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Volei Ciclism
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Grupul Ecologic de Colaborare Nera în
cooperare cu Administraţia P

ţi comune de
voluntariat destinate protecţiei naturii în
zona umed transfrontalier

care aparţine, în
Romania, Parcului Natural Porţile de Fier iar
în Serbia Rezervaţiei Naturale Speciale
Deliblatska Peš

Cu aceast

stâng al Dun
ţii Stara Palanka iar în data de 6 iunie

ambele maluri ale râului Nera pe o porţiune
de 2 Km în amonte de confluenţa cu Dun -

din apropierea loca-
lit ţii Bazia ţiune pe care este plasat

În 6 iunie igienizarea se va face din b
de

evacuate în Serbia cu sprijin
logistic acordat de Vojvodinašume.

În zona umed
& Labudovo Okno vor mai fi

realizate ţi de monitorizare
alternativ
biodiversit ţii precum -

Raportul de monitorizare va fi trimis
presei autorit ţillor publice din Romania

responsabile de
protecţia mediului în aceast

Agenda detaliat
precum ţii pot fi

furnizate la tel. +40255 572026, +40722
347197, pe e-mail: gecnera@yahoo.com
sau pe pagina de Internet www.gecnera.ro
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Parc verde la G . 8en
Asociaţia părinţilor de la Şcoala Nr. 8 Reşiţa şi Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 au inaugurat pe

1 iunie a.c., un parc dedicat copiilor. Spaţiul verde a fost realizat în cadrul proiectului
şi a avut ca parteneri Primăria Municipiului Reşiţa şiArh. Ioana

Mihăiescu. Elevii şcolii au contribuit şi ei la realizarea parcului, plantând arbuşti şi flori.

“Iubesc
natura, vreau să-i fiu prieten”

(L.Crîsta)

Sindicaliştii se aşteaptă să fie cea mai amplă
manifestare din ultimii ani

(Dan Apostolescu)

Reprezentanţii tuturor sindicatelor importan
te vor manifesta astăzi, între orele 12 şi 14, în
Centrul Civic al municipiului, împotriva măsurilor
aspre propuse de guvern, în principal reducerea
salariilor celor din sectorul public, dar şi a
pensiilor şi a diverselor indemnizaţii. Sindicaliştii
speră să li se alăture câteva mii de persoane
pentru a crea o forţă de presiune socială şi
morală asupra guvernanţilor, pentru a allege alte
căi prin care să facă faţă crizei şi ineficienţei
economice. Sindicaliştii nu arată cu degetul
numai la actuala guvernare, ci la toate cele care,
spun ei, de 20 de ani secătuiesc România prin
amatorism politic şi economic, politici publice
slabe şi, pur şi simplu, jaf. „Dacă strângem în
piaţă 1.500 de oameni, va fi un eşec al mişcării
sindicale”, declara cu trei zile în urmă Iancu
Muhu, liderul Sindicatului Vatra, ceea ce a pus
degetul pe rană vizavi de oarecari emoţii pe care
le încearcă liderii sindicali. Vor ieşi suficienţi
oameni la miting sau totul va eşua într-o blazare
obişnuită? Aceasta e întrebarea. Iancu Muhu a
anunţat că sindicaliştii de la Vatra vor fi alături de

colegii lor, funcţionari publici, pentru a-i sprijini în
efortul lor de a atrage atenţia guvernanţilor că
soluţiile lor sunt eronate. Muhu a avertizat că, o
dată măsurile luate, guvernul nu se va mulţumi
doar cu atât, ci va continua să reducă din
personal şi să adopte şi alte acte la fel de
nepopulare. La rândul său, Jivomir Tovladiaţ,
liderul CNSLR Frăţia Caraş-Severin, prezent la
conferinţa de presă comună a liderilor de
sindicat, a anunţat că s-a demarat şi o procedură
juridică de anulare a actului normativ prin care se
urmăreşte diminuarea salariilor şi pensiilor.
Filiala Judeţeană a Cartel Alfa a remis marţi o
scrisoare deschisă parlamentarilor de Caraş-
Severin, semnată de preşedintele Marian
Apostol. Aleşii judeţului sunt informaţi despre
mitingul de astăzi de la Reşiţa şi, totodată, li se
cere respingerea planului de austeritate propus
şi iniţiat de guvern. Răspunsurile parlamentarilor
de Caraş-Severin vor fi făcute publice, susţin
sindicaliştii, la manifestarea anunţată pentru azi.
“După cum bine ştiţi, se spune, printre altele, în
scrisoarea deschisă, Confederaţiile Sindicale
din Caraş-Severin, împreună cu Liga Judeţeană
a Pensionarilor, au demarat o serie de acţiuni de

protest ce au în vedere respingerea în parlament
a propunerii guvernamentale privind reducerea
salariilor cu 25%, pentru salariaţii din sistemul
bugetar, şi a pensiilor cu 15%. Aceste măsuri
sunt prevăzute în Scrisoarea către FMI şi în
Memorandumul Suplimentar încheiat între
Uniunea Europeană şi România! Având în
vedere aceste aspecte, cât şi calitatea
dumneavoastră de reprezentanţi ai cetăţenilor
judeţului Caraş-Severin, vă rugăm să ne
transmiteţi în scris punctul dumneavoastră de
vedere cu privire la reducerea pensiilor şi
salariilor, precum şi modul în care veţi folosi votul
din parlament: 1. Vot pentru aplicarea planului de
austeritate pe care Guvernul României vrea să-l
impună poporului român! 2. În calitatea de aleşi
ai cetăţenilor acestui judeţ veţi vota în sprijinul
celor care v-au mandatat să le reprezentaţi
interesele spunând NU planului de austeritate
sub forma propusă de Guvernul României!”

Sindicaliştii din Caraş-Severin speră la o
prezenţă de peste 8.000 de persoane la mitingul
de astăzi, din piaţa centrală a municipiului.

-

Angaja]ii sectorului public protesteaz@ azi la Re}i]a

Directorul Centrului Na]ional
pentru Integritate s-a aflat
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ţie”, ci, mai degrab

ţional pentru
Integritate (fosta ANI), Alexandru Cump
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Alexandru Cump ţia

prin faptul c
ţionari publici iar percepţia
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ţia Prefectului
Cara ţii, care, în opinia sa,
ar limpezi activitatea unor funcţionari publici
vulnerabili la mit

ţ

ă utilizăm atât expresia
“corup ă “integritate”, atunci
când ne referim la acest fenomen, ne sugerează
directorul coordinator al Centrului Na
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Financiare din Cara

ă de afaceri de
milioane de euro, atunci când “i se vor flutura prin
fa ă câteva mii de euro ca să închidă ochii.”

şu.
Afirma şi

şi
Consolidarea centrului Na

şu îşi motiveaz

şte, totuşi
c şi nu
de integritate. Cump şu a lansat, cu ocazia
manifest

ş-Severin şi câteva solu

şu a purtat un destul
de lung dialog cu Aurel Foghiş, şeful G

ş-Severin, declarându-se
uimit de salariile mici din acest sistem. Directorul
CNI s-a întrebat cu sinceritate cum va rezista un
asemenea comisar, cu un salariu de 7-800 de lei la
un control al unei firme cu cifr

(Dan Apostolescu)

Dunărea igienizată de Ziua Mediului
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Ast lansarea proiectului

. Proiectul este implementat de Consiliul Judeţean C-S
în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţul C-S şi are o valoare
totală de 469.031 lei, fondurile fiind obţinute prin Programul
Operaţional „Dezvoltarea CapacităţiiAdministrative”.

ăzi are loc „Eficientizarea şi reducerea
duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul Caraş-
Severin”

Primarii, secretarii şi contabilii unit

de c
ş-Severin şi Institu

ş-Severin.

ă

ătre Consiliul
Jude

ţilor
administrativ-teritoriale din judeţ au participat
în perioada 27 – 28 mai a.c. la o

ţean Cara ţia
Prefectului – Judeţul Cara

instruire
organizată la Buziaş

Ast a

c ţ
. ţ
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ăzi
ă

ă

re loc pe traseul coala
General Nr. 12 - Parcul Tricolorului iar vineri, 4 iunie 2010, ora
10:00, la sediul APM are loc Con ursul Na ional de Proiecte de
Mediu Tot vineri, ora 10:00, elevii colii Generale Nr. 8 Re i a au
preg tit o expozi ie ce include obiecte din materiale refolosibile
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Primăria Re 28.05.2010, parcul de joacă pentru copii, Pinochio, reprezentând unul din

cele 10 proiecte propuse pentru anul acesta
şi

Profesorii şi elevii lor din Caransebeş care au urcat pe podiumurile olimpiadelor şcolare naţionale şi internaţionale şi ale Campionatelor Internaţionale în anul şcolar
2008-2009 vor fi premiaţi de primărie şi Consiliul local Ziua Mondială a Mediului a fost marcată ieri, la Bocşa, printr-o serie de acţiuni organizate de Agenţia pentru
Protecţia Mediului din Caraş-Severin şi instituţiile de învăţământ din oraş În primele patru luni ale acestui an Autoritatea Rutieră Română a apluicat sancţiuni în
valoare de 174.000 de lei, suma cea mai mare a amenzilor putând fi consemnată în luna martie 70.500 le Călătoria cu trenul costă mai puţin de marţi, 1 iunie, la
achiziţionarea biletelor cu anticipaţie, unde se acordă reduceri între 5 şi 13 la sută AJOFM Caraş-Severin şi-a propus să califice în acest an 1000 de şomeri din judeţ,
prin organizarea a 51 de cursuri într-un număr de 20 de meserii şi specializări Cea de-a zecea ediţie a Colocviilor literare Reflex” se încheie astăzi, în Sala de
conferinţe a Hotelului Geta din Băile Herculane

�

�

�

Studenţii Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa,
Facultatea de Inginerie au participat în data de 21
mai 2010 la Faza Naţională a Concursului Profe
sional Ştiinţific de Rezistenţa Materialelor „C.C.
Teodorescu” la Universitatea Politehnică Bucureşti
şi la o sesiune de comunicări ştiinţifice intitulată
„Studentul de astăzi liderul de mâine”, a XV-a
sesiune de comunicări ştiinţifice studenţeşti cu
participare internaţională „SECOSAFT-2010” în
perioada 20-22 mai 2010 laACADEMIAFORŢELOR
TERESTRE „Nicolae Bălcescu” Sibiu, obţinând
rezultate foarte bune după cum urmează:

la BUCUREŞTI studentul Burtea Codreanu
Daniel a câştigat Premiul I sub coordonarea d-lui
Prof. univ. dr. ing. Tiberiu Mănescu

la SIBIU, secţiunea Matematică, articolul:

aparţinând studenţilor Neda
Simona şi Tămaş Alexandru coordonaţi de lector.
univ. drd. matematician Minda Andreea, a ocupat
locul II.

la secţiunea Informatică, pe locul II s-a clasat tot
un student al UEM Reşiţa, POP Cristian Dumitru, cu
articolul:

oordonat de Şef de lucrări doctor
inginerAnghel Cornelia Victoria.

De asemenea studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administrative, au participat la
sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti în
perioada 21-22 mai 2010 la Universitatea „1
Decembrie1918” Alba Iulia, obţinând un premiu I la
secţiunea Sociologie şi Asistenţă Socială prin
studenta Stanciu Ionela Daniela cu articolul:

coordonatorul
fiind lect. univ. drd. Gabriela Georgevici.

Nici în domeniul sportiv, studenţii reşiţeni nu au
fost mai prejos. Atât la Campionatul Naţional
Universitar de Fotbal, cât şi la Campionatul Naţional
Universitar de Handbal Feminin câştigători au fost
chiar echipele Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa.

-

�

�

�

MATEMATICA ÎN SLUJBA PROTECŢIEI FRUMU
SEŢILOR ISTORICE

CHAT DE COMUNICARE ÎNTRE
STUDENŢI, c

Nocivitatea consumului de alcool,

arisa Crîsta

-

L

Ziua copilului la Reşiţa
Cu ocazia Zilei Copilului, Primăria Municipiului Reşiţa a organizat o serie de acţiuni menite să aducă

zâmbete pe feţele copiilor. Elevii Şcolii Generale cu clasele I-VIII Nr. 12 din Reşiţa au putut viziona o
expoziţie de desene la Casa Municipală, realizată în cadrul proiectului „Copil, Bucurie, Copilărie”, la care au
participat elevi şi cadre didactice din toată ţara. Pe data de 4 iunie a.c. cele mai bune desene vor fi premiate,
premii le f i ind asigurate de
Asociaţ ia Nevo Parudimos,
conform spuselor doamnei
directoare a Şcolii Generale Nr. 12,
Dicu Lenuţa. Celor mici li s-a
permis să viziteze sala de oficiere a
cununiilor, prilej de bucurie pentru
mulţi dintre aceştia.

