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Atât medicii, cât ţii
re ţeni

ţin de domeniul
maladivului. Arborând pretextul
unor a

ţ

ţi, care, pe zi ce trece sunt,
îns ţa
tsunami-ului costurilor s ţii
noii artizani, în frunte cu vajnicul
Atilla Cseke, n-au reu

ţienesc în relaţia
bolnav-medic, a reu

ţi nu numai pe bolnavi dar
ţean de Urgenţ

ţa, este unul dintre speciali
ţionar, anchetator, poliţist, orice, numai medic nu. “Dac

ţia medic-pacient, în
sensul c

ţ

ţia
în care activeaz ţia pentru asigur

ţia e real
ţe, acolo unde

aexist ţe. F ţ

ţie tipizat

ţie

ţi,
poate, în eliberarea certificatelor. G ţi-i domnilor ţi-i! Sunt,
poate

ţi dar nu e admisibil

ţii grave, trebuie
operaţi, cum pot ei umbla dup ţe? Pur

ţii: spitale, poiclinici, doctori de familie,
Finanţe, case de asigur

ţa unor persoane incapabile s ţeleag

ţi-le lor puterea necesar
Doctorul Dumitrescu mai arat ţate, ar

ţilor din
România. El susţine c ţii din spital, cum ar fi chirurgia pot
intra într-un parteneriat public-privat, spre binele pacienţilor. Cauza
major

ţii la nivel naţional.

şi pacien
şi şi nu numai, ambele

categorii, sunt robii neputincioşi ai
unor artificii din domeniul medical
care parc

şa-zise economii în
s

şi în fa

şit pân
şi mai

mul t s is temul . De aceea,
sumedenia de acte care trebuie
î n t o c m i t e , i n t r o d u c e r e a
elementului poli

şit s
şi pe medici. Doctorul Romeo

Dumitrescu, medic primar chirurg la Spitalul Jude
şi ştii care s-a trezit transformat, peste

noapte, în func

şi c
şte la zi contribu

şa cum se ştie, pacientul
trebuie s

şi procuratur şi simplu o
arestare la domiciliu! În toat

şa ceva. Sunt şi medici specializa
şi pedepsi

şi medici care acord

şi pl şte
asigurarea sau nu. Sunt bolnavi care vin la noi în situa

şi simplu îşi
bat joc de urm

ş-Severin au sc
şi de Casa de Asigur

şte posibilit

şti”, care atrage
peste 40 la sut

ă

ănătate lucru curios, pentru că,
până la urmă, grosul finan ării
sistemului vine direct de la
asigura

ă, tot mai neputicincio
ănătă

ă
acum decât să bulverseze

ă scoată
din min

ă din
Re

ă
până nu demult exista o libertate absolută în rela

ă se stabilea diagnosticul iar medicul elibera dacă era cazul un
concediu medical, care, în cazul unui medic primar ca mine, putea să
meargă până la 90 de zile, acum bolnavii care vin la spital trebuie să
prezinte adeverin ă de la locul de muncă cu numărul de zile de

concediu medical de care a beneficiat în ultimele 12 luni ă institu
ă plăte ările de

sănătate. Noi, pentru a avea certitudinea că situa ă, trimitem
pacientul la Casa de Asigurări de Sănătate sau la Finan

ă asemenea eviden ără adeverin ă nu putem elibera
certificatul de concediu medical. Mai mult, a

ă redacteze o declara ă priun care se obligă să
rămână la domiciliu între anumite ore, ca să poată fi controlată de o
comisie medicală, poli ă! Aceasta este pur

ă cariera mea, inclusiv în timpul unei
dictaturi dure, n-am pomenit a

ăsi
ă pensii de boală pe alte criterii decât cele

medicale. Trebuie identifica ă generalizarea. Nu se
poate ca eu, medic chirurg, să anchetez dacă pacientul î ăte

ă tot felul de adeve rin
ătoarele institu

ări. Ce este, de fapt, bolnavul? O minge de
ping-pong în fa ă în ă fenomenul?
Oricum, în Cara ăzut concediile medicale, care sunt
controlate de DSP ări, unde sunt persoane
specializate. Da ă!”

ă că spitalele sunt finan ătând
de mai multe ori că sistemul german nu se potrive ă

ă anumite sec

ă o pune pe manifestările “Republicii Bucure
ă din fondurile sănătă

-

-

-

Dan Apostolescu

Prefectul jude
ărire a Apelor Cara ă

tuturor Comitetelor Locale pentru Situa ă din Clisura Dunării,
luarea măsurilor ce se impun, având în vedere prognoza hidrologică
pentru următoarele zile. La Bazia ă a fluviului, Dunărea
este în cre ă ajungând la 12.400 mc/s, aproape
dublu fa ă media multianuală a lunii, de 6.400 mc/s, potrivit unei prognoze
emisă de Institutul Na ărire aApelor.

Printre măsurile pe care Comitetele Locale pentru Situa ă
ar trebui să le ia în vederea limitării pagubelor ce s-ar putea produce, se
regăse ă

ă trebuie să ia în
serios avertizările ă ia imediat măsurile ce se impun, pentru că nu
dorim să se repete situa ă, însă,
este bine să previi. Atunci, debitul Dunării a ajuns la 14.700 mc/s”, a
precizat prefectul de Cara

ţului Cara Ţunea,

ţii de Urgenţ

ţar
ţ

ţ
ţional de Hidrologie

ţii de Urgenţ

ţii de Urgenţ

ţia din 2006. Situaţia nu este atât de grav

Ţunea.

ş-Severin, Octavian şi directorul
Sistemului de Gospod ş-Severin, Dorin Gavril, solicit

ş, intrarea în
ştere, în momentul de fa

şi Gospod

şte retragerea din zona inundabil şi asigurarea sau ridicarea la
cote mai înalte a bunurilor.

„Membrii Comitetelor Locale pentru Situa
şi s

ş-Severin, Octavian

Medicii trag un semnal de alarm@: pacientul nu poate fi arestat la domiciliu!

Cetă ţen i ma jo r i
În data de 08.06.2010, la Casa Municipală a avut loc festivitatea

înmânării diplomei de CETĂŢEAN MAJOR al Municipiului Re ţa, de
către primarul Mihai Stepanescu. Au fost prezenţi 316 elevi din unit ţile
de înv ţ ţa care au împlinit frumoasa vârst

ă
ă ământ preuniversitar din Re ă

de 18 ani în lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie

şi

şi
şi mai 2010.

Larisa Crîsta

Prefectul solicit@ luarea m@surilor pentru prevenirea inunda]iilor pe Dun@re
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Luni, 7 mai a.c. a avut loc premierea câ
ţi la proiectul de desen "

ţa
cât

ştig

şurat la Casa Municipal

ştig şi
şi din celelalte oraşe participante.

ătorilor
participan

desfă ă. Au fost
premiate un număr de 60 de lucrări dintr-un total de 500.
Câ ători ai acestui concurs au fost elevi atât din Re

Copil, Bucurie,
Copilărie"

În cadrul proiectului “Metarsis”,
şi a avut parte de un

sus
şi educa

şi şi elevii clasei
a III-a de la Şcoala Gen

pe 4 iunie, la Libr
ţa

ţinut de cei mici. Cei implicaţi în acest
act de cultur ţie, ţii corului
“Menestrelul” al Palatului Copiilor din Re ţa

.

ăria
“Semn de carte” din Re

ă au fost componen

nr. 8.

recital de
muzic şi poezieă

C
au

, fiind
premiaţi ţa

opii din Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă din Reşiţa câştigat locul I la

"ÎMPREUNĂ
PENTRU VIITOR" organizat la Constanţa în
perioada 29-30 mai 2010, faza naţională

concursul de dans tradiţional

şi de Prim şiăria Re

�

�

Un teren de sport modern, cu gazon artificial, va fi ridicat anul acesta la Socol La Libr
ţa s-a desf ţinut în trei limbi -

român
ţa va fi dat ţ ţine primarul Mihai Step

ţa, vor avea loc etapele judeţene ale concursurilor profesionale ale
serviciilor private ţii de urgenţ

ţa organizeaz
ţi

ăria „Semn
de carte” din municipiul Re ă ă un moment poetic sus

ă, germană ă - de autorul Peter Shrager Parcarea verde din spatele Primăriei
municipiului Re ă în folosin ă în maxim zece zile, sus ănescu
Săptămâna aceasta, la Re

ă Centrul de CercetareAvansată, Proiectare
ă astăzi seminarul „Energia

Solară: Utilită

şi şurat asear
şi englez

şi
şi

şi voluntare pentru situa
şi Tehnologie din Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşi

şi Perspective”

�

�

�

�

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării ării
Cererii de revizuire împotriva Deciziei civile nr. 1598/2009 pronun ă
de către Curtea de Apel Timi

şi promov

şoara în dosarul nr. 2981.1/115/2008.
ţat

(aprobat)

2.
şi desf şurarea concesion

şi

şi
a comisiei de cenzori la S.C. “CET 2010 REŞI

şilor locali la
cursurile de preg şi perfec

ŞI

şi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii privind organi
zarea ă ării parcelelor din perimetrul Zonei
Industriale Aglomerator - Valea ă

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind ării ale
ătire, formare

Proiect de hotărâre privind
ă cu S.C. UCM RE

Proiect de hotărâre privind

ă la Registratura Consiliului Local nr.
11357/07.06.2010.

-

-

Ţerovei Re ţa, destinate activit ţilor
productive.

desemnarea Administratorului unic
ŢA” S.R.L.

aprobarea particip
ţionare pe perioada manda

tului.

constituirea comisiei de îndepliniri a
procedurii de conciliere direct ŢAS.A.

rectificarea bugetului local al
Municipiului Re ţa pe anul 2010.

Informare privind adresa nr. 519/07.06.2010 a S.C. TURIST
SEMENIC S.A. Înregistrat

( probat)

( probat)

a

a

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

3.

4.

5.

6.

7.

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi

men punctele aprobate, respinse, modificate
ă

şedin şi şi Jude
ş-Severin, s

şi
reglementate în situa

ţ ţa ţean
Cara

ţionându-se
ţie de urgenţ

Ordinea de zi a }edin]ei extraordinare
a Consiliului Local Re}i]a convocat de

îndat@ în data de 08.06.2010

Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin
verifică în această perioadă hotărârile Consiliilor
Locale şi a Consiliului Judeţean, pentru a constata
dacă există documente justificative privind
acordarea unor stimulente salariale pentru angajaţii
acestor instituţii.

„În cazul în care vom descoperi asemenea situa-
ţii, prin care să fie acordate astfel de majorări, vom
ataca în contencios administrativ respectivele hotă-
râri”, a precizat prefectul judeţului, Octavian Ţunea.

De asemenea, în această perioadă, Instituţia
Prefectului Judeţul Caraş-Severin continuă verifi-
carea prevederilor legale şa încheierea sau
încetarea contractelor individuale de muncă ale
asistenţilor personali, ai persoanelor cu handicap.

Până în momentul de faţă, controale au fost
efectuate în opt primării, miercuri, 9 iunie 2010, fiind
rândul localităţilor Buchin şi Turnu-Ruieni

-
-

.
Biroul de pres ţieiă al Institu Prefectului - jud.CS

Consiliul Judeţean Caraş-Severin în parteneriat
cu Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin im
plementeaz proiectului „Eficientizarea şi reducerea
duratei de livrare a serviciilor publice din judeţul
Caraş-Severin” cu o valoare totală de 469.031 lei,
fondurile fiind obţinute prin Programul Operaţional
„Dezvoltarea CapacităţiiAdministrative”.

Obiectivul general al proiectului, ce se derulează
pe parcursul a 18 luni, îl reprezintă dezvoltarea
capacităţii administrative din jude ul Cara -Severin
pentru creşterea calităţii eficien ei serviciilor
publice furnizate cetăţeanului.

Prin proiect se va înfiinţa un ghişeului unic pentru
cetăţeni, vor fi elaborate minim 5 strategii locale
privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilităţi
publice pentru comune şi un studiu amplu asupra
eficientei serviciilor comunitare de utilităţi publice din
judeţ. Tot prin proiect vor fi instruiţi un număr de
minim 25 de funcţionari şi vor fi achiziţionate totodată
echipamente şi programe informatice

Beneficiarii direcţi vor fi funcţionarii publici din
cadrul CJ C-S, Instituţiei Prefectului, administraţiilor
locale, consiliilor locale comunale, care vor beneficia
de cursurile de instruire. Beneficiarii indirecţi sunt
cet ţenii

- -
ă

ă ă
anual ghi

ţ ş
şi ţ

şi persoanele juridice care se adreseaz
şeului unic.

Larisa Crîsta

Ieri, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută
de preşedintele Consiliului Judeţean, dl. Sorin
Frunzăverde şi proprietarul editurii austriece
Schubert & Franzke, dl. Josef Scheibenreif a fost
lansat harta web interactivă a judeţului Caraş-
Severin precum şi varianta tipărită a acesteia.

ă

Harta judeţului Caraş-Severin a fost realizată de
către editura cartografică Schubert & Franzke în
baza unui contract încheiat cu Consiliul Judeţean.
Conform declaraţiei pre CS, Sorin
Frunz au fost editate 500 de exemplare,
distribuite instituţiilor publice din Cara . Costurile
legate de realizarea hărţii au fost suportate de către
furnizor prin inserarea în pagina hărţii a reclamelor
publicitare comandate de agenţi economici din judeţ.
Realizarea şi livrarea hărţii către Consiliul Judeţean
a fost făcută cu titlu gratuit urmând ca la un interval
de 2-3 ani aceasta să fie retipărită în funcţie de
dezvoltarea infrastructurii din judeţ, în acela

ţii este cel de user
friendly, u

ţiile naturale, kilometrajul dintre
localit ţi, indexul localit ţilor.

Harta poate fi accesat

şedintelui CJ

ş

şi tiraj.
Conceptul de baz

şor de utilizat, cartografierea fiind la o sca
r

şi de pe site-ul CJ C-S.

ăverde,

ă al hăr

ă optimă (1:2000). Aceasta cuprinde toate tipurile
de drum, redarea cromatică a reliefului, obiectivele
turistice, rezerva

ă ă
ă

-

Larisa Crîsta

Sorin Frunz@verde reales
pre}edinte al Organiza]iei PDL

Cara}-Severin
Filiala Caraş-Severin a Partidului Democrat

- Liberal şi-a ales echipa de conducere pentru
urm şedinte al Con
siliului Jude ş-Severin, Sorin Frunz

şan şi vicepreşedintele
Consiliului Jude

şi în func şedin
şului

O şu, în cea de secretar general. In struc
tura Biroului Permanent Jude

şi: 2 secretari generali adjunc
şedin şi un trezorier.

ătorii patru ani. Actualul pre
ă

verde a fost reales astăzi, 4 iunie 2010, la
conducerea organiza

ăzi, 4 iunie 2010, prin vot,
senatorul Iosif Secă

-
-

-

-

ţean Cara

ţiei judeţene democrat-
liberale. Tot ast

ţean, Ionesie Ghiorghioni au
fost ale ţia de prim-vicepre ţi iar
domnul Iancu Simion - Simi, primarul ora

ţelu Ro
ţean au mai fost

ale ţi, 12 vice
pre ţi, 16 secretari executivi

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă

03.06.2010: motociclist r
.

0 : pe raza localit ţii
Sacu a fost identificat un
c

ţinut.
0 :

ţie în Caransebe alcoolului
ei e.

04.06.2010: un accident rutier
pe D.N.6, pe raza localit ţii Sadova
Veche, soldat cu v

05.06.2010: autoturism incen
diat de c
pe Bulevardul Muncii din Re ţa.

05.06.2010: pe DN 68, la ie

ţie soldat cu
v

05.06.2010: un copil minor de 2
ani a c

ţa, în timp ce se
juca pe casa sc

ţilor. Minorul a
fost transportat de urgenţ

ţean din Re ţa, unde nu au
fost constatate leziuni traumatice.

05.06.2010: o femeie de 41 ani,
din Ezeri ,

ţ
fost

at

07.06.2010: pe D.N 68, pe raza
localit ţii B ţar, s-a produs un grav
accident de circulaţie, pe fondul

neatenţiei în conducere dar
ţiile de

drum , soldat cu decesul unei
persoane

08.06.2010: în Caransebe a
fost depistat la volan, un b cu o
alcoolemie de 1,18 mg/l alcool pur în
aerul expirat.

02.06.2010: campania naţională
O casă sigură, o viaţă în plu ,

demarată în unităţile de învăţământ
din judeţ de către ISU Semenic
continuă şi în anul 2010. Inspectori
ai Inspecţiei de Prevenire din cadrul
lSU „Semenic” s-au aflat în mijlocul
copiilor din localitatea Bocşa, la Li
ceul Teoretic ,,Tata Oancea”, Şcoala
cu clasele I-VIII Nr.1, Grădiniţa cu
Program Prelungit Bocşa, şi la
Grădiniţa cu Program Normal nr. 6
Bocşa, ocazie cu care au fost pre
zentate copiilor o serie de materiale
de informare preventivă despre mo
dul de comportare în caz de cutre
mur, dar au fost reamintite şi măsu
rile de prevenire în caz de incendiu.

Săptămâna aceasta, la Reşiţa,
vor fi organizate etapele judeţene
ale concursurilor profesionale ale
serviciilor private şi voluntare pentru
situaţii de urgenţă, după cum ur
mează: a.c la Stadionul
„Mircea Chivu” din Reşiţa, ora 12:
etapa judeţeană a concursului
profesional al serviciilor private
pentru situaţii de urgenţă;

a.c. La Stadionul „Mircea
Chivu” din Reşiţa, ora 12: etapa
judeţeană a concursului profesional
al serviciilor voluntare pentru situaţii
de urgenţă. Probele const
tafeta 4 00m, pista de înde

mânare, dispozitivul de intervenţie.

ănit
u ător auto neatent

3.06.2010 ă

onducea un autoturism, de

3.06.2010 accident de circula

ă
ătămarea

corporală a unei persoane.

ătre persoane necunoscute

ătămarea corporală a două
persoane.

ăzut de la etajul patru
al unui bloc situat în Cartierul Mociur
din municipiul Re

ării, fiind lipsit de
supravegherea părin

ă la Spita
lul Jude

în timp ce pă

ă de un bărbat necunos
cut, de aproximativ 20 - 25 ani

ă prin violen ă de telefo
nul mobil ce îl avea asupra sa. A
identific autorul, în persoana lui D.
MIRCEA SIMION, de 20 ani, din
Boc ă comiterea faptei
a dispărut de la domiciliu, încercând
să se sustragă cercetărilor.

ă ău

ării vitezei la condi

ătămarea corporală
gravă a altor două persoane.

ărbat

ă în:

şor de un conduc

şofer ce
şi avea

permisul re

ş datorat
şi vitez excesiv

şi
şirea

din localitatea Glimboca, s-a produs
un accident de circula

şi 4 luni

şi

şi

ş ştea vacile
satului în apropiere de D.J. 582, a
fost violat

şi
deposedat

şa, care, dup

şi a
neadapt

şi trafic
şi v

ş

ş

-

-

-

-

-

“ s”

“ ”

-

-

-
-
-

-
.

x1 -

�

�

Joi, 10 iunie

Sâmbătă,
12 iunie

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,

“ ”
“ ”

Serviciile publice
vor fi mai eficiente

„Cupa Centrelor de zi”
Serviciul Public Centrul de Zi "Maria" din subordinea

ţa organizeaz

ţa, competiţia sportiv

Al
ţiilor nonguverna

mentale cu activitate în domeniul protecţiei copilului,
ţi Copiii”.

Partenerii acestei acţiuni sunt Instituţia Fotbal Club
ţia Judeţean

şi sub
autoritatea Consiliului Local al municipiului Reşi

şi
şi ştafet

şi anume: „Huma
nitas ProDeo”, „Pentru Fiecare Copil o Familie” şi „Salva

Şcolar
Municipal şi Direc şi Sport Caraş-Severin.

ă în data
de 08.06.2010, începând cu orele 16.30, la Stadionul „Mircea Chivu”
din Re ă „Cupa Centrelor de zi” cuprinzând
următoarele probe: fotbal, atletism ă.

ături de beneficiarii Centrului de Zi „Maria” vor participa copii din
cadrul Centrelor de Zi aflate în subordinea organiza

ă pentru Tineret

-
-

UNPR condi]ioneaz@?
Noua forma ă desprinsă din PSD - UNPR -

începe să emită preten
ă cei

de la UNPR, reprezenta
ărea că au pus ochii pe

câteva institu
ă pentru Progresul

României sus
ă din

răsputeri să se afirme pe la colegiile prefecturale sau
comisiile consultative, expresia sa pe care o folose

ă” - făcând deja carieră. Dar, asta e o altă poveste. Ioan
Tabugan nu pare să achieseze la ideea că ar negocia
func ă în care, după cum
declara prin presa locală, România se află pe o pantă
descendentă periculoasă. Dar, cine să mai ia chiar de
bun ce spun politicienii?

ţiune politic
ţii la anumite funcţii în Cara

ţinerii parlamentare. Se pare c
ţi în judeţ de deputatul Ioan

Tabugan, fostul liberal, s-ar p
ţii deconcentrate, din domeniul finanţelor

sau mediului. Uniunea Naţional
ţine deja un demnitar în Cara

ţii, mai ales acum, într-o perioad

ş-
Severin, contra sus

ş-Severin -
subprefectul Nicolae Verindeanu - care încearc

şte ori
de câte ori are ocazia - “sunt de accord cu dumneavoas-
tr

(DanApostolescu)

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

17 primari din Cara

ăverde,
ă, tot atâtea proiecte

europene pe Măsura 322, Îmbunătă

ăr de proiecte selectate, jude ă
pe locul trei în ă în ce prive

ăror proiecte au fost selectate
sunt Buco ău

ăpu
ăcele, Mehadica, Berzasca

ă, Cara

ş-Severin au semnat mar şi
şedintelui Consiliului Jude

şi a lui Florin Nedelcu, directorul Centrului
Regional Vest de Dezvoltare Rural

şte accesarea banilor europeni în
acest domeniu. Comunele ale c

şni
ş, Iablani şnicel, Bezovia, Brebu,

Cop şi Berlişte.
Alte 21 de proiecte, în valoare de aproximativ 50 de

milioane de euro au fost reportate, totalul proiectelor depuse
fiind de 38. Cu aceste proiecte aprobate, îns ş-Seve-
rinul se dovedeşte unul dintre jude

ţi, la Re ţa, în
prezenţa pre ţean, Sorin
Frunz

ţirea serviciilor rurale, în
valoare de aproape 180 de milioane de lei, sau 42 de milioane
de euro. Cu acest num ţul se afl

ţar

ţa, Cornereva, Marga, Cornea, Forotic, B ţar,
Socol, Prigor, Ezeri ţa, L

ţele cu cea mai mare
densitate de proiecte europene aprobate. (DanApostolescu)

Harta nou@ a
jude]ului Cara}-Severin

Prim@riile c@r@}ene acceseaz@ proiecte de milioane de euro

Prefectul a trecut la verificări
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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

31 mai ‘ 131,4516
1 iunie ‘ 135,6047
2 iunie ‘ 134,1948

iunie ‘ 33,6589
iunie ‘ 33,3794
iunie ‘ 37,2649
iunie ‘ 42,5666
iunie ‘ 140,2294

10
10
10

3 10 1
4 10 1
7 10 1
8 10 1
9 10

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42
3,40
3,38
3,36

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,30
4,28

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

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

4,10

USD

10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 910 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9

10 Mai 9- Iunie 201010 Mai 9- Iunie 2010

PRISMA | Iunie |10 - 16 2010
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Calendarul moţiunii de cenzură: 9 iunie - citirea textului, 15 iunie - dezbaterea şi votarea Ministerul Sănătăţii va finaliza la data de 1 iulie 2010 transferul unităţilor
sanitare publice cu paturi către administraţia locală Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a publicat lista drepturilor de care beneficiază
persoanele care muncesc în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European Peste 23.700 de maşini noi au fost achiziţionate, până la ora actuală, prin
Programul Rabla , potrivit datelor Administraţiei Fondului de Mediu Mamele care urmează cursuri de masterat vor primi indemnizaţia pentru creşterea copilului, atât
timp cât cursurile sunt urmate fără întrerupere, într-o formă de învăţământ recunoscută de Ministerul Educaţiei, fie în România, fie în afara ţării

�

�

�

�
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� Ministerul Finantelor Publice - Norma metodologica din
2010 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare
trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari
financiare lunare in anul 2010 (M.O. nr. 282/29.04.2010)

H.G. nr. 329/2010 privind unele masuri de eficientizare a
activitatilor in domeniul adoptiei (M.O. nr. 283/30.04.2010)

H.G. nr. 408/2010 privind aprobarea acordarii unui ajutor
de stat pentru motorina utilizata in agricultura (M.O. nr.
283/30.04.2010)

O.u.G. nr. 40/2010 pentru modificarea O.u.G. nr. 152/2005
privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (M.O. nr.
283/30.04.2010)

Banca Nationala a Romaniei - Circulara 15/2010 privind
nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a
Romaniei valabil in luna mai 2010 (M.O. nr. 288/03.05.2010)

MinisterulAgriculturii si Dezvoltarii Rurale - Norma metodo-
logica din 2010 de aplicare a H.G nr. 279/2010 privind regle-
mentarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea
gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura
aferente schemelor de plati directe (M.O. nr. 288/03.05.2010)

Ordinul nr. 1786/2010 al -
pentru aprobarea Procedurii de modificare, din

oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a mode-
lului si continutului unor formulare

Legea 77/2010 pentru modificarea O u G nr. 149/2007
privind aprobarea unor masuri in domeniul finantelor publice

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ordinul nr. 103/2010 al ui
pentru modificarea si completarea Normelor

metodologice de aplicare a O.u.G. nr. 18/2009 privind
cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si
locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-
ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr.

163/540/23/2009

Procedura din
2010 de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la
TVA

Actul din 2010 privind Cuantumul total al
sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice
in anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea
activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

-

nr. . .
� H.G. nr. 369/2010 pentru modificarea si completarea H.G.
nr. 1.618/2009 privind finantarea unitatilor de invatamant
preuniver-sitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza
standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010

(M.O. nr. 283/30.04.2010)

Ministerul Administratiei si
Internelor

(M.O. nr. 289/03.05.2010)
Agen Na ional de Administra

re Fiscala

(M.O. nr. 292/05.05.2010)
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

(M.O. nr. 292/05.05.2010)
Monitorul Oficial

(M.O.
nr. 296/06.05.2010)

(M.O. nr. 297/07.05.2010)

ţiei ţ e

-

În şedinţa din data de 7 iunie 2010, în
cadrul controlului anterior promulgării

, adoptată de Camera Deputaţilor
în urmă cu 3 săptămâni, Curtea
Constituţională (CCR) a decis că actul
normativ este neconstituţional.

Legii
lustraţiei

Până la finele anului 2010, salariaţii ale căror contracte
sunt suspendate pentru beneficiază de
indemnizaţia de 75% din salariul de bază corespunzător
locului de muncă ocupat iar angajaţii sunt scutiţi de plata
contribuţiilor de asigurări sociale datorate potrivit legii,
pentru o perioada de 90 de zile.

şomaj tehnic
Costul orar al forţei de muncă

salarial mediu net

a înregistrat, în primul
trimestru din 2010, o rată de creştere de 1,82% faţă de
trimestrul precedent şi de 4,74% faţă de acelaşi trimestru
al anului 2009, În luna aprilie, câştigul
a fost de 1436 lei, cu 4,8% (73 de lei) mai mic faţă de luna
precedentă, potrivit datelor prezentate de INS.

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi
men punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
Art. 1

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

- Pe data intrării în vigoare a prezentei legi,
următoarele categorii de pensii stabