RR)
Vând Oltcit Club, pentru programul Rabla. Preţ 2.000 lei. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând motocicletă Nipru cu ataş,
650 cmc, stare perfectă. Preţ 2.650
€. Tel. 0743-992233. (RR)
Vând tractor, 3.100 €, negociabil, un Ford Tranzit de marfă, 2001,
în stare perfectă de funcţionare,
4.400 € neg.Tel. 0727-245233. (RR)
Vând Ford Fiesta, roşu, 4 uşi,
1.300 cmc, neînmatriculat, 800 €,
motor Kawasaki 600, de viteză, înmatriculat, 650 €. Tel. 0766-103934.
Vând semiremorcă, 2.500 lei.
Tel. 0728-829946. (RR)
Cumpăr 2 roţi de semănătoare.
Tel. 0752-635350. (RR)
Vând tractor Fiat, cu anvelope
noi, plug reversibil, disc, remorcă,
trailer, transport utilaje, aduse
recent din Germania. Tel. 0723995079, 0723-850354. (RR)

Matrimoniale

Tânăr, drăguţ, fără copii, fără
vicii, doresc să cunosc o fată
serioasă de la sat sau oraş, pentru
prietenie - căsătorie, rog seriozitate.
Tel. 0720-933155
Bărbat, pensionar, 54 ani,
nefumător, nealcoolic, doresc să
cunosc femeie până în 60 de ani.
Rog seriozitate. Tel. 0762-895785
Bărbat, 36 ani, sincer, romantic,
un copil, caut doamnă sau domnişoară, pentru prietenie sau căsătorie de la sat sau oraş. Tel. 0771088397, 0766-363971
Pensionară, 63 de ani, cu
apartament, caut relaţie serioasă.
Tel. 0721-202985
Senzuală, aştept telefon la
0747-471109
Tânăr discret, fără prejudecăţi,
ofer companie doamnelor sau
domnişoarelor. Tel. 0726-261409.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând cauciucuri autoturisme şi
microbuze, second-hand, stare
bună, preţ 50 lei/bucata. Tel. 0744392317.
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 maşină de ales grâu. Preţ
1.000 € neg. Tel. 0764-563280,
0749-103517. (RR)
Vând microbuz Renault Master,
2001, 4.000 € neg., pentru un atelier
de vulcanizare vând maşină de
echilibrat, jante de aluminiu, 500
lei/set. Tel. 0752-030888. (RR)
Vând Renault Laguna, 1995,
benzină, consum foarte bun, verde,
1.700 € neg.Tel. 0723-181359. (RR)
Vând Opel Azira, 2002, euro 4,
motor de 1.000, servo total, direcţie
asistată, distribuţie pe lanţ, consum
f.mic, stare foarte bună, înmatriculat
în România, acte la zi, proprietar.
Preţ 2.000 €. Tel. 0729-824413 (RR)
Vând tractor Renault, 42 cai
putere, 3.150 € negociabil, Ford
Tranzit, 6 locuri + marfă, 4.400 €
negociabil. Tel. 0771-387519. (RR)
Vând Dacia Nova, 1998, 700 €
neg., un Matiz, 2004, 1.500 € neg.
Tel. 0355-422966. (RR)
Vând urgent scuter Aprilia. Preţ
400 €. Tel. 0724-798231
Vând Dacia Break 1410, an
fabricaţie 1996, în stare perfectă de
funcţionare. Tel.0743-014034.
Vând cauciucuri de vară şi de
iarnă. Tel. 0355-422818. (RR)
Vând Volkswagen Golf 3, 1995,
motor 1.900 cmc, diesel, înmatriculat, stare bună. Preţ 2.500 €,
negociabil. Tel. 0729-709506. (RR)
Vând Fiat Ducato, motor de 1,9,
adus recent în ţară, 66 kw, 3 uşi +2,
albă, 177.000 km. Preţ 1.500 €. Tel.
0726-794242. (RR)
Vând 4 cauciucuri de iarnă, noi,
aduse din Germania, pt. Opel pe 15.
Preţ 500 €. Tel. 0255-555521. (RR)
Vând tractor cu cabină, dublă
tracţiune, freză, plug. Preţ 6.000 €
negociabil. Tel. 0724-105787. (RR)
Vând maşină Honda Civic înmatriculată, în stare de funcţionare. An
de fabricaţie 1986, cu revizie făcută
recent. Preţ 750 €.Tel. 0784-264161
Vând bicicleta semicursă 10
viteze, gri metalizat, Germania, mijlocie, funcţională, shimano, ideală
pt. vârste de 10-20 ani. Preţ 220 lei.
Tel. 0741-770576.
Vând Vw Passat 1,9 tdi, an
2000, automat, toate extrasele, preţ
foarte bun. Tel. 0721-400969.
Vând ieftin jante de aluminiu de
Opel, Vw, Toyota şi altele, cauciucuri de vară şi iarnă, c-uri pe 15, 16.
Tel. 0749-044785.
Vând motor Piaggio Gilera
Enduro 49 cmc, 6 viteze, răcire pe
apă, în stare de funcţionare. Am
actul cu care se poate înmatricula.
Tel. 0749-044785.
Vând BMW 316 an 95 înmatriculat ro, fără rugină sau bătăi la
direcţie. Tel. 0766-579464.
Vând Vw Passat an 2000 diesel
automat toate extrasele motor 1,9
preţ 2500 €. Tel. 0721-400969.
Vând Ford Ka, stare f. bună, an
fabrica ţie 2001, 56.000 km,
înmatriculat, ITP până în sept. 2013.
Tel. 0740-203806.
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Vând tractor, marca Ferguson
135 cu multi power, motor Perkins în
trei pistoane 42 cp cu s-au fără
încărcător frontal. Preţ 3.500 € fără
încărcător, 4.000 € cu încărcător.
Stare perfectă de func ţionare.
Mircea 0255-232277, Caraşova
Vând Golf III an 92. Tel. 0726701010.
De vânzare Opel Meriva an
fabricaţie 2008, primul proprietar,
23.000 km la bord, motor 1400 cm,
90 cp, 66 kw, înmatriculat în România, geamuri electrice, radio mp3,
închidere centrală 8 airbag-uri, benzină. 7.000 € neg. Tel. 0723-731515
Cumpăr 2 jante de Tico pe 12
inch. Tel. 0753-102723.
Skoda Octavia 2.0 tdi full, 140
cp, euro 4, a.f. 2005, jante Al +
cauciucuri Pirelli, proiectoare ceaţă,
faruri xenon din fabrică, oglinzi
electrice încălzite, senzori lumină şi
ploaie, spălătoare faruri, tempomat,
asr, esp, abs, computer bord, dublu
climatronic, cd-player skoda, încălzire în scaune, volan sport iluminat
cu comenzi, oglindă retrovizoare cu
sistem anti-orbire, kit telefon nokia,
torpedo cu refrigerare, kit distribuţie,
consumabile schimbate cu garanţie,
istoric revizii făcute doar la Skoda
(există carte de service cu ştampile
Skoda). Rog şi ofer seriozitate. Preţ
6500 €. Tel. 0740-037396.
Vând Audi A4 Combi, cu toate
actele la zi, gri metalizat, înscris în
ţară. Preţ 2.500 €, uşor negociabil.
Tel. 0740-984613
Vând auto, Renault Laguna, în
Caransebeş, 2000, capacitate
cilindrică 1998 cmc, rulaj 139.000
km. Dotări complete, înmatriculată,
ITP-ul la zi. Preţ 3.000 €, negociabil.
Tel. 0785-390778, 0255-517830
Vând garaj în zona Luncă. Preţ
4.300 € neg. Tel. 0734-407890
Vând Audi A4 Avant, 1,9 Turbo
diesel, 4x4, 2001. Preţ 6.500 €,
negociabil. Tel. 0720-035735
Vând Mercedes, model 124,
cutie automat ă, GPL+benzină,
înmatriculat. Preţ 1.500 € neg. Tel.
0753-312116
Vând acoperiş pentru ladă,
Dacia papuc cu 4 locuri. Tel. 0761646941
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Transport gratuit în toată România.
Comenzi şi informaţii pe www.cau
ciucuridirect.ro sau la telefon 0318110788.

Imobiliare
Vând casă în Gătaia, 2 camere
decomandate, bucătărie, baie + o
clădire în curte cu 3 încăperi, garaj +
anexe , grădină 1.520 mp. Preţ
32.000 €, negociabil sau schimb cu
apartament, 2-3 camere în Reşiţa.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)
Vând în Gătaia, în centru, grădină, 1.000 mp, 10 €/mp, negociabil.
Tel. 0747-832171. (RR)
Vând casă în Gătaia, cartierul
Sculea, 3 camere, bucătărie, cămară, din cărămidă arsă, o anexă în
curte cu 1 cămară, bucătărie şi pivniţă, viţă de vie, grădină, 1.500 mp.
Preţ 20.000 €. Tel. 0742-204926. (rr)
Vând apartament cu 2 camere,
Moroasa, et. 2, semidecomandat,
sau schimb cu apartament, 3
camere. Tel. 0720-411464. (RR)
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Vând garsonieră în spatele complexului Victoria, et.1. Preţ 13.500 €.
Tel. 0355-801487. (RR)
Vând apartament, zona Lunca
Pomostului, 3 camere. Preţ 29.000
€ negociabil. Tel. 0729-093986,
0255-412271. (RR)
Închiriez cabinet stomatologic,
autorizat şi dotat şi spaţiu pentru
birouri, str. Petru Maior. Tel. 0743610599. (RR)
Vând la pachet, teren intravilan,
470 mp, în Doman, pt. construcţie
casă, un hectar de pădure în
Doman. Preţ 4.000 €. Tel. 0743992233. (RR)
Vând 3 parcele de teren, în zona
Reşiţei, pretabile pentru construcţii
cabane. Preţ 5 €/mp, negociabil. Tel.
0771-387519. (RR)
Închiriez apartament, 2 camere,
complet utilat, pt. studenţi, în Timişoara, str. Hebe. Tel. 0771-641897.
Vânt pământ, 1.350 mp, în Băile
Herculane, între şosea şi Cerna.
Preţ 65 €/mp. Tel. 0769-104597. (rr)
Vând apartament, 4 camere, et.
2, B-dul Muncii, modernizat, centrală proprie, blocul este anvelopat,
într-o zonă liniştită, cu verdeaţă.
Preţ 44.000 €. Tel. 0726-759438. (rr)
Vând apartament, 2 camere, Al.
Breazova, bl.1, sc. 3, ap.17. Preţ
35.000 €, cu tot ce este în el. O
gr ădină, 1.800 mp, 3.500 € ,
negociabil. Tel. 0741-349698. (RR)
Vând casă în comuna Mehadia,
3 camere, bucătărie, curte mare,
apă şi canalizare, curent trifazat,
grădină mare cu anexe. Preţ 27.000
€ neg. Tel. 0767-470450. (RR)
Vând casă, 3 camere, baie,
toate utilităţile, sau schimb cu apartament. Preţ 28.000 € negociabil.
Tel. 0731-147557. (RR)
Vând casă în Ezeriş. Preţ
20.000 €. Tel. 0731-672417. (RR)
Doresc să închiriez pe termen
lung, apartament mobilat şi utilat, de
preferinţă în zona Lunca Pomostului. Tel. 0731-376609. (RR)
Vând casă cu etaj în Reşiţa, în
zona şcolii de beton, 110 mp, din
cărămidă arsă, singur în curte. Preţ
55.000 € neg. Tel. 0745-261180. (rr)
Vând 1.500 mp de teren, la Cuptoare, alăturat drumului judeţean, la
ieşirea din localitate, înspre Văliug.
Tel. 0743-394000. (RR)
Închiriez garsonieră pe termen
lung complet mobilată şi utilată cu
toate eletrocasnicele, termopane,
laminate, baie cu cabină de duş.
Preţ 100 €. Rog seriozitate. Tel.
0722-83743
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.
Vând spaţiu comercial în Bocşa
R o m â n ă ( l a M FA - b a r u l
Black&White) 120 mp, 2 intrări
separate, terasă pavată de 40 mp +
teren adiţional 30 mp. 55.000 €. Tel.
0013177969252 după ora 15.
Doresc să vând apart. 2 camere
zona Intim la parter cu posibilitate de
privatizare, are mici îmbunătăţiri,
centrala încă în garanţie, uşă metalică şi podele laminate, preţ neg.
16.500 €. Tel. 0770-425921.
Vând apartament 4 camere
confort 1, două băi, centrală proprie,
105 mp, et. 4/8. Accept credit
bancar. Tel. 0766-377561.
Vând apartament, 2 camere,
Micro 3, preţ 17.000 € negociabil.
Tel. 0728-861451.
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Închiriez apartament complet
mobilat şi utilat, situat în Reşiţa, în
spatele magazinului Billa. Tel. 0745904251.
Vând casa Zorlenţu mare 3
camere grădină, fântână, fundaţie
piatră, cărămidă crudă, poate fi
renovată sau demolată, preţ 7000
negociabil. Tel. 0728-510783.
Vând casă Reşiţa, Dealu Mare,
zonă liniştită, 4 camere, garaj,
centrală, baie, gaz, anexe. Preţ
18.000 neg. Tel. 0732-624586.
Închiriez apartament, 2 camere,
confort 1, mobilat şi utilat în Reşiţa,
zona Micro 1 preţ 100 €. Tel. 0757352119
Vând în Reşiţa Micro IV apartament 3 camere conf. I, decomandat, 80 mp, complet mobilat şi utilat,
izolat termic, centrală, termopane,
38.000 €. Tel. 0722-619119.
Vând apartament 1 cameră
zona Intim, izolat termic, centrală,
termopane, utilat, 16.000 €. Tel.
0744-796637.
Vând cămin cu 2 camere, total
îmbunătăţit şi mobilat, 15.500. Tel.
0746-769501
Vând apartament 2 camere, 50
mp, conf. 1 etaj 2 din 6, parţial
renovat, Moroasa 1 preţ 22.500 €
negociabil. Tel. 0749-195301, 0741527294.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut în Bănia, o menajeră la
domiciliu, pentru un băieţel de 2 ani.
Ofer 1.000 lei/lună. Tel. 0763890705. (RR)
Transport săptămânal persoane
în Austria, Germania, preţ de la 50
€/persoană. Tel. 0744-392317.
Primesc în gazdă 2 eleve, îngrijesc copii care merg la grădiniţă sau
la şcoală. Tel. 0355-804513. (RR)
Îngrijesc copii şi bătrâni. Tel.
0752-876571. (RR)
Primesc în gazdă elev de liceu
cuminte. Tel. 0771-109874.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale şi montez body
piercing. Tel. 0755-409341.
Asociaţie de proprietari cautăm
administrator atestat pentru angajare. Tel. 0763-906047
Masaj erotic în Reşiţa. Maximă
discreţie. Tel. 0746-418947.
Filmez şi fotografiez la nunţi, botezuri, majorate, serbări, onomastice şi alte evenimente. Tel. 0729844264.
Înfiinţez firme, PFA, întreprinderi
individuale. Tel. 0727-101110.
Primesc în gazdă, 1-2 fete, serioase, sau 2 băieţi. Locuiesc lângă
Lic. Economic. Tel. 0743-438378
Baby sitter cu experienţă şi
referinţe frumoase, verificabile,
doresc să îngrijesc copii mici +
ajutor în casă. Ador copii. Plată
foarte mică. Tel. 0770-456371
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel.0770-391275
Doamnă serioasă, cu apartament, doresc să iau în întreţinere, un
băiat sau o bătrână. Tel. 0733594473
Transport marfă cu Sprintere şi
Fiat Ducato, intern-internaţional şi
local, non stop. Tel. 0741-380928.
Ofer împrumut financiar persoanelor cu venituri minime şi pensionari. Tel. 0726-701010.
Doamnă serioasă din Reşiţa
doresc să îngrijesc bătrâni în Reşiţa
sau să am grijă de un copil al cărui
părinţi sunt plecaţi în străinătate pe
o perioadă mai lungă. Tel. 0746530424.
Absolventă română-france-ză,
meditez eficient la preţuri mici, elevi
clasele V-XII la lb. română şi lb.
franceză. Tel. 0355-412568, 0727815760, 0748-413548.
Executăm finisaje exterioare şi
interioare de cea mai bună calitate.
Tel. 0741-017894.
Construcţii de la A la Z cu preţuri
pentru toate buzunarele. Apelaţi la
noi şi o să aveţi numai satisfacţii. Tel.
0741-017894.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu
sediul în Reşiţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin,
anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a
următoarelor bunuri aparţinând debitoarei S.C. ALINA MACRINA
S.R.L. Dognecea:
l Bun imobil: Spaţiu comercial P+1E cu teren în suprafaţă de
1.804,17 mp, Dognecea, nr. 546, proprietar SC ALINA MACRINA
SRL - preţ de evaluare 257.000 ron exclusiv TVA;
l Bunuri mobile: Vitrină frigider mezel - 150 euro; vitrină frigider
expunere - 390 euro; cântar balanţă - 11 euro; cântar electronic - 11
euro; rafturi metalice; 90 euro; pult cu geam - 48 euro; pult bar - 87
euro; rafturi bar - 22 euro; banzing circular - 2000 euro; maşină
ascuţit pânze banzing - 115 euro; circular pendulă - 800 euro; masă
biliard - 345 euro; masă bar - 57 euro; scaune bar - 90 euro;
Preţurile nu conţin TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 14.09.2012 orele 13:00 şi
se va repeta în fiecare zi de vineri la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 06.09.2012
Reşiţa:
dulgher (exclusiv restaurator): 1;
zidar rosar-tencuitor: 1;
TOTAL JUDEŢ: 2

(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.

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

Nume
Adresa
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Textul anuntului:
,
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TENIS - US OPEN

Jucătorul american de tenis Andy Roddick a anunţat că se va
retrage din activitatea competiţională după ediţia din acest an a US
1. Pandurii Tg. Jiu
Open. Fostul număr 1 ATP, care a cîştigat ediţia din 2003 a turneului, a
2. Steaua Bucuresti
făcut anunţui chiar în ziua în care a împlinit 30 de ani. Roger Federer,
3. Astra Ploiesti
cel care l-a învins pe Roddick de trei ori în finala de la Wimbledon, a
4. FC Vaslui
avut numai cuvinte frumoase de spus la adresa americanului. "M-am
5. Dinamo Bucuresti
întristat cînd mi-a spus că se va retrage, îi sînt recunoscător pentru tot
6. U Cluj
ce a făcut pentru sportul american. Nu e uşor să vii după Agassi,
7. CFR Cluj
Sampras, Courier, Chang, Connors, McEnroe. I-a fost greu uneori, dar
8. Petrolul Ploiesti
mereu a făcut ce a ştiut mai bine", a spus elveţianul.
9. FC Brasov
Perechea Ilka Csoregi/Jelena Ostapenko (România/Letonia) s-a
10. Rapid Bucuresti
calificat, luni, în optimile de finală ale probei de dublu junioare de la US
11.
Gaz Metan Medias
Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, informează site-ul oficial
12. Concordia Chiajna
al competiţiei. Csoregi şi Ostapenko au învins, în runda inaugurală, cu
13. Viitorul Constanta
scorul de 6-2, 6-3, cuplul american Caroline Doyle/Chalena Scholl.
14. Gloria Bistrita
Jucătoarea de tenis Ilka Csoregi s-a calificat, luni, în turul doi al
15. Ceahlaul Piatra Neamt
probei de simplu junioare de la US Open. Csoregi a învins-o, în runda
16. Otelul Galati
inaugurală, cu scorul de 6-4, 4-6, 6-3, după două ore şi 11 minute, pe
17. CS Turnu Severin
Nicole Frenkel (SUA).
18. CSMS Iasi
Perechea Horia Tecău/Robert Lindstedt (România/Suedia), cap de
Otelul Galati - 2 puncte penalizare
serie numărul 3, a fost eliminată în optimile de finală la US Open. Horia
Etapa 8/34: 14 - 17 sept 2012: Vineri, 14 sept.: Dinamo - CFR Cluj, Tecău şi Robert Lindstedt au fost învinşi în optimi de cuplul Julian
ora 21.30 - Digi Sport; Sâmbătă, 15 sep.: Gaz Metan Mediaş - Knowle/Filip Polasek (Austria/Slovacia), scor 1-6, 6-3, 4-6, după o oră
Concordia Chiajna, ora 19.00 - Dolce Sport; Oţelul Galaţi - Viitorul şi 47 de minute de joc.
Constanţa, ora 19.00 - Digi Sport; Rapid - Gloria Bistriţa, ora 21.30 Digi Sport; Duminică, 16 sept.: Petrolul - Pandurii Târgu Jiu, ora 19.00
- Digi Sport; CSMS Iaşi - Steaua, ora 21.30 - Digi Sport; Luni, 17 sept.:
U Cluj - Astra, ora 17.00 - Dolce Sport; Ceahlăul - FC Braşov, ora 19.00
- Digi Sport; FC Vaslui - CS Turnu Severin, ora 21.30 - Digi Sport.
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FOTBAL
Liga Campionilor. CFR Cluj a avut noroc la tragerea la sor i
pentru stabilirea grupelor din Liga Campionilor. Campioana României
a fost repartizată în Grupa H: Programul CFR-ului:
Etapa 1 - 19 sept:Braga - CFR Cluj; M United - Galatasaray;
Etapa 2 - 2 oct: CFR Cluj - M United; Galatasaray - Braga;
Etapa 3 - 23 oct: Galatasaray - CFR Cluj; M United - Braga;
Etapa 4 - 7 noi: CFR Cluj - Galatasaray; Braga - Mr United;
Etapa 5 - 20 noi: Galatasaray - M United; CFR Cluj - Braga;
Etapa 6 - 5 dec: Mr United - CFR Cluj; Braga - Galatasaray.
Finala Ligii Campionilor se va juca pe stadionul Wembley din
Londra, în 25 mai 2013.
Liga Europa. Steaua are parte de o grupă medie în Liga Europa,
grupa E, alături de VfB Stuttgart (Germania), FC Copenhaga (Danemarca) şi Molde (Norvegia). Programul meciurilor:
20 septembrie: Stuttgart - Steaua; Copenhaga - Molde
4 octombrie:
Steaua - Copenhaga; Molde - Stuttgart
25 octombrie: Steaua - Molde; Stuttgart - Copenhaga
8 noiembrie:
Molde - Steaua; Copenhaga - Stuttgart
22 noiembrie: Steaua - Stuttgart; Molde - Copenhaga
6 decembrie:
Copenhaga - Steaua; Stuttgart - Molde

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
18 aug - 09 sept:
26 aug - 09 sept:
07 sept:
07 - 09 sept:
10 - 19 sept:

CICLISM - Turul Spaniei;
TENIS - Turneul US Open de la New York (SUA);
ATLETISM - Reuniunea de la Bruxelles (Belgia).
FORMULA 1 - MP al Italiei, Monza;
TENIS - Turneu WTA de la Quebec, Canada;

DE VĂZUT LA TV:
VOLEI FEM.: Romania - Portugalia C.E. Volei 2013 (calificari)
Joi Digi Sport 2 ora 19:30
ATLETISM: Diamond League, Brussels (Belgia)
Vineri Digi Sport 1 ora 21:00
MOTORSPORT: Ro MotorSport VTM 11 / VTM 12 Câmpulung Muscel
Vineri Digi Sport 1 ora 18:00
FOTBAL: Prelim CM 2014 : Estonia - Romania
Vineri TVR 1 ora 21:00
HANDBAL MASC.: CM Constanţa - Bozen, Calificări L.C.
Sambata Digi Sport 1 ora 18:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Italiei, Monza, cursa
Duminica Digi Sport 1 ora 15:00
CICLISM: Turul Spaniei - Etapa a douăzeci şi una - ultima etapa
Duminica Eurosport 1 ora 17:00
TENIS: Openul Statelor Unite, la Flushing Meadows - finala masculina
Duminica Eurosport 1 ora 23:00

Prognoza meteo

POLO

CICLISM - TURUL SPANIEI

Vineri/7 Septembrie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

+28ºC
+10ºC

+28ºC
+10ºC

Reşiţa
Oraviţa +24ºC
+11ºC

11 zile

+27ºC
+12ºC

Luni, 10 Septembrie

Etapa cu numarul 13 a Formulei 1, Marele Premiu al Italiei, se va
desfasura duminica 9 septembrie
de la ora 15:00. Clasamente
generale:
Clasament general piloţi:
1.Fernando Alonso
164
2.Sebastian Vettel
140
3.Mark Webber
132
4.Kimi Raikkonen
131
5.Lewis Hamilton
117
6.Jenson Button
101
7.Nico Rosberg
77
8.Romain Grosjean
76
9.Sergio Perez
47
10.Michael Schumacher 35
11.Felipe Massa
35
12.Kamui Kobayashi
33
13.Nico Hulkenberg
31
14.Pastor Maldonado
29
15.Paul di Resta
28
16.Bruno Senna
24
17.Jean-Eric Vergne
8
18.Daniel Ricciardo
4
Clasament general echipe:
1.Red Bull Racing
272
2.McLaren Mercedes
218
3.Lotus F1 Team
207
4.Scuderia Ferrari
199
5.Mercedes AMG
112
6.Sauber F1 Team
80
7.Force India F1
59
8.Williams F1 Team
53
9.Scuderia Toro Rosso
12
10.Caterham F1 Team
0
11.HRT F1 Team
0
12.Marussia F1 Team
0
Romain Grosjean a fost
suspendat pentru aceasta cursa si
amendat cu 50.000 Euro din
cauza accidentului pe care la
cauzat in Marele Premiu al
Belgiei, cand din cauza neatentiei
lui au abandonat Lewis Hamilton,
Fernando Alonso si Sergio Perez.
Pastor Maldonado va fi
penalizat cu 10 pozitii pe grila de
start de la Monza, 5 pozitii din
cauza ca a “furat” startul la SpaFrancorshamps si inca 5 pozitii din
cauza unui acrosaj cu pilotul
echipei Marussia, Timo Glock,
dupa care a si abandonat.

Vineri, naţionalele de fotbal din Europa încep parcurgerea drumului
către Brazilia, acolo unde va avea loc Cupa Mondială peste doi ani,
odată cu startul preliminariilor. În total, Europa va avea la dispoziţie 13
locuri pentru calificarea la CM 2014 din Brazilia şi se vor juca meciuri în
opt grupe de câte şase echipe şi una de cinci. Cele nouă câştigătoare
ale grupelor se vor califica direct la CM 2014, în timp ce selecţionatele
clasate pe locul al doilea vor juca meciuri de baraj. "Tricolorii" vor
debuta in preliminarii pe 7 septembrie, urmand a juca in deplasare cu
Estonia, pentru ca apoi sa primeasca vizita Andorrei, in data de 11
septembrie. Urmeaza, dupa aceea, 6 meciuri cu principalele
contracandidate la calificare, Olanda, Turcia si Estonia.
Iata programul complet al partidelor din Grupa D:
ÎN 2012
7 sept: Andorra - Ungaria, ESTONIA - ROMANIA si Olanda - Turcia
11 sept: Turcia - Estonia, ROMANIA - ANDORRA, Ungaria - Olanda
12 oct: TURCIA - ROMANIA, Estonia - Ungaria si Olanda - Andorra
16 oct: ROMANIA - OLANDA, Ungaria - Turcia si Andorra - Estonia
ÎN 2013
22 mar: UNGARIA - ROMANIA, Andorra - Turcia si Olanda - Estonia
26 mar: Turcia - Ungaria, Estonia - Andorra si OLANDA - ROMANIA
6 sept: Turcia - Andorra, ROMANIA - UNGARIA si Estonia - Olanda
10 sept: Ungaria - Estonia, ROMANIA - TURCIA si Andorra - Olanda
Naţionala de polo juniori - Under
11 oct: ANDORRA - ROMANIA, Estonia - Turcia si Olanda - Ungaria
19
a încheiat pe ultimul loc grupa
15 oct: Turcia - Olanda, ROMANIA - ESTONIA si Ungaria - Andorra
în care a fost repartizată la turneul
final al Campionatului European
ce se desfăşoară în Franţa, la
Italianul Dario Cataldo (Omega Pharma-QuickStep) a cîştigat Cannet. Tricolorii mici au pierdut
etapa-regină din Turul Spaniei, în timp ce favoriţii au făcut iar meci egal. marţi şi ultimul joc, cu Olanda,
Joaquim Rodriguez mai trebuie să supravieţuiască unei singure etape scor 6-7 (2-3, 0-2, 1-0, 3-2), după
montane pentru a obţine prima victorie într-un Mare Tur. Clasamentul ce ieşiseră din bazin învişi şi în
partidele cu Italia (5-11) şi Ungaria
general: 1 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha 63:38:24
(4-11). România a participat la
2 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank 0:00:28
această competiţie cu un lot tânăr.
3 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar 0:02:04
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Timişoara
Caransebeş

+25ºC
+6ºC

Reşiţa

+27ºC
+11ºC

Oraviţa +21ºC
+8ºC

Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+8ºC

+29ºC
+11ºC

+24ºC
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Joi, 13 Septembrie

Vineri, 14 Sep.

Caransebeş
Reşiţa

+28ºC
+11ºC

Oraviţa +23ºC
+12ºC

Oraviţa +22ºC
+7ºC

+24ºC
+8ºC

Marţi, 11 Septembrie Miercuri, 12 Sep.

Timişoara

+27ºC
+13ºC

Sâmbătă, 15 Sept.

Duminică, 16 Sept.

Reşiţa

+23ºC/+12ºC

+23ºC/+12ºC

+24ºC/+13ºC

+25ºC/+16ºC

+22ºC/+15ºC

+26ºC/+16ºC

+26ºC/+16ºC

Timişoara

+31ºC/+10ºC

+30ºC/+11ºC

+30ºC/+13ºC

+30ºC/+17ºC

+24ºC/+14ºC

+31ºC/+17ºC

+31ºC/+15ºC

| 6 - 12 Septembrie 2012 | PRISMA