Pe parcursul zilei, manifestările
au cuprins concursuri, tombole,
activităţi de face painting, ateliere
unde copii au putut învăţa să facă
a n i m a l e d i n b a l o a n e , s ă
împletească din aţe, brăţări sau
şuviţe pentru păr, toate acestea în
colaborare cu tinerii de la Centrul
de Voluntariat Reşiţa. Atmosfera a
fost animată de 10 clowni şi de 2
spectacole ale actorilor de la
Teatrul de Vest Reşiţa.

Larisa Crîsta

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin orga
nizează vineri, 28 mai a.c., cu începere de la ora 10:0
şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:

Supravegherea vamală şi pentru produse acciza-
bile, realizată pentru asigurarea respectării reglemen
tărilor vamale, fiscale şi a altor dispoziţii prevăzute în
norme specifice, aplicabile mărfurilor aflate sub
supraveghere vamală şi produselor accizabile.
Prezentarea şi adoptarea „Planului de măsuri privind
legislaţia în vigoare pentru produsele accizabile”

Informare privind activităţile desfăşurate de către
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului

Caraş-Severin pentru calificarea/recalificarea şomeri
lor, în vederea satisfacerii ofertelor de locuri de muncă.

Raport privind activitatea desfăşurată de către
Autoritatea Rutieră Română, Agenţia Caraş-Severin în
perioada 01.01. - 30.04.2010.

Informare privind activitatea desfăşurată în
perioada 01.01. - 30.04.2010 de către Garda Naţională
de Mediu, Comisariatul Judeţean Caraş-Severin.
Prezentarea şi adoptarea „Planului de măsuri pentru
îmbunătăţirea activităţii de gestionare a deşeurilor în
judeţul Caraş-Severin”.

Diverse.

-
0,

-

-

1.

2.

3.

4.

5.
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin

Şedinţa Colegiului Prefectural

Trofee pentru Universitatea „Eftimie Murgu” Re}i]a

Una dintre declaraţiile politice cele mai interesante ale
acestei săptămâni, dar cumva previzibilă în acest context,
a venit din partea vicepreşedintelui PD-L, Sorin
Frunzăverde, preşedintele organizaţiei judeţene
democrat-liberale şi al Consiliului Judeţean Caraş-
Severin. El a criticat măsurile de austeritate impuse de
actualul executiv, cu toate că puterea aparţine, desigur, în
principal PD-L. Dar, aşa cum Frunzăverde a determinat
intrarea PD în familia populară, acelaşi lider democrat-
liberal atrage acum atenţia asupra riscurilor majore la care
se pot expune guvernanţii alegând această cale. Sorin
Frunzăverde, i-a reproşat liderului democrat-liberal Emil
Boc, în timpul ultimei şedinşe a Biroului Permanent al

partidului, că nu s-a consultat cu ceilalţi reprezentanţi ai
formaţiunii pe marginea reducerii salariilor şi pensiilor.
Frunzăverde crede că ar fi fost de preferat varianta FMI,
respectiv creşterea taxelor. Creşterea TVA-ului este
suportată tot de consumator, dar acesta are ocazia să
opteze între consum şi o poziţie mai austeră. În schimb,
nu-i diminuezi venitul, consideră Sorin Frunzăverde.
Liderul democrat-liberal a subliniat că în România nu
bugetarii din teritoriu sunt cei care reprezintă problema
majoră. El spune că la Consiliul Judeţean Caraş-Severin
nici la această oră nu sunt ocupate 400 de locuri de muncă,
conform schemei de personal.

Dan Apostolescu

Chiar dacă manifestă divergenţe de ordin politic
liberalii au votat, aşa cum anunţa cu câteva zile înainte
preşedintele PNL Caraş-Severin, Marcel Vela, alături de
social-democraţi, moţiunea de cenzură împotriva
guvernului condus de Emil Boc. PNL consideră că
măsurile cu care România poate ieşi din criză sunt legate
de crearea unui mediu de afaceri favorabil, în paralel cu o
creştere economică prin reducerea cheltuielilor publice,
diminuarea evaziunii fiscale şi eficientizarea modului de
accesare a fondurilor europene.

Dan Apostolescu

Premierul Emil Boc criticat de pre}edintele Sorin Frunz@verde Liberalii, pe aceea}i lungime
de und@ cu social-democra]ii

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Tabere de englez@ }i german@ &
aventuri pentru juniori

Taberele de vara adresate copiilor si adolescentilor ofera un cadru ideal
in care acestia au posibilitatea sa combine practicarea limbii engleze sau
germane cu distractia si aventurile in natura, sa se bucure de mici excursii,
sport si activitati sociale in aer liber alaturi de prieteni din toata tara.

Pentru cei mici vom organiza o astfel de tabara a veseliei la Somesul
Rece in judetul Cluj iar pentru adolescenti am pregatit o minunata aventura
la Bucin in judetul Harghita.

Timp de 5 zile cei mici vor avea parte de 3 ore de activitati didactice in
timpul diminetii in care vor avea placerea sa invete limba engleza
/germana, iar dupa-masa le va oferi divese aventuri in aer liber. Spre seara,
jocurile si activitatile de teatru, muzica, jocuri de tabara, concursuri,
punerea in scena a unor mini-spectacole, tenisul de masa sau badmintonul
vor oferi copiilor oportunitatea de a-si folosi limba invatata in timp ce se vor
bucura de o activitate stimulanta si distractiva.

Activitati precum munca in echipa, punerea in scena a unor
minispectacole, muzica si activitatile de karaoke, tenisul de masa,
baschetul si fotbalul sunt un mod minunat de a spage bariere, de a lega noi
prietenii si de putea exersa limba studiata intr-un cu totul alt context

Perioada de desfasurare: 2 - 7 august 2010
Grupa de varsta: 7 - 11 ani
Data limita de inscriere: 15 iulie 2010

Cursuri interactive de engleza sau germana la alegere
Activitati outdoor: activitati de orientare si cunoastere a naturii

jocuri si activitati sportive pentru dezvoltarea spiritului de echipa si a
respectului fata de cei din jur activitati de autocunoastere si dezvoltare a
simtului reponsabilitatii jocuri de echipa si teambuilding, diverse proiecte
de descoperire si dezvoltare a deprinderilor.

Seri de jocuri de tabara jocuri de tabara, de socializare, cunoastere
si intarire a prieteniilor punerea in scena a unor mini- reprezentatii de
teatru. Concursuri de talente, muzica si dans.

Pret: 775 lei 5 % reducere pentru membrii aceleiasi familii
10% reducere pentru un grup de 5 prieteni

All inclusive ore de cursuri si activitati lingvistice pe zi (engleza sau
germana) 5 nopti de cazare in centrul de tabere Cabana lui Puiu in
camere cu 3, 4 ,6 paturi, cu baie si wc-uri proprii; 3 mese pe zi - 2 gustari

transportul dus intors de la Cluj Napoca la Somesul Rece.

Perioada de desfasurare: 9 - 14 august 2010
Grupa de varsta: 12 - 16 ani
Data limita de inscriere: 15 iulie 2010

Cursuri interactive de engleza sau germana la alegere
Activitati outdoor activitati de orientare in padure, supravietuire si

educatie ecologica jocuri si activitati sportive pentru dezvoltarea
spiritului de echipa si a rezistentei fizice si mentale activitati de
cooperare, creativitate, dezvoltare a spiritului de echipa activitati outdoor
in centrul international de tineret Outward Bound de la Sovata excursie la
Praid cu divese activitati outdoor in muntii de sare excursie la Sovata Bai
cu program de recreere si agrement la lacul saratAlunis

Seri de jocuri de tabara jocuri de tabara, de socializare si intarire a
spiritului de tabara Ateliere de creatie Concursuri de talente, muzica si
dans.

Pret: 875 lei 5 % reducere pentru membrii aceleiasi familii
10% reducere pentru un grup de 5 prieteni

All inclusive 3 ore de cursuri si activitati lingvistice pe zi (engleza sau
germana) 5 nopti de cazare in pensiune in camere cu 3, 4 ,6 paturi, cu
baie si wc-uri proprii; 3 mese pe zi Monitorizare permanenta a copiilor
de catre profesori entuziasti si dedicati copiilor si de un trainer calificat.
transportul dus intors de la Cluj Napoca la Bucin.

1. Tabara de engleza si germana pt cei mici - Somesul Rece

2. Tabara de engleza si germana pt. adolescenti - Bucin

Copiii se vor bucura de:

Toti participantii la aceasta aventura vor avea parte de:

3

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

� �

�

:

:

Monitorizare permanenta a copiilor de catre profesori entuziasti si
dedicati copiilor.

:

:

:
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ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Spa

.

Vând apartament 3 camere Lunc

Cas de vânzare Centru, zona Universi-
t

0

Vând teren intravilan în Moldova Nou

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374

ţie pe cupru, bloc
de c ţigl ţ 45.000
€ negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apart. 3 camere Govândari, etaj
1/4, confort 2, semidecomandat, apometre,
instant pe gaz, parchet camere, u

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod anunţ 00438.
Apartament de vânzare Govândari, 3

camere, semidecomandat, 78 mp, et.
10/10, dot

ţ
ţionat sufragerie, izolat

interior cu rigips, tavan, pereţi în afar
ţ 26.000 €. cod anunţ 00498.

Vând apart. 3 camere Govândari Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp, semidecomandat, uti-
lit ţi, central

-
ţie sanitar
ţ 45.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere decoman-
dat et. 1/10, zona centru, 98 mp suprafaţ

ţi generale, preţ 43.000 €
negociabil. cod anunţ 00503.

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat, 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat,
apartamentul necesit ţ
47.000 €. cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţa 270 mp, front

stradal 10m,preţ13 .000€.codanunţ 00498
Vând cas

ţ

ţ 65.000 € negociabil.
cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil. cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €. cod anunţ 00458.

Vânzare apartament la cas
ţie Oţelu-Ro-

ţ 00499.

ţ
ţi în

apropierea terenului. Preţ 250.000 €
negociabil. cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ ţ 12 €/mp, cod anunţ 00023

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi apropiere, preţ 35 €/mp negociabil,
cod anunţ 00451.

Teren de vânzare intravilan Boc
ţ 5

€/mp. cod anunţ 00496
Teren de vânzare intravilan Boc

ţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul în suprafaţ de 5.895 mp,
terenul este intabulat, utilit ţi sunt în zon

ţ 12 €/mp.
Teren de vânzare, Calea Caransebe-

sului, 1.325 mp, zon

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 250 € + 250 € garan

ă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor ătărie, parchet
camere, centrală instala

ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă intrare
lemn, pivni ă, bloc acoperit, neamenajat,
pre

ări, u ă intrare metal, termopane,
podele laminate, faian ă, gresie, centrală,
aparat aer condi

ă de o
cameră. Pre

ă ă, termopane, u
ătărie renovată, parchet ra

ă nouă, rigips, izolat
interior, pre

ă
utilă, utilită

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete, necesită placare
cu rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă
ă ă ă
renovare completă, suprafa

ă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată,
gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală, termopane, scară
interioară, cabină du

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1.932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, grădină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă 2 camere
45 mp, et. 1/1, 18.000 €, loca

ă din 4 apartamente.
cod anun

ă,
pe DN, suprafa ă 5.229 mp, cale de acces,
front stradal la DN 57 117,47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre
ărului

(Scorillo), suprafa ă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 funda

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă, curent,
utilită

ă
ă ă,

gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc case

ă ă

Vând garsonier

Apartament de vânzare Zona Universi-
t

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă Calea Caransebe-
ă 32 mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă
ă utilă, utilită ă,

gresie baie ătărie, parchet camere,
termopan bucătărie, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

şi buc

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 21.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţii, 2 camere, semidecomandat, et. 2/4,
47,8 mp suprafaţ ţi, faianţ

ţ 25.000 €. cod
anunţ 00504.

Apartament de vânzare Micro 3 et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi,
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 € nego-
ciabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

şi buc

ş

ş

şi interior noi,
baie şi buc şche
tat, instala

şi necesit

şi interioare noi,
uş

ş, curte (~200 mp),
casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şu, casa este format

şa
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, pre

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

ştit
şi sunt construite, drum

posibilit şi pentru utilit

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbun -
ţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
ţ

17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decoman-

dat, Lunc
ţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, et. 4/4, bloc acoperit, Lunc
ţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, 103 mp, et. 1, Re ţa Sud, central
ţ

47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semide-

comandat, et. 1/4, zona Moroasa, central
ţ 42.000 €. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,

semidecomandat, situat în Lunc
ţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774.
Vând cas

ţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren în centru, 1.200 mp
ţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând cas
ţiu comercial, la strada principal

ţ 21.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ neg . Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,

situate pe D.N. Timi
ţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în

staţiunea Crivaia la strad
ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând hal ţie, depo-

zitare) + 5.000 mp teren în Caransebe
ţile. Preţ

250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Re ţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
ţa, zona Renk, pretabil .

ţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2.500 mp teren la strad
ţa, pe Calea

Caransebe ţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
V ţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând hal -
ţ

ţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Re ţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentral ţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriat

ătă

ă 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Pre

ă, et. 1/4, centrală, termopane
par

ă, centrală
termică. Pre

ă
termică, termopane, podele laminate. Pre

ă
termică, termopane. Pre

ă, et. 3/4.
Pre

ă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Pre

ă 5
camere. Pre

ă 2 camere, amenajată în
spa ă, zona
Muncitoresc. Pre

ă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebe

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Pre

ă ociabil

ă

ă termică, spa

ă, racordate la
toate utilită

ă 1200 mp (produc

ă

ă, 4.200 mp,
p+4, în Re ă pt
produc

ă, front
stradal, 50 ml situat în Re

ăliug, zona Poli

ă industrială - fabrică prelucra
re lemn, în suprafa ă de 5.440 mp, dotată

ă complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Pre

ă centrală.
Pre

ător.
Pre

ă sau separat,
situate în Re

ă. Pre

ă

şi

şi cas

şului, zona
Petrom. Pre

şoarei, racordat
la toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km
de Reşi

ş,
Pipirig, racordate la toate utilit

şi

şi

şi
şului, la km 3. Pre

şi
utilat

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

şi

şi şoarei şi
cartierul Moniom. Pre

şi durata contractului.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

24 mai ‘ 127,2492
25 mai ‘ 131,0527
26 mai ‘
27 mai ‘ 131,8138
28 mai ‘ 130,9200
31 mai ‘ 131,4516
1 iunie ‘ 135,6047
2 iunie ‘ 134,1948

10
10
10 131,9047
10
10
10
10
10

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,46
3,44
3,42
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12

4,26
4,24
4,22
4,20

4,10
4,08
4,06

USD

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 23 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2

3 - 2 Iunie 2010Mai3 - 2 Iunie 2010Mai

PRISMA | 3 - 9 Iunie |2010



� Ministerul Sănătăţii va finaliza la data de 1 iulie 2010 transferul unităţilor sanitare publice cu paturi către administraţia locală Deficitul bugetar după
primele patru luni din 2010 se cifrează la 2,25 la sută din PIB faţă de 1,9 la sută în perioada similară din 2009 Comisia Europeană a aprobat schema de
ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, începând cu data de 27 mai 2010 Transelectrica a început testele de punere în funcţiune a celor 70
turbine eoliene din Dobrogea Banca Naţională a României a stabilit nivelul ratei dobânzii de referinţă pentru luna iunie la 6,25% pe an, în scădere cu 0,25%
faţă de luna mai a acestui an Programul 'Rabla' ar putea suplimenta cu 30.000 de vouchere
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H 330/2010 pentru modificarea si completarea H G
nr. 577/1997 privind pietrui rea, reabilitarea, modernizarea
si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si
alimentarea cu apa a satelor (M.O. nr. 273/27.04.2010)

H 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare
pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul
scolar/universitar 2010-2011 (M.O. nr. 273/27.04.2010)

Ministerul Mediului Metodolo gia din 2010

(M.O. nr. 274/27.04.2010)

H 323/2010 privind stabilirea siste mului de
monitorizare a capturilor si uciderilor accidentale ale tuturor
speciilor de pasari, precum si ale speciilor strict protejate
prevazute in anexele nr. 4A si 4B la O u G nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale prote jate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice (M.O. nr. 275/28.04.2010)

Ministerul Administratiei si Internelor Metodologia din
2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor/exa
menelor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar
vacante corespunzatoare functiilor contrac tuale din MAI

(M.O. nr. 277/28.04.2010)
Ministerul Administratiei si Internelor Regulamentul din

2010 privind organizarea si desfasurarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante/temporar vacante cores
punzatoare functiilor contractuale din MAI (M.O. nr.
277/28.04.2010)

O u 32/2010 privind unele masuri de ocupare a
posturilor din sectorul bugetar (M.O. nr. 278/28.04.2010)

O u 41/2010 privind unele masuri pentru intarirea
disciplinei in constructii (M.O. nr. 278/28.04.2010)

.G. nr. . .
-

.G. nr.

- -

.G. nr. -

. . .
-

-
-

-

-

-

. .G. nr.

. .G. nr.
�

�

� �

şi Pădurilor de
aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru
proiecte publice si private

În a doua jumătate a anului trecut cel mai scăzut preţ al
pentru gospodării a fost în România (7,5

euro/gigajoule), Bulgaria (9,7 euro/gigajoule) şi Estonia
(10,1 euro/gigajoule), iar cel mai ridicat s-a înregistrat în
Suedia (26,9 euro/gigajoule). Preţul mediu al gazelor
naturale în Europa a fost de 14,7 euro /gigajoule.

gazelor naturale
Atât , cât şi

ar putea beneficia de credite cu dobândă fixă anuală
şi cu garanţie guvernamentală pentru executarea
lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe şi
clădirile unifamiliale, potrivit unui proiect de lege elaborat
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).

asociaţiile de proprietari persoanele
fizice

Venitul minim garantat s-ar putea diminua cu
50% pentru o perioadă de 3 luni, în cazul persoanelor
apte de muncă care nu fac dovada că ar figura în
evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de
muncă sau care refuză un loc de muncă, potrivit unui
proiect de lege publicat de Ministerul Muncii.

Lege privind unele m@suri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar
Art. 1

Art. 12

(1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/indemniza-
ţiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii

u.
ţii a unor categorii de personal din sectorul

bugetar

ţia în care, din aplicarea prevederilor alin.(1),
rezult

ţar

ţilor
ţiilor publice indiferent de modul de finanţare al

acestora:
a) cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în

valut

ţii ale personalului
român trimis în str

ţile
desf ţiile de ap

ţ ţional

ţiei b ţiei
valorice pentru drepturile de hrana si respectiv valoarea
financiar

ţia lunar
ţa medical

ţia în vigoare la data public

ţiilor de
hran ţiile publice de
ap ţ ţional

ţii, astfel cum sunt
definite la art. 2 lit. a) d) din Legea nr.42/2004 privind
participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului
statului român, cu modific

ţionale a României, Comisiei Naţionale a
Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private

ţile ţiile publice finanţate integral din
venituri proprii se vireaz

ţelor publice în termen de 15 zile de la
data intr

ţiei de ţiile prev

ţei de munc

ţie de cuantumul indemnizaţiei de

ţei de
munc

ţiile încheiate în vederea
acord ţiei prev

ţei de munc

ţie social

ţiei sociale pentru pensionari prev

ţia indicatorilor macroeconomici

ţional

ţia de însoţitor pentru pensionarii de invaliditate
gradul I, se diminueaz

ţiei de însoţitor
pentru pensionarii de invaliditate gradul I, ce vor fi stabilite sau
acordate începând cu data intr

ţii la
ie

ţiile legale privind
înscrierea la pensie anticipat ţial

ţial ţiile legii, pân
ţiona cu

respectarea dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii.
- Începând cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul

drepturilor b

ţiile prev
ţia indemnizaţiei

de

ţiilor acordate în temeiul
art. 1 din O.u. ţinerea familiei în
vederea cre

şi alte
drepturi salariale, precum şi alte drepturi în lei sau în valut

şi ale O.

şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte m

şi institu

şi alte drepturi în valut şi in lei ale personalului trimis in
misiune permanenta si respectiv temporara în str

şi în H.
şi

celelalte drepturi în valut şi în lei ale personalului trimis în
misiune permanent

şi complet
şi obliga

şi complet

şi complet

şurate în institu şi
siguran

şti, respectiv al aloca

şi valoarea
financiar

şi proteze aferente personalului propriu, pentru
care legisla

şi siguran

şi 2 se aplic şi personalului din
cadrul B

şi Comisiei de Supraveghere a Asigur

şi pentru personalul
din autorit şi institu

şomaj stabilit în condi
şomaj şi

stimularea ocup şi
complet şi aflat în plat

şte sau se repune în plat

şi drepturile b şti
care se acord şomaj în
func şomaj stabilit

şti prev
şi art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul

asigur şomaj şi stimularea ocup
şi complet

şomaj şi stimularea
ocup şi complet

şi aflate în derulare la data intr
şi produc efectele juridice pân

şte cu sintagma
„indemniza

şte anual, prin legile bugetare, şi poate fi
modificat, în raport cu evolu şi
cu resursele financiare.

- Începând cu data intr
şi Alte Drepturi de Asigur

şi
indemniza

şi a indemniza

şirea la pensie, retragere sau la trecerea în rezerv

şi în sistemele de
pensii neintegrate acestuia, dispozi

şi pensie anticipat

şi pensie
anticipat

şti, acordate sau suportate din bugetul
asigur şomaj, sau din bugetul de stat, dup

şomaj diminuate potrivit art.5, aflate în plat

şi
date, se diminueaz

şterii copilului, aprobat şi
complet şi
complet şi cele care se afl

ă,
stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr.
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice G nr. 1/2010 privind unele măsuri de
reîncadrare în func

ăsuri
în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.

(2) În situa
ă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază

minim brut pe ă garantat în plată, suma care se acordă este
de 600 lei.

(1) Se reduc cu 25% următoarele drepturi de natură
salarială de care beneficiază personalul din cadrul autorită

ă ă
ăinătate,

prevăzute in Anexa nr. V/3 la Legea nr. 330/2009 G. nr.
837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută

ă
ă în străinătate, republicată, cu

modificările ările ulterioare, respectiv H.G. Nr.
518/1995 privind unele drepturi

ăinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, cu modificările ările ulterioare; b)
drepturile prevăzute la art. 104 alin. (3) si art. 107 alin. (4) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările ările ulterioare;

c) cuantumul drepturilor specifice pentru activită
ă ărare, ordine publică

ă na ă, prevăzute in Anexa nr. IV/2 la Legea nr.
330/2009 pct. 3 alin. (1) si (2), pct.4 alin. (1), pct.6, 8, 10, 11,12;

d) cuantumul compensa ăne

ă anuală a normelor de echipare, precum
ă a drepturilor de echipament;

e) compensa ă pentru chirie.
(2) Valoarea drepturilor/cheltuielilor cu asisten ă,

medicamente
ării prezentei legi

prevede decontarea integral de la bugetul de stat, bugetele de
asigurări sociale, bugetele locale sau, după caz, bugetele
fondurilor speciale se reduce cu 25%.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul aloca
ă acordate personalului încadrat în institu

ărare, ordine publică ă na ă pe perioada
participării la misiuni în teatrele de opera

ările ulterioare.
(1) Prevederile art. 1 ă

ăncii Na

ărilor. (2)
Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru
personalul prevăzut la alin. (1), precum

ă
ă integral la bugetul de stat, potrivit

mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin
ordin al ministrului finan

ării în vigoare a prezentei legi.
- Prevederile art. 1 3 se aplică începând cu

drepturile lunii iunie 2010.
- Începând cu drepturile lunii iunie 2010, cuantumul

indemniza ăzute de
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru

ării for ă, cu modificările
ările ulterioare, ă la data intrării în vigoare

a prezentei legi sau care se stabile ă
după suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior datei
intrării în vigoare a prezentei legi, precum ăne

ă lunar din bugetul asigurărilor pentru
ă potrivit

legii, se diminuează cu 15%.
(1) Drepturile băne ăzute de art.72, art.731,

art. 74
ărilor pentru ării for

ă, cu modificările ările ulterioare, care se

stabilesc ulterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, se
diminuează cu 15%. (2) Conven

ării subven ăzute la art.78 din Legea nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru

ării for ă, cu modificările ările
ulterioare, ării în vigoare a
prezentei legi î ă la expirarea
termenului pentru care au fost încheiate.

(1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, în
cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „pensie
socială minimă garantată” se înlocuie

ă pentru pensionari”.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi

nivelul indemniza ăzută la
alin. (1) se stabile

ării în vigoare a prezentei
legi, Casa Na ă de Pensii ări
Sociale nu mai contractează bilete de odihnă în anul 2010.

(1) Începând cu drepturile lunii iunie 2010, cuantu-
mul brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată, precum

ă cu 15%. (2) La determinarea cuan-
tumului brut al pensiilor, precum

ării în vigoare a prezentei legi,
valoarea punctului de pensie utilizată este de 622,9 lei.

- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemniza

ă.
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei

legi, în sistemul public de pensii, precum

ă ă par ă nu
se mai aplică.

(2) Cererile de înscriere la pensie anticipată
ă par ă, depuse în condi ă la data

intrării în vigoare a prezentei legi, se vor solu

ăne
ărilor pentru ă caz,

pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective,
efectuate în condi ăzute de actele normative
enumerate la art.16 alin.(1), lit.b) - f), cu excep

ă la data intrării
în vigoare a prezentei legi sau care se repun în plată după
suspendare, potrivit prevederilor legale, ulterior aceleia

ă cu 15%.
- Cuantumul indemniza

G. nr.148/2005 privind sus
ă cu modificări

ări prin Legea nr.7 /2007, cu modificările
ările ulterioare, precum ă în plată la

data intrării în vigoare a prezentei legi, începând cu drepturile
lunii iunie 2010, se diminuează cu 15%. Dacă din calcul
rezultă un cuantum mai mic de 600 lei, se acordă 600 lei.

- Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor
prezentei legi se reduc cu 25% următoarele categorii de
drepturi:

a) cuantumul sprijinului statului pentru salarizarea
personalului clerical şi neclerical;

b) indemnizaţia lunară, prevăzută la art. 12 alin. (1) din Le
gea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionareaAcademiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a
sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii,
silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările ulerioare;

c) cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Acade
miei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din
România.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei
legi se reduc cu 15% următoarele drepturi:

a) cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor
membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;

b) ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor, acordată în te
meiul Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar
pt soţul supravieţuitor pensionar, cu modificările ulterioare

c) indemnizaţia prevăzută de Legea nr.118/2002 pentru

instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi
completările ulterioare;

d) indemnizaţiile prevăzute de Legea nr. 341/2004 Legea
recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit
la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi
faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit
în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987, cu modificările şi completările ulterioare.

- (1) Începând cu data intrării în vigoare a
prevederilor prezentei legi, se abrogă:

a) art. 78 şi art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art.12 si 13 din O G nr.7/1998 privind unele măsuri de
protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor apli
ca în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţ
iunilor din compunerea M Ap N aprobată cu modificări prin
Legea nr.37/2001, cu modificările ulterioare;

c) art.12 lit.a), b) si d), art.121 si art.122 din O u G Nr.
95/2002 privind industria de apărare, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.44/2003, cu modificările şi
completările ulterioare,;

d) art.2 alin.(1) si (2) din Legea nr.174/2006 privind unele
măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din
cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri
colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii
proprietari, cu modificările ulterioare;

e) art.7 lit.a) si c) si art.8 din O G nr.116/2006 privind
protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi
reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar
de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
171/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

f) art.7 lit.a) si c) si art.8 din O G nr. 9/2010 privind măsuri
pentru diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării
unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi
comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul feroviar.

G) Legea nr.482/2006 privind acordarea de trusouri pentru
nou-născuţi, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1028 din 27 decembrie 2006;

h) O G nr. 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din
O G nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din
domeniul protecţiei sociale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2010;

i) Legea nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006;

j) Art.25 şi art. 26 din Legea nr.416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

k) Legea nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de
cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic,
necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în
învăţământul preuniversitar.

(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective,
efectuate în condiţiile prevăzute de actele normative
enumerate la alin.(1), lit.b)-f) ale căror drepturi de protecţie
socială acordate sau, după caz, suportate din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, au fost stabilite până la data intrării
în vigoare a prezentei legi, şi se află în plată sau se repun în
plată după suspendare ulterior acestei date, beneficiază de
aceste drepturi în condiţiile prevăzute de respectivele acte
normative, astfel cum se aflau în vigoare până la data intrării în
vigoare a prezentei legi, diminuate cu 15%.

(3) Pentru naşterile survenite până la data intrării în
vigoare a prezentei legi, precum şi pentru căsătoriile încheiate
până la această dată, drepturile se stabilesc în condiţiile
actelor normative prevăzute la alin. (1) lit. g) - j) şi se solicită la
plată până cel târziu la data de 31 august 2010.

(1) Prevederile art. 1 3, art. 5, art. 6 alin. (1), pre
cum şi cele ale art. 9 - 15 se aplică până la 31 decembrie 2010

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2011 se vor aplica
politici sociale şi de personal care să asigure încadrarea în
nivelul cheltuielilor bugetare rezultate ca urmare a aplicării
măsurilor de reducere a acestora adoptate în cursul anului
2010, în condiţiile Legii - cadru nr.330/2009, precum şi cu
respectarea prevederilor bugetului de stat şi ale bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011.
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Art. 6
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Art. 11
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-
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�Guvernul Serbiei a adoptat o hotărâre prin care cetăţenii ţărilor UE, Elveţiei, Norvegiei şi Islandei pot călători în Serbia doar cu buletinul Preşedintele Parla
mentului European, Jerzy Buzek, s-a aflat în China în perioada 25-29 mai, unde a avut întâlniri cu vice-preşedintele Xi Jinping, premierul Wen Jiabao Franţa şi
Africa au deschis noi domenii de cooperare în perioada 31 mai 1 iunie 2010, la Nisa, unde s-a desfăşurat Summitului Franţa-Africa Preşedintele german Horst
Koehler şi-a anunţat luni demisia, cu efect imediat, în urma criticilor declanşate de remarcile sale privind angajamentul militar al ţării sale în Afganistan La
Geneva s-a deschis cea de-a 99-a Conferinţă Internaţională a Muncii Prim-ministrul de centru-stânga al Japoniei, Yukio Hatoyama, va demisiona

�

�

�

�

� �

-

Parlamentul de la Budapesta a votat legea
prin care 4 iunie, data semnării

, este declarată Ziua unităţii
naţionale. El ar urma să intre în vigoare la 4
iunie a.c., la 90 de ani de la semnarea
Tratatului de la Trianon.

Tratatului de
la Trianon

Curtea Supremă din a făcut de 1 iunie, primul pas important
spre rezolvarea crizei alegerilor naţionale, prin ratificarea rezultatelor şi
declararea alianţei laice câştigătoare în votul pentru parlament din 7
martie. Viitorul guvern va fi însărcinat cu supravegherea unei retrageri
militare americane masive. Un acord de securitate impune ca toate
trupele americane să plece până la sfârşitul anului 2011.

Irak Cu ocazia reuniunii şefilor de stat din
şi a fost semnat

Memorandumului privind secretariatul pentru
cooperare dintre cele trei state. Secretariatul va fi
înfiinţat anul viitor şi are drept scop promovarea
creării unui mecanism de cooperare trilaterală.

China,
Japonia Coreea de Sud

Eficien]@ energetic@: consum energetic aproape
egal cu zero pentru cl@dirile construite post-2020

Deputaţii au adoptat noua legislaţie privind eficienţa energetică a clădirilor,
legislaţie care îi va ajuta pe consumatori să îşi reducă valoarea facturilor la
energie, iar UE va putea astfel să atingă obiectivul de reducere a consumului de
energie cu 20% până în 2020. Statele membre vor trebui să îşi adapteze
normele de construcţie, astfel încât toate clădirile construite începând cu
sfârşitul anului 2020 să dispună de standarde înalte în ceea ce priveşte
eficienţa energetică.

Clădirile sunt responsabile pentru 40% din totalul consumului de energie în
Uniunea Europeană, fiind ce mai mare sursă de emisii CO . Prin îmbunătăţirea
performanţei energetice a clădirilor se vor putea atinge şi obiectivele UE în
materie de emisii, şi anume reducerea acestor cu 20% până în 2020. Măsuri
simple precum o mai bună izolare ar putea reduce emisiile cu până la 80%.

Noua directivă privind eficienţa energetică a clădirilor stabileşte cerinţele
minime în cazul performanţei energetice a clădirilor noi, precum şi aplicarea
acestora asupra clădirilor existente. Statele membre trebuie să ia măsurile
necesare pentru a garanta că cerinţele minime de performanţă energetică
pentru clădiri ating niveluri optime din punctul de vedere al costurilor.

Până la 31 decembrie 2020, toate clădirile noi vor fi clădiri al căror consum
de energie este aproape egal cu zero, iar energia va proveni în mare parte din
surse regenerabile. Clădirile ocupate şi deţinute de autorităţile publice vor
trebuie să îndeplinească aceste standarde deja din 2018. Pentru a stimula
măsurile legate de eficienţa energetică, se va asigura o finanţare parţială din
bugetul Uniunii.

Atunci când clădirile sunt supuse unor renovări majore, performanţa
energetică a clădirii este îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele minime de
performanţă energetică. În procesul de renovare, proprietarii sunt încurajaţi să
introducă sisteme inteligente de contorizare şi să înlocuiască sistemele de apă
caldă şi climatizare cu alternative eficiente din punct de vedere energetic, pre
cum pompele de căldură reversibile. Legislaţia naţională va impune şi inspecţii
periodice ale generatoarelor de căldură şi ale sistemelor de aer condiţionat.

Directiva adoptată în a doua lectură, face parte dintr-un pachet legislativ
mai extins privind eficienţa energetică.
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REF. : 20100517IPR74641, Energie - 18-05-2010

Potrivit raportului Comisiei Europene privind
competitivitatea digitală, publicat recent, continuă
consolidarea economiei digitale a Europei, care se
extinde în toate sectoarele economiei i face parte
din toate domeniile vie ii noastre. În Europa, 50 % din
cre terea productivită ii se datorează în ultimii 15 ani
tehnologiilor informa iei i comunica iilor (TIC), iar
ase europeni din zece folosesc regulat internetul.

Totu i, Europa trebuie să accelereze ritmul dacă
dore te să exploateze în întregime avantajele poten
iale ale economiei digitale, furnizând servicii de

bandă largă mai rapide i servicii de internet în care
publicul să aibă încredere, îmbunătă ind competen
ele cetă enilor i încurajând i mai mult inova ia în

materie de TIC. Prin Agenda digitală pentru Europa,
ini iativă pilot a strategiei Europa 2020, care urmează
să fie lansată în curând, Comisia Europeană va
propune măsuri specifice pentru aceste sectoare.

Raportul analizează evolu iile recente din
domeniul TIC, furnizând dovezi semnificative pentru
elaborarea unei agende digitale pentru Europa,
prima ini iativă pilot a Comisiei Europene care
urmează să fie lansată în curând în cadrul strategiei
Europa 2020 pentru o cre tere inteligentă, durabilă i
favorabilă incluziunii.

Raportul define te sectorul TIC drept unul dintre
motoarele economiei europene. Din 1995, 50 % din
cre terea productivită ii în UE se datorează TIC,
mul umită progresului tehnologic i investi iilor din
acest sector. Din datele pentru perioada 2004-2007
reiese că investi iile respective au început mai recent
să genereze cre teri în eficien ă în restul economiei.
Valoarea adăugată a sectorului în cadrul economiei
europene este de aproximativ 600 de miliarde de
euro (4,8 % din PIB), TIC reprezentând 25 % din
totalul investi iilor de afaceri în materie de cercetare
i dezvoltare din UE . În Statele Unite însă, TIC oferă

avantaje i mai importante. Pentru ca TIC să aibă un
impact similar în Europa este nevoie de reforme
structurale i de o agendă digitală coerentă.

În Europa, aproximativ 60 % din popula ie
utilizează în mod regulat internetul, iar 48 % zilnic.
Nivelurile sunt comparabile cu situa ia din SUA unde
56 % din popula ie îl utilizează zilnic, iar 65 % l-a
utilizat în ultimele trei luni. Cu toate acestea, atât în
Uniunea Europeană (30 %), cât i în Statele Unite
(32%), aproximativ o treime din popula ie nu a utilizat
niciodată internetul.

Există importante diferen e de natură
socioeconomică i geografică. Persoanele în vârstă,
persoanele mai pu in educate i cele cu venituri mici,

în special, utilizează mai pu in internetul i au
competen e de nivel inferior în acest sens. Sporirea
competen elor digitale este esen ială pentru constru
irea unei societă i digitale europene. i în acest caz,
situa ia din Europa este comparabilă cu cea din
Statele Unite, de i utilizarea internetului este mai
frecventă în rândul americanilor în vârstă (în SUA, 46
% dintre persoanele care au trecut de 55 de ani nu au
folosit niciodată internetul, fa ă de 59 % în Europa). În
schimb, în Coreea i în Japonia diferen ele între
grupurile socioeconomice sunt mai pu in evidente.

În 2009, pia a UE a serviciilor de bandă largă era
din nou cea mai mare pia ă de acest gen din lume.
Aproape un sfert din cetă enii UE (24,8 %) dispun de
un abonament în re ele de bandă largă fixe. Cu toate
că vitezele de conectare sunt în continuă cre tere, 80
% dintre liniile de bandă largă fixe din UE oferind
viteze de peste 2 Mbps, numai 18 % dintre aceste linii
au viteze de peste 10 Mbps. De i sunt suficiente
pentru aplica iile web de bază, aceste viteze se dove
desc insuficiente pentru aplica iile mai avansate,
cum este televiziunea la cerere. Strategia Europa
2020 stabile te obiective ambi ioase care prevăd
asigurarea accesului tuturor europenilor la servicii de
bandă largă de cel pu in 30 Mbps. Pentru a atinge
viteze mai mari va fi necesară trecerea la re ele de
acces de genera ie următoare (NGA). În ceea ce pri
ve te implementarea unor astfel de re ele, UE are o
întârziere considerabilă fa ă de ări cum sunt Coreea
i Japonia. Migrarea la capacită i superioare de

bandă largă reprezintă o importantă provocare struc
turală pentru întregul sector al telecomunica iilor.

Pe lângă faptul că joacă un rol important pentru
cre terea economică europeană, internetul are un
imens poten ial de consolidare a pie ei unice. Nivelul
comer ului electronic i al afacerilor electronice
variază însă de la un stat la altul, iar tranzac iile
transfrontaliere sunt limitate. De i 54 % dintre
utilizatorii de internet cumpără sau vând bunuri via
internet, numai 22 % dintre ei efectuează tranzac ii
cu alte state UE. În schimb, în SUA comer ul
electronic este mai răspândit, având în vedere că 75
% dintre utilizatorii de internet cumpără sau vând
bunuri on line. Toate acestea demonstrează că
Europei îi lipse te o veritabilă pia ă unică digitală,
care este esen ială pentru a stimula dezvoltarea
întreprinderilor mici i mijlocii europene i pentru a
oferi consumatorilor o gamă mai variată de produse
la pre uri competitive.
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Motor al economiei

ase europeni din zece folosesc internetul

UE este cea mai mare pia ă a serviciilor de
bandă largă

Pia ă unică on line

Ș

�

�

IP/10/571, Bruxelles, 17 mai 2010

Agenţia Spaţială a SUA (NASA) a lansat recent ultimul
său satelit pentru explorarea Soarelui, Solar Dynamics
Observatory. Acesta a fost conceput pentru a furniza imagini
detaliate ale stelei noastre, imagini care ne vor ajuta în
încercarea de-a înţelege mai bine de ce se comportă aşa cum
o face. Un soare activ poate să deranjeze sateliţii, astronauţii,
comunicaţiile şi sistemele energetice de pe Pământ, mai ales
atunci când valurile de particule încărcate se deplasează în
direcţia noastră. Oamenii de ştiinţă vor să vadă dacă pot
prognoza "vremea spaţială" mai bine.

Solar Dynamics Observatory (SDO) va cerceta fizica ce
guvernează interiorul, suprafaţa şi atmosfera Soarelui.

"El va revoluţiona punctul nostru de vedere asupra
Soarelui, va dezvălui modul în care activitatea solară
afectează planeta noastră şi ne va ajuta să anticipăm ceea ce
urmează" consideră conducătorul ştiinţific al programului de
la NASA, Lika Guhathakurta. "Va observa Soarele mai
repede, mai profund şi mai în detaliu decât toate observaţii

anterioare, spărgând barierele de timp, de scară şi de
claritate care au blocat mult timp progresele în fizica solară."

SDO furnizează imagini de înaltă rezoluţie a Soarelui, de
zece ori mai bune decât imaginea medie din televiziunea de
înaltă definiţie (HD). În mod specific, NASA a spus că
observatorul va trimite un fascicul de 150 milioane biţi de date
pe secundă, 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână, de
aproape 50 de ori mai multe date ştiinţifice decât orice
misiune din istoria NASA. E ca şi descărcarea a 500,000
iTunes pe zi, potrivit agenţiei.

Satelitul aflat la o înălţime de 35,888 km este plasat pe
ceea ce NASA a numit o orbită unică. Spre deosebire de o
orbită geostaţionară, care ar ţine nava spaţială deasupra
aceleiaşi zone a Pământului tot timpul, satelitul va urmări o
cale în forma cifrei opt. Orbita va permite SDO să urmărească
Soarele aproape 24 de ore pe zi, şapte zile pe săptămână,
timp de cel puţin cinci ani, cu întreruperi scurte doar când
Pământul trece între SDO şi Soare. Orbita va permite, de
asemenea, înregistrarea imaginilor de înaltă rezoluţie la
fiecare trei sferturi de secundă, producând date suficiente
pentru a umple un singur CD la fiecare 36 de secunde.

SDO a fost lansat la momentul oportun. Ultimii ani au
cunoscut o stea foarte liniştită şi observatorul va fi în măsură
să monitorizeze Soarele când aceasta "revine" la viaţă. "În
ultimii doi ani am avut mai mult de 250 de zile fără nici un fel de
pete solare", comentează un cercetător din cadrul proiectului.
"Credem că acest minim se apropie de sfârşit. Vedem apariţia
de regiuni active noi. Ele încep acum de la latitudini mari în
atmosfera Soarelui. Pete solare se formează; vedem primele
explozii solare."

Primele imagini sunt spectaculoase, aşa cum se şi
aşteptau cei care au conceput şi construit telescopul.

Cele trei instrumentele de teledetecţie ale sale sunt:

Helioseismic and Magnetic Imager (HMI): studiază câm-
purile magnetice la suprafaţa Soarelui, sau fotosferei, pentru
a determina ceea ce se întâmplă în interiorul stelei. Va carto-
grafia fluxurile de plasmă care generează câmpuri magne-
tice.Astfel vom avea o hartă a câmpului magnetic al Soarelui.

Atmospheric Imaging Assembly (AIA): este o suită de
patru telescoape care vor realiza imaginea Coroanei solare,
stratul exterior al atmosferei Soarelui. Filtrele AIA acoperă 10
benzi de diferite lungimi de undă sau de culori, de la
ultravioletele extreme la vizibile.

Extreme Ultraviolet Variability (EUV): va măsura energia
emisă de soare în
lungimi de undă
ultraviolete extreme
(aceasta se numeşte
i r a d i e r e ) , c u o
p r e c i z i e f ă r ă
precedent. Razele
extreme ultraviolete
pot rupe atomi şi
m o l e c u l e î n
a t m o s f e r a
s u p e r i o a r ă a
Pământului, creând
un strat de ioni care
poate perturba grav
s e m n a l e r a d i o .
Această energie
r a d i a n t ă e s t e
complet absorbită de
atmosfera terestră,
ea putând fi studiată
doar din spaţiu.

�

�

�

Investiţiile în economia digitală deţin
cheia prosperităţii viitoare a Europe

În urma alegerilor legislative din
Cehia formaţiunea de stânga CSSD
obţine 22,08% (56 locuri în parlamentul
de 200 deputaţi), urmată de Partidul
Democratic Civic (ODS, de dreapta), cu
20,22% (53 locuri). Pe locul trei se află
noul partid de dreapta TOP 09, al fostului
m i n i s t r u d e E x t e r n e K a r e l
Schwarzenberg, cu 16,7% (41 locuri).
Partidul Comunist (KSCM) obţine
11,27% (26 locuri), iar formaţiunea
Afaceri Publice (VV) 10,88% (24 locuri).
Cele trei grupuri de centru - dreapta au
început negocierile pentru un guvern de
coaliţie. Dacă acestea vor fi finalizate,
guvernul rezultat va beneficia de cel mai
larg sprijin parlamentar din 1993, 118
locuri din 200.

Cu trei săptămâni înainte
de prezidenţialele din 20 iunie
din , candidatul liberal
Bronislaw Komorowski este
creditat cu 46% din intenţiile de
vot ale polonezilor, faţă sprijinul
de 30% pentru principalul său
rival, conservatorul Jaroslaw
Kaczynski.

Alegerile prezidenţiale sunt
organizate anticipat în Polonia
după moartea preşedintelui
Lech Kaczynski la 10 aprilie
într-un accident aviatic de
lângă Smolensk, Rusia.

Polonia

Observator Solar stabilit pe orbită
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neg; ma ăurit, încălzitoare
cu termostat pt. acvariu; 2 pompe pt.
acvariu. Tel. 0730-552734, 0770-
970892. (R.R)

Vând tv color diagonala 51,
Daewoo, 150 lei; tv Sava, diagonala
36, 100 lei; calculatoare complete,
700 lei; cumpăr biciclete bune

ă. Tel.
0355-805872, 0721-498097. (R.R)

Vând scroafă gestantă de 2 luni,
la Jamu Mare, 150 kg, iapă cu mânz;
cumpăr ă mare. Tel. 0742-
544119. (R.R)

Vând cositoare Stihl portabilă,
200 € neg; mig de împră ă
ăminte, portabil pt. tractor U445,

U650, 250 €. Tel. 0762-144602 (RR)
Vând frigider Arctic, congelator

cu 4 sertare, 300 lei. Tel. 0771-
409338. (R.R)

Vând cazan de făcut ă, inox,
120 l, cu răcitor de cupru, cu toate
dotările, 1000 €. Tel. 0747-877713.

Vând frigider Zanussi în Re

ăureni, 110 kg,
8 lei/kg. Tel. 0746-039581. (R.R)

Vând pianină Nocturno. Tel.
0769-427493. (R.R)

ă apicultor bol
nav. Vând 24 stupi dadant 10 rame
întregi jos

ăzi, magazii, rame totul
nou. Lăzile

ă convinge
ă completă capacitate 30

de familii, nepopulată, echipată
complet. Pre

şini de g

şi
defecte. Tel. 0743-431976. (R.R)

Închiriez rochie de mireas

ştiat îngr
ş

şi

şi
şi

nu numai, executate manual. Pre

şi 10 rame întregi în
magazie. L

şi magaziile placate.
Stupi puternici şi nestorşi la salcâm,
v

şa
str. 8 Martie nr. 63. Tel. 0742-834297

ţigl

-

ţuic

ţa,
350 lei. Tel. 0355-803014. (R.R)

Vând 4 porci în M

Vând lemn de nuc în localitatea
Re ţa. Tel. 0751-132460.

Vând lampadare pt. sufragerii
ţ

250 lei Tel. 0723-033751.
Vând lcd 81 Samsung nou, ga-

ranţie, preţ neg. Tel. 0757-333126.
Lichidez stupin , -

ţi la faţa locului. O
platform

ţ negociabil. Persoana
de contact: Marmeliuc Vasile, Boc

Diverse

,Anunturi ,Anunturi

Vând mobil ţ foarte rezona-
bil, calorifer electric, dvd, saltea
ortopedic

ţel ras

Caut protez

-

ţesc, 70 lei. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând motocositoare Carpatina,
în Re ţa, 750 €, în stare de
funcţionare; cositoare pe tambur
pentru tractor, 950 € neg. Tel. 0746-
642653. (R.R)

Vând mobil

ţar sufragerie extensibil, 900
lei; fotoliu pat, 400 lei, drujb

ţeasc

er

-

ă, pre

ă. Tel. 0748-205247.
ă adopt un că ă

mică. Tel. 0770-706242, 0770-
706241.

ă pentru dreapta.
Tel. 0722-877657. (R.R)

Vând cărucior de copii în stare
foarte bună, 400 lei. Tel. 0735-
640743. (R.R)

Vând 2 iepe de lucru, 1.500 €
neg. Tel. 0728-310452. (R.R)

Vând rochie de mireasă, 700 lei;
saltea o persoană, 50 lei; dami
geană de 55 l cu co

ă, nem

ă dormitor completă,
1400 lei; dulap dormitor cu u

ă sufragerie
1000 lei; canapea extensibilă, 500
lei; col

ă
nem ă nouă, 550 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând congelator Arctic cu 7
sertare, nefolosit, 600 lei. Tel. 0724-
331667. (R.R)

Vând video dvd, 500 lei neg; dvd
record , 350 lei; dvd player, 140 lei;
dvd player portabil, 12 V, 250 lei;
aparat foto digital, 180 lei neg;
cameră foto digitală, 380 lei neg;
bicicletă cu 12 viteze, 50 lei neg;
dublu radio casetofon, 330 lei neg;
aparat radio cu carcasă din lemn, 60
lei; aparat radio cu ceas, 25 lei; an
tenă parabolică, 90 lei; 3 călcătoare,
80 lei; aerotermă cu telecomandă,
200 lei; calculator Pentium 3, 400 lei

Doresc s

ş, 55 lei; TV, 50
lei, butoi 50 l, 25 lei; radio casetofon
de maşin

şi

şi
culisante, 800 lei; mobil

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
Tân 5,

ţie serioas
ţii. Tel. 0732-

703404.
V

ăr, 30 ani, 1.6 doresc să
cunosc o fată, poate fi

ă; eu
simpatic, fără obliga

ăduvă, 40 ani, caut partener
pentru căsătorie. Tel. 0729-359487.

şi de la sat,
care vrea o rela

Vând voucher.Tel. 0722-895420
Vând Ford Focus Ghia, 1.6,

benzin
. Tel. 0727-792621.

Vând remorc

ă, înmatriculat, full options,
2001, 4.500 €

ă de tractor, 3,50 m
cu 2,50 m, tablă zincată, 250 €, în
Lăpuşnicu Mare. Tel. 0769-9337753

Vând Fiat Bravo în M

Vând Dacia 1100, în stare de
funcţionare, acte la zi. Tel. 0730-
552734, 0770-970892. (R.R)

ăureni,
înscris, 1996, 2.200 € neg. Tel.
0722-748399, 0735-697263. (R.R)

Vând Renault 11 diesel, 1600
cmc, gri metalizat, 1987, taxe la zi,
1.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)

Vând Fiat Punto alb în Caran
sebe

ă, înmatriculat, 1.750 €. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând Seat Ibiza în Re
ă stare de func

ăr orice autoturism înmatricu
lat/neînmatriculat la pre

ă, 170
€, 4 gen

ă
pt. copii, 50 lei. Tel. 0749-044785,
0255-240062. (R.R)

Vând Dacia 1310 pentru dez
membrări, cu instala

ă. Tel. 0740-392023. (R.R)
Vând pompă de injec

-

ţa, din
1997 în perfect ţiona-
re, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 4.500 €. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând Dacia din 1986 în Como-
râ

ţi de aluminiu,
100 €. Tel. 0764-426600, 0728-
224707. (R.R)

Vând VW Golf 3 în Lugoj, deca-
potabil, genţi aluminiu, 2.000 €;
Renault Scenic, 1.9 turbodiesel,
1.500 €; Golf 3 înmatriculat, 2.000 €.
Cump -

ţuri bune.
Tel. 0768-066066. (R.R)

Vând Opel Astra Caravan,
recent adus din Germania, diesel,
1.200 € neg. Tel. 0756-386658 (RR)

Vând Dacia Supernova în Flo-
re

ţi aluminiu
pentru Opel Corsa, cu rezerv

ţi aluminiu cu cauciucuri pt.
Opel Astra, 200 €, scaun de ma

-
ţie de gaz

omologat
ţie pt. Opel

Vectra, cu garanţie, 600 € neg. Tel.
0723-421801. (R.R)

Vând Dacia 1310, 550 € neg,
acte la zi. Tel. 0769-427493. (R.R)

Închiriez garaj str. G.A. Petcu
lescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723-
160358.

0256-306293

ş, 2 uşi, alb, din 1994, 1.1,
benzin

şi

şte, 300 €; Nissan neînmatriculat,
400 €, diesel; 4 gen

şti, 1500 €. Tel. 0762-144602 (RR)
Vând scuter, 3.000 km, 500 €.

Tel. 0771-409338. (R.R)
Vând în Anina, 4 gen

şin

-

Vând pentru tractor U-650R 30
seturi perii electrice pentru demaror
şi alternator. Pret 30 lei/set. Tel.
0355-800815, 0722-856769.

Vând gps Navon N470 nou, în
cutie, toat

şina arat şi func

şi 4
cauciucuri de 175 pe 14 pe 80 Pirelli.
Tel. 0723-894929.

Renault Megan 1,6 motor,
negru, 132.000 km, în stare foarte
bun

şi
reesapate pt. maşini, 4x4, offroad,
motociclete, la pre

V nd pompe electrice de ben
zin pentru orice tip auto, capuri
distribuitoare, pompe electrice
alimentare diesel. el 0744 852658

ă Europa, detectare
camere fixe radar, stare perfectă.
Tel. 0741-133612.

Vând Ford Escort an 99 motor
1,4 l, euro 2, taxa înmatriculare 300
€, ma ă ă
impecabil, pre

ă, nou,
nerulat, pre

ă, electric
central, sau schimb variante mai
ieftine 2.800 €. Tel. 0749-281466.

Vând vouchere programul
Rabla 2010, dosar complet, C-S.
Tel. 0746-494058.

Vând 4 jante de tablă de 13 cu
tot cu cauciucuri de Golf 3

ă de vânzare, 1997, 4.000 €
neg. Tel. 0768-363915.

Vând jante aliaj aluminiu R13.
Tel. 0744-957175.

Vând voucher pre

ă impecabil, recent adus
în ă, pre

ă România.

ă

ţioneaz
ţ fix 1.000 €. Tel.

0746-434797.
Vând motor de scuter 4T 49cmc,

ansamblu complet cu roat
ţ 500 € negociabil. Tel.

0753-102723.
Vând voucher auto, preţ nego-

ciabil. Tel. 0722-895420.
Vând rabla, 1.500 lei. Tel. 0770-

389708.
Vând voucher preţ 350 €. Tel.

0726-188680.
Vând voucher preţ 350 €. Tel.

0734-726433.
Vând Subaru Impreza 1.6i înma-

triculat, taxe la zi, 4x4, clim

ţ 350 €. Tel.
0724-077911.

Vând Vw Pasat combi af. 10.
1997, motor 1,6, 102 CP, cu multiple
opţiuni, arat

ţar ţ 2.650 €. Tel. 0762-
052900.

Vindem online cauciucuri noi

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în toat Info.
Pe www.cauciucuridirect.ro sau la
tel. .

â -

T . -

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Caut s

Cump
ţionale.

Ofer 10-40 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.

Vând ma

.
Vând fotolii pat, 2 seturi. Tel.

0720-545776.
Vând dulap haine trei u -

ţ fix 150 €, flaut China 200 lei,
dulap 2 u

ţuri mici.
Tel. 0724-745009.

Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f bun

Tel. 0727-792621.
Vând ma

Vând 2 biblioteci + c ţi valo-
roase, în perfect

ţi

Cump

local

; PSP, 5
jocuri, 110 ; PS2, manete, 25
jocuri, 270 lei sau schimb jocuri
originale Sony Ps2, PSP 20 lei buc.
Tel. 0721-414951.

ă cumpăr 2 plăci de SD
RAM 512. Tel. 0769-794435.

ăr aparate de radio vechi
pe lămpi, defecte sau func

ă de găurit trifazică
GR16, aparat de sudură cu argon,
generator de acetilenă. Tel. 0720-
545776

ă masaj nouă profi,
pre

ă,
design modern.

ă de cusut electrică,
rusească, coase, surfilează, bro-
dează, face butoniere. Tel. 0355-
422338, 0770-849771.

ăr
ă stare. Tel. 0355-

801140, 0255-253973.
Vând ma ă de cusut Singer,

stare bună, 400 lei; tv Diamant cu
lămpi, împreună cu rezerve lămpi
(suna după ora 18:00). Tel. 0255-
257476.

ăr aparatură electrocas-
nică

€
€

şin

şi impe
cabil 50 lei, mas

şi negru 20 lei, aparat foto
Germania 50 lei, etc. pre

şin

şin

şi radio, , asigur transport
. Tel. 0723-092582.

Vând joc Sony Play Station 3,
manete, 16 jocuri, 160

.

tv

Închiriez teren în sat Ezeri

Vând cas

ţelu-Ro

ţa. Tel.
0743-431976. (R.R)

Vând apartament 1 camer
ţa, buc

ţa. Tel. 0355-
805872, 0721-498097. (R.R)

Vând apartament în Re ţa, str.
F -

-
ţit, înc

ţa, conf.
1, 14.500 €. Tel. 0355-416575. (RR)

Închiriez spaţiu pe B-dul Revolu-
ţiei din Decembrie 28, 100 €. Tel.
0355-807961. (R.R)

Vând foarte urgent
ţa cu pomi

Închiriez apartament 2 camere,
zona Intim, mobilat cu dot

Cump
ţa, cartier

Lunca Bârzavei. Tel. 0724-431005.
Vând apartament 3 camere, în

Re ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ

Vând apartament 2 camere, în
Re ţa, parter, în Lunc ţ de
criz

Vând cas

Vând apartament 2 camere
conf. 3, et. 2, zona poliţie Lunc

ţit, renovat
ţ 18.000 €. Tel. 0727-856750.
Închiriez garsonier

-

Vând urgent cl

ţ 5.000 €. Tel. 0769-
235390.

Vând teren intravilan Mehadia la
sosea internaţional

-

Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de B

ţional

.
Închiriez apartament 2 camere,

mobilat, utilat, pe termen lung, cu
120 €/lun ţie 120 €, retur-
nabil

Vând apartament 3 camere, în
Re ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et.1/4, gresie,
faianţ -

ş pt.
mici agricultori. Tel. 0747-163255.

Şoşdea, 3 camere,
buc

şu cas

şoara.Tel. 0741-653435 (RR)
Cump şi

şi

şi

şi
şului, 35.000 €, salon, buc

şa, 2
camere, bloc c

şi

şi ieftin teren
gr din în localitatea Reşi
şi vie. Tel. 0751-132460.

şi

şi

şi

ş. Tel.
0771-136911.

şi mobilat.
Pre

şnad,
et. 2, lâng

şi
curent, acte la zi, cu 11 €/mp nego
ciabil. Tel. 0720-026801.

şi

ă în
ătărie, cămară al imente,

grădină, 2.800 mp, fântână în curte,
30.000 € neg. Tel. 0355-410760,
0742-856013. (R.R)

Vând în O ă,
50.000 € sau schimb cu apartament
în Timi

ăr casă în Re

ă, în
Re ătărie, 17.000 € neg. Tel.
0767-702550. (R.R)

Închiriez garsonieră la cămin, cu
2 camere, în Re

ăgăra ă
tărie, termopane. Tel. 0771-409338.

Vând apartament în Boc
ărămidă, 80 mp, îm

bunătă ălzire centrală, debara
în pod, garaj, 30.000 €. Tel. 0747-
877713. (R.R)

Vând garsonieră în Re

ă ă

ări,150 €.
Tel. 0745-943635.

ăr apartament cu 2
camere confort II în Re

ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.

ă, pre
ă. Tel. 0730-024170.

ă în com. Ezeri

ă,
total îmbunătă

ă, Al. Tu
ă Ociko, bloc aparta

mente, contorizată, mobilată, 100 €.
Tel. 0770-391144.

ădire 2 încăperi,
110 mp, situată în Anina la 5 minute
de centru. Pre

ă, la 4 km de
Băile-Herculane, 17.000 mp, FS 60
m, posibilitate racordare la apă

ăile-Herculane, la 200 m de
sosea interna ă pe malul râului
Belareca, cu 8 €/mp negociabil. Bun
pt privatizare. Tel. 0720-026801.

ă + garan
ă la final. Govândari, Aleea

Dacia, etaj 9. Tel. 0720-026801.

ă, termopane, centrală pro
prie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.

V nd apartamenâ t 3 camere, 2
b ţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.

Vând cas

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

şi

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

(continuare )în pagina 7

A N U N Ţ
Local al Comunei Prigor, cu sediul în Prigor, nr. 323, jud. Cara -Severin, CUI 3227580, Cont

RO53 TREZ 1905 006X XX00 0031 deschis la Trezoreria Bozovici, prin primar Pavel Verindeanu, în
conformitate cu prevederile art. 21 din O.u.G. nr. 54/2006 i art. 13 din H.G. nr.168/2007, facem
cunoscut tuturor persoanelor fizice sau juridice interesate faptul c în data de 01.07.2010 ora 11:00,
va avea loc la sediul instituţiei, licitaţia public deschis , f r preselecţie, a c rui obiectiv este
concesionarea unui teren în suprafaţ de 10 ha, aflat pe teritoriul administrativ al Comunei Prigor în
extravilanul satului Borlovenii Vechi la locul numit Zic tori , aparţinând domeniului public al Comunei
Prigor conform H.G. Nr. 532/2002.

Concesionarea terenului se face în vederea exploat rii de c tre concesionar a resurselor de
granit i granodiorit existente în zon n concordanţ cu legislaţia în vigoare .

Ofertele se pot depune la sediul Consiliului Local al comunei Prigor prin delegat sau prin po t
pân în data de 01.07.2010 ora 11:00.

Întreaga documentaţie i caietul de sarcini al concesiunii se poate studia la sediul instituţiei la
compartimentul financiar-contabil, telefon/fax: 0255-243887, e-mail: pr_prigor@yahoo.com.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor: 28.06.2010.
Actele necesare în vederea depunerii ofertelor sunt: cerere de înscriere completat în exemplar

original; dovada achit rii taxei de participare în cuantum de 300 lei în contul RO53 TREZ 1905 006X
XX00 0031 deschis la Trezoreria Bozovici sau în numerar la casieria Consiliului Local Prigor; dovada
pl ţii taxelor i impozitelor locale c tre bugetul local unde î i are sediul concesionarul, în exemplar
original; dovada achit rii garanţiei de participare de 3.000 lei în contul RO53 TREZ 1905 006X XX00
0031 deschis la Trezoreria Bozovici sau la casieria Consiliului Local Prigor în copie; dovada
achiziţion rii documentaţiei de licitaţie respectiv a caietului de sarcini în sum de 200 lei RON (copie
chitanţ ); o copie a certificatului de înmatriculare al societ ţii - dac este cazul; declaraţie pe propria
răspundere privind experienţa în activitatea de exploatare a societ ţii comerciale, sau a asociaţilor
acesteia (în original) - dac este cazul; declaraţie pe proprie r spundere a administratorului societ ţii
în calitate de ofertant din care să rezulte c societatea nu se afl în stare de lichidare sau
reorganizare judiciar sau c are activitatea suspendat - dac este cazul.

Instanţa competent în soluţionarea eventualelor litigii este secţia de contencios administrativ a
Tribunalului Cara Severin, cu sediul în localitatea Re iţa, str. Horea nr. 2-4, tel. 0255 213304, fax:
0255 211554, e-mail: nicusor.maldea@just.ro.

Data transmiterii spre publicare a anunţului: 27.05.2010.
Pentru mai multe informaţii v rug m s ne contactaţi la tel/fax: 0255-243887 sau la sediul nostru

din Prigor, nr. 323, jud. Cara -Severin.
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Cosiliul Local Prigor,
Prin Prima , Verindeanu Pavelr
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Imobiliare
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de

gar ţa cu 8
€/mp negociabil. Tel. 0720-026801.

ă Băile-Herculane Iedărsi

Vând apartament 3 camere,
confort 2, zona Comisariat, etaj 2/4,
central

ţ ţie interior,
32.000 neg. Tel. 0745-786586.

Vând cas

ţ

ţa. Tel.
0771-482592.

Vând apartament 2 camere cu
îmbun ţiri, Micro 2, etaj 4/4, cu
acoperi

Cump ţa,
zon

Închiriez gratuit pe perioad
ţar

ţa, cu utilit ţi.Tel. 0770-784331
Vând garsonier

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0255-
233119, 0770-849354.

Vând teren pe C. Caransebe -
.

ţ 20 €. Tel. 0766-677491
Vând cas

ţile, 3
camere, dining + buc

ţ 47.000 € neg Tel. 0255-
555023, 0771-245398

Vând apartament 2 camere în
Boc ţ
neg. Tel. 0722-691610.

sau schimb în G
ţa sau Timi-

, 2-3 camere, conf 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate, bu-
c

Preţ
.

Familie serioas
ţa sau

Câlnic

ă, termopane, gresie,
faian ă, u ă metal, izola

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faian ă, podele, centrală încălzire,
termopane, terasă, curte, sau
schimb cu apartament în Re

ătă

ăr garsonieră în Re
ă bună, ofer 13.000 €. Tel. 0769-

654564.
ă

nedeterminată casă la ă lângă
Oravi ă

ă, et. 2 bloc cu
apartamente, mobilată, lângă
Ociko, contoare

€

ă, Boc ă,
central, aranjată, toate utilită

ătărie, 2 băi,
garaj. Pre

.

Vând casă ătaia
cu apartament în Re

ătărie, baie, hol, cămară alimente +
curte, garaj, anexe, teren casă
1 520 mp. Tel. 0256-
410590, 0747-832171

ă, dorim să
închiriem o casă în Re

. Tel. 0723-474259.

ş

şa Montan

şi

ş. Tel. 0724-700792.
şi

şi convector gaz.
Tel. 0770-391144, 0763-683888.

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şu
lui, la km 3, 2 283 mp, front stradal.
Pre

şa Montan

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi
şoara

neg.

şi

.

.

.

.

.

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

Farmacia Catena angajeaz
armacist i sistent de armacie.
Cerin e: studii de specialitate,
ALP, experien . CV la email:
resurse.umane@catena.ro fax:
021 220.49.27

ă

ă

f a f
ţ

ţ

-

ş

RE IŢA

ORAVIŢA:

Ţ

TOTAL JUDEŢ: 241

Ş

Ş

O ELU ROŞU:

: Administrator: 1;Agent securitate: 100;Amanetar: 1; Barman: 1; Buc ţioner-
asamblor articole din textile: 10; Consilier/expert/inspector/referent/ economist în management: 1; Controlor cali-
tate: 3; Croitor-confecţioner îmbr ţii: 2; Faianţar: 1;
Inginer de cercetare în electromecanic

ţ
ţiilor: 6; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 25; Osp

ţinere drumuri,
ţioner articole din piele

ţiilor: 5;
Agent po

ţa ,
gresie, parchet: 1;

ătar: 1; Casier: 1; Confec

ăcăminte după comandă: 7; Dulgher: 4; Electrician în construc
ă: 1; Instalator apă, canal: 3; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 6; Muncitor
necalificat în industria confec ătar: 1;
Pizzar: 1; Sef serviciu: 1; Sudor: 1; Sudor manual cu flacăra de gaze: 3; Zidar pietrar: 3; Zidar restaurator: 1; Zidar
rosar tencuitor: 6;

Bucătar: 2; Instrumentist: 2; Lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1; Lucrător
comercial: 1; Lucrător sortator de

ătar (chelner): 3; Solist vocal: 1;
Agent securitate: 10; Confec

ărfuri: 2; Muncitor necalificat în silvicultura: 2; Muncitor necalificat în industria confec
ător comercial: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 3;

Muncitor necalificat la ambalat produse solide
ărfuri: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian

şinist la maşini mobile pentru transporturi
interioare: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

şeuri reciclabile: 2; Maşinist la maşini cale mecanizare uşoara şi grea: 1;
Muncitor necalificat la între şosele, poduri, baraje: 1; Osp

şi înlocuitori: 5; Manager proiect: 1;
Manipulant m

ştal: 1; Agent securitate: 1; Lucr
şi semisolide: 2;

Manipulant m

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 02.06.2010

Caut meseria
ţii. Salariu negociabil. Tel.

0760-094479.

Particular execut lucr
ţii: cofraj, zid

ţ
Tel.

0760-094479.
Solicit pensionari pentru a avea

grij de o gospod rie la ţar nelimi-
tat. Ofer gratuit utilit ţi. Tel. 0770-
78433.

ţi cu membra-
n

ţ
-

ţii din polistiren
ţuri de criz

ţii termice, sanitare
ţionez fier beton la preţurile

crizei. Tel. 0734-267082.
Transport marf -

ţional. Tel. 0745-274929.
Execut lucr -

ţ -
ţii cu polistiren, rigips, zugr

.
ţ -

-

ţii
electrice la case

ţii, acte auto, re-
viste, c ţi etc. la un preţ avantajos.
Tel. 0754-889176.

Învaţ

ţi la un preţ avantajos. Tel.
0754-889176.

şi pentru lucr

ş,
gresie, faian

şi b

şi
exterioare, gresie, faian

şi decora
tiv şi rigips la
pre

şi confec

şi inter
na

şi exte
rioare, gresie, faian

şi apartamente,
montare şi/sau schimbare tablou
electric nou. Tel. 0770-813873.

Traduc
şi

invers, cazier, invita

şor în doar 10
ore. Rezultat garantat! Predau ore
de german şi/sau
avansa

ări în
construc

ări în
construc ărie, acoperi

ă, rigips, tencuială
decorativă, tencuială clasică.

ă ă ă
ă

Caut să îngrijesc copii ătrâni.
Tel. 0770-391275, 0728-166849.

ă bituminoasă 17 lei/mp cu tot cu
material. Tel. 0743-907757.

Execut amenajări interioare
ă, rigips,

podele,tencuială normală
ă, izola

ă. Tel. 0769-794435.
Execut lucrări de interior,

exterior, instala

ă intern

ări interioare
ă, laminate, izo

la ăveli.
Tel. 0730-804629, 0355-802306.

Îl caut pe domnul Musteti Iosif
născut în Gătaia. Cine îmi poate da
detalii să sune la 0767-266173

Cură ătorie ecologică la domici
liu covoare 3 lei/mp, aparatură pro
fesională, garantăm calitate, timp de
uscare 30 min. Tel. 0758-052933.

Electrician - execut instala

ător autorizat efectuez
traduceri din germană în română

ăr

ă germană u

ă pt. începători

Execut hidroizola

Caut îngrijitor pentru persoană
cu han icap locomotor. Ofer salar +
carte de muncă. Tel. 0745-583129.

d

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Prefectura C-S anun

În data de 28.05.2010 lucrătorii
din cadrul Poliţiei Mun Caransebeş
împreună cu cinci salvamontişti şi
trei voluntari din localitatea Turnu
Ruieni au reluat căutările celor doi
soţi dispăruţi în data de 19.12.2009
pe Muntele Mic. ăutările vor
continua şi în perioada următoare.

ţ ţia
tei

.
aceasta

-

.

C

ă dispari

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul Judeţean al
Poliţiei de Frontieră

Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă
�

Elisabe Rozalia Iaszan, în vârstă
de 16 ani Pe data de 20 mai,

a plecat la Liceul din
Moldova Nouă, însă, nu a ajuns nici
la şcoală, dar nici acasă. Tânăra are
1,55 m, păr şaten, ochi verzi, iar la
data dispariţiei purta blugi albaştri,
jachetă mov şi adidaşi. Cine poate
da relaţii este rugat să sune la nr. de
telefon: 0764 178713. Familia este
dispusă să ofere recompensă.

27.05.2010: pe raza judeţului
Cara lucrători din cadrul
I.P.J şi I.J.P.F au confiscat peste
50.000 de ţig documente de
provenienţă.

28.05.2010: în urma efectuării a
14 percheziţii în zona oraşului Ora-
viţa şi a localităţilor limitrofe, poliţiştii
au ridicat în vederea confiscării
peste 1.500.000 de ţigarete în
valoare de aproape 630.000 lei.

28.05.2010: în localitatea Buco-
va, în timp ce o echipă de doi poliţişti
efectuau activităţi de supraveghere
şi control a traficului rutier, un b
din Băuţar, fiind sub influenţa băutu-
rilor alcoolice l-a lovit fără motiv şi
unul din poliţişti. În cauză a fost
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de ultraj.

29.05.2010: pe DN 68 s-a
produs un accident rutier soldat cu
victime.

29.05.2010: a avut loc faza
judeţeană a concursului „Educaţie
rutieră educaţie pentru viaţă”.
Această s-a desfăşurat la Şcoala
generală numărul 12 din Reşiţa şi au
participat elevi din unităţile şcolare
de pe raza judeţului.

29.05.2010: Poliţia Oraşului
Anina, a fost sesizată cu privire la
faptul că într-un bar din localitate
mai multe persoane fac scandal.
Scandalagiilor, le-a fost întocmit
dosar penal sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de ultraj contra bunelor
moravuri şi distrugere.

30.05.2010: a fost depistat un
bărbat în timp ce transporta cu un
autoturism, pe DN 58, cantitatea de
4.000 pachete ţigări netimbrate,
fără a poseda documente de
provenienţă.

30.05.2010: a fost depistat un
bărbat ce călătorea cu trenul pe ruta
Bucureşti-Timişoara, având un bilet
gratuit ce nu îi aparţinea.

30.05.2010: pe DJ 608, pe raza
comunei Cornereva s-a produs un
accident de circulaţie.

31.05.2010: în Caransebeş a
fost oprit pt. control un autoturism, al
cărui şofer avea permisul de condu-
cere reţinut în data de 16.05.2010 pt
săvârşirea infracţiunii de conducere
pe drumurile publice a unui
autovehicul de către o persoană
care are o îmbibaţie alcoolica de
peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

01.06.2010: Inspectoratul de
Poliţie al Jud. CS a organizat câteva
activităţi atractive: concurs de şah
intitulat „Inteligenţă nu violenţă”,
concursul de creaţie plastică intitulat
„Violenţa în rândul tinerilor” unde
tinerii au încercat să transpună în
imagini sugestive cauzele şi conse-
cinţele violenţei în mediul şcolar.

01.06.2010: mamei unei minore,
a sesizat faptul că fiica sa CARDOS
SIMONA, în cursul zilei de
31.05.2010, a plecat voluntar de la
domiciliu luându-şi cu ea mai multe
obiecte de îmbrăcăminte.

28.05.2010: în timpul unui con-
trol pentru verificarea autoturisme-
lor, la Naidăş, soferul unui BMW a
ignorat semnalele poliţistului de
frontier , încercând s evite filtrul .
Unul din politi tii de frontier a încer-
cat s opreasc ma ina, aplicând
pe carosabil dispozitivul antipneu,
moment în care oferul l-a acro at
pe acesta.Pt.reţinerea autoturismul,
politi tii de frontier au tras focuri de
arm în plan vertical i asupra pneu-
rilor autoturismului, care a p r sit
partea carosabil i a intrat într-un
anţ aflat la marginea drumului.

28.05.2010: echipa pirotehnică
din cadrul ISU “ Semenic” a fost soli-
citată să intervină pentru asanarea
unui element de muniţie descoperit
întamplător de către muncitorii care
efectuau săpături in zona Triaj, în
vecinătatea parcului de locomotive.

ş-Severin,
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31.05.2010: P. Nicoleta, din
Berlişte a sesizat faptul că fiica sa
VLĂDIA IASMINA MĂDĂLINA, a
plecat voluntar de la domiciliu din
data de 28.05.2010.

�

S
ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,

“ ”
“ ”

Firm -ă confec
ăm por

ţii metalice execu
t ţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri
avantajoase. Tel. 0720-070885.

Caut blocuri pentru curăţenie, în
Govândar. Tel. 0730-482340.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

.
Ofer spre închiriere apartament

în Lunc

€ neg Tel.
0766-595832.

Închiriez garsonier
€. Tel.

0770-391144, 0769-692798.
Proprietar, vând apart.3 camere,

în Re ţa, confort 1, 80 mp, faianţat,
u

ţ ţ
€ neg Tel.

ţiri, 12.600 € Tel. 0770-
746033.

Vând sau schimb apartament 3
camere, confort 1, semidecoman-
dat, îmbun ţit, cu garsonier

ţ

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171

ă ă mobilată, cu
baie, la casă. Tel. 0731-533075.

Cumpăr casă mică ă.
Tel. 0748-205247.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, semidecomandat, zona
micro I, centrală, termopane, u

ă pe Al.
Tu ă, 100

ă metalică, centrală cupru, termo-
pane, apometre, interfon, grădină în
fa ă, aproape de spital ă,
49.500 0769-337753.

Ofer spre închiriere apartament
1 cameră, nemobilat, conevctor,
boiler electric. Tel. 0761-358378.

Persoană fizică, vând garsonie-
ră confort 1, 30 mp, et. 2, cu multipe
îmbunătă

ătă ă sau
apartament 2 camere + diferen ă.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Caut să închiriez garsonieră,
exclus Mociur. Tel. 0760-094479.

şi o camer

şi modest

şi
interior schimbate, din termopan,
balcon, et. 1/4, 27.000

şnad, et. 2, mobilat

şi
ş

şi de pia

.

.

.

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a
elaborat . Din
cuprinsul ghidului fac parte prezentări cu privire la:

Condiţii de viaţă în Germania
Exercitarea dreptului de şedere şi accesul pe piaţa

muncii din Germania
Condiţii de muncă (contractul de muncă, salarizarea,

timpul de muncă, concediile)
Securitatea socială în Germania
Impozitul pe venit
Educaţia şi recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor.

Ghidul lucr torului român în Germaniaă

�

�

�

�

�

�

Cele mai multe victime ale traficului de
persoane din Germania au provenit, în 2009, din
România şi Bulgaria, potrivit raportului Oficiului
Federal de Criminalistică (BKA), informează
pagina electronică a Deutsche Welle.

Oficiul Federal de Criminalistică a mai stabilit
că numărul victimelor cu vârste de până la 14 ani
s-a dublat, în 2009, faţă de anul precedent.
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C icl i sm
Ivan Basso a castigat a 93-a editie a Turului Italiei.

Prezentarea Turului Romaniei.

Rutierul
italian Ivan Basso si-a trecut in palmares Turul ciclist al Italiei, prima
cursa de trei saptamani a sezonului, depasindu-l cu un minut si 51
secunde pe spaniolul DavidArroyo. In varsta de 32 ani, Basso se afla la
al doilea succes in Il Giro, dupa cel obtinut in 2006 cand concura pentru
formatia daneza CSC. Podiumul Turului Italiei a fost completat de
Vincenzo Nibali, principalul locotenent al lui Basso la echipa Liquigas
terminand cursa cu o intarziere de 2 minute si 37 secunde. Campionul
mondial Cadel Evans s-a clasat pe locul cinci la general, la 3 minute si
27 secunde, topul opt fiind completat de Richie Porte, revelatia cursei,
Alexandre Vinokourov si Carlos Sastre.

Turul Ciclist al României va
strânge la startul celei de-a 47-a editii, 20 de ciclisti români, care vor
face parte din cinci echipe, România "Under 23", CS Dinamo, Olimpic
Team Câmpulung, CS Mazicon Bucuresti si Tusnad Cycling Team
Miercurea Ciuc. La cea de-a 47-a editie a Turului Ciclist al României si-
au anuntat participarea 15 echipe, 10 fiind din strainatate. Cea de-a 47
editie a Turului Ciclist al României are un buget de aproximativ 150.000
de euro si se va desfasura în perioada 5-12 iunie. Distanta pe care o vor
parcurge rutierii este de 1.154 de kilometri, pe parcursul a sapte etape,
iar ca o deosebire fata de editiile precedente, traseul nu va mai trece pe
Transfagarasan. Programul turului este urmatorul:

Prolog, 05.06: Deva (4 km);
Et. I, 06.06:Alba Iulia - Teius -Aiud - Ludus - Târgu Mures (118 (km);
Et. II-a, 07.06: Tg Mures - Reghin, Bistrita, Vatra Dornei (175 km);
Et. III-a, 08.06: Vatra Dornei - Câmpulung - Gura Humorului -

Falticeni - Suceava (137 km);
Et. IV-a, 09.06: Suceava - Gura Humorului - Câmpulung - Sucevita -

Radauti - Siret - Bucecea - Botosani (226 km);
Et. V-a, 10.06: Botosani - Târgu Frumos - Roman - Bacau (160 km);
Et. VI-a, 11.06: Bacau - Adjud - Marasesti - Focsani - Buzau (180

km);
E. VII-a, 12.06: Slobozia - Giurgeni - Hârsova - Ovidiu - Constanta

(154 km).

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Romania - Ucraina, meci amical

Vineri Digi Sport ora 19:00
ATLETISM: Diamond League, Oslo

Vineri Digi Sport ora 21:00
TENIS: Openul Frantei, Roland Garros, finala feminina

Sambata Eurosport ora 16:00
JUDO: Cupa Mondiala

Sambata TVR 2 ora 16:15
RUGBY: Cupa Mondiala, Romania - Ucraina

Sambata TVR 2 ora 18:30
VOLEI MASC.: Liga Europeana, Marea Britanie - Romania

Sambata TVR 2 ora 23:10
MOTOCICLISM: MOTOGP, MP al Italiei, Mugello, cursele

Duminica Digi Sport ora 12:00
TENIS: Openul Frantei, Roland Garros, finala masculina

Duminica Eurosport ora 15:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
04 iun: ATLETISM - Diamond League, Oslo, Norvegia;
04 - 06 iun: RALIURI - Camp. National, Etapa 3, Tg. Mures;
05 - 12 iun: CICLISM - Turul Romaniei;
07 - 13 iun: TENIS - TurneuATP,AEGON Championship, Londra.

Handba l
Echipele calificate la turneul final al CE de handbal feminin din

2010.

UCM Resita

Preliminariile Campionatului European de handbal feminin din
luna decembrie s-au încheiat, duminica, iar 14 echipe nationale, printre
care si cea a României, s-au calificat la turneul final, gazduit de
Danemarca si Norvegia. Conform regulamentului, la turneul final s-au
calificat primele doua clasate din fiecare din cele sapte grupe
preliminare, care se alatura astfel echipelor natiunilor gazda,
Danemarca si Norvegia.

Reprezentativele calificate sunt urmatoarele:
Grupa I - Ucraina (locul I), România (locul II); Grupa II - Ungaria,

Suedia; Grupa III - Franta, Islanda; Grupa IV - Germania, Slovenia;
Grupa V - Spania, Serbia; Grupa VI - Muntenegru, Rusia; Grupa VII -
Croatia, Olanda.

Echipele Danemarcei si Norvegiei sunt calificate din oficiu, fiind
gazdele turneului final din luna decembrie. Tragerea la sorti a
meciurilor din grupele CE din luna decembrie va avea loc în 5 iunie, la
Odense, în pauza meciului dintre Danemarca si Norvegia, programat
cu ocazia împlinirii a 75 de ani de existenta ai forului national danez.

La ultima editie a Campionatului European, nationala României a
ocupat locul cinci.

. Handbalistul sârb Predrag Vujadinovic a semnat un
contract valabil pe următoarele două sezoane cu UCM Re

ă pe postul de extremă stângă
ă în prezent la Steaua ă câ

ă, UCM Re ă
echipă pe pia

şi
şi are 26 de ani. Sârbul

a evoluat pân . Dup ştigarea Cupei României
şi a medaliilor de vicecampioan şi

UCM i-a prelungit contractul pivotului
Gheorghe Irimescu şi şi-au completat lotul cu portarii Levente Szabo,
de la "U" Transilvania Cluj, şi Ionu ş, de la Minaur Baia Mare.

ţa.
Vujadinovic joac

ţa este cea mai activ
ţa transferurilor,

ţ Irimu

Vo le i
6 din 6! Înfrângeri pe linie pentru naţionala de volei masculin a

României! Echipa naţional

ţa Turciei (3-0), a Italiei (3-0),
dar

ţiunile organizatoare), Franţa, Bulgaria,
Rusia

ă de volei masculin a României a jucat
duminică ultimul meci din turul doi al preliminariilor CE din 2011, bifând
în total

ă
de Stelian Moculescu, ce s-a clasat pe ultimul loc al grupei E, cu 6
puncte. La primul turneu al grupei, disputat laAnkara, echipa României
a fost învinsă de Turcia (3-0), Italia (3-0)

ă, la Gioia del Colle (Italia),
voleibali

ă
campania tricolorilor, 2-3 (25-18, 25-19, 16-25, 24-26, 15-17), după
120 de minute de joc efectiv.

Echipa de pe locul I din fiecare grupă se va califica direct la turneul
final, iar cele de pe locurile 2 vor juca meciuri de baraj.

La turneul final al CE din 2011 (9-18 septembrie) sunt calificate
direct Austria

şase înfrângeri, în cele şase partide disputate, în grupa E.
Toate cele trei adversare ale tricolorilor au învins echipa antrenat

şi Belarus (3-1), în timp ce la
cel de-al doilea turneu, încheiat duminic

ştii români au cedat pe rând în fa
şi a Belarusului (2-3), ultimul fiind cel mai disputat din toat

şi Cehia (na
şi Serbia.

Formula 1
Lewis Hamilton (McLaren-

Mercedes) a obţinut victoria în
Marele Premiu de Formula 1 al
Turciei, etapa cu num

-

ţia a treia, graţie acestui
rezultat australianul acumulând
93 de puncte, sporindu-

ţilor. Cei doi
echipieri Mercedes GP - Michael
Schumacher

-

ţumeasc

ărul 7 a
sezonului 2010. Fostul campion
mondial a parcurs cele 58 de tururi
de circuit în 1 oră 28 minute 47
secunde 620 miimi

ău, campionul mondial en-
titre, Jenson Button. Implicat într-
un acro

ărul 41, Mark Webber
a reu ă ajungă la linia de sosire
în pozi

ă să se mul ă
cu două clasări modeste - un loc 7
pentru brazilianul Felipe Massa

ă o cursă lipsită de strălucire.
GP Turcia 2010 - Clasament

final (Top 5)
Lewis Hamilton - McLaren-

Mercedes 1:28:47.620
Jenson Button - McLaren-

Mercedes +2.645
Mark Webber - Red Bull-

Renault +24.285
Michael Schumacher -

Mercedes GP +31.110
Nico Rosberg - Mercedes

GP +32.266

şi a fost urmat
în clasamentul final de coechipie
rul s

şaj cu Sebastian Vettel, în
turul cu num

şit s

şi astfel
avansul în topul clasamentului
general al pilo

şi Nico Rosberg - au
încheiat etapa de la Istanbul pe
locurile 4, respectiv 5. La cel de-al
800-lea Mare Premiu din presti
gioasa sa istorie, Scuderia Ferrari
a fost obligat

şi
un loc 8 pentru Fernando Alonso,
dup

1.

2.

3.

4.

5.

Gimnastică
Presedintele Federatiei Române de Gimnastica, Adrian Stoica, a

declarat ca în cadrul sedintei Comitetului Executiv de marti s-a decis ca
lotul feminin sa fie coordonat de Octavian Bellu, Marian Bitang si
directorul tehnicAnca Grigoras.

Antrenorul lotului feminin de gimnastica a României, Nicolae
Forminte, a anuntat, marti, ca renunta la functia detinuta. Octavian
Bellu si Marian Bitang revin astfel dupa cinci ani la cârma lotului feminin
de gimnastica al României.

Spadă
Echipa României s-a clasat pe

locul trei la concursul feminin de
spadă de la Montreal, din cadrul
Cupei Mondiale, după ce a învins
în finala mică forma

ă, Anca
Măroiu, Simona Alexandru,
Loredana Iordăchioiu) a trecut în
optimi de Suedia cu 44-42, în
sferturi a învins Rusia cu 45-36, iar
în semifinale a fost întrecută de
Italia, cu 30-27.În finală,Germania
s-a impus în fa

ă ce a trecut de
Ungaria, cu 45-35, în ultimul meci.
În optimi, România a învins Turcia
cu 45-19, dar apoi a fost întrecută
de Rusia, cu 45-39.

ţia Poloniei cu
scorul de 35-34. România (în
componenţa Ana Brânz

ţa Italiei cu 45-37.
În concursul masculin de sabie

de la Padova, România a terminat
pe locul 7, dup
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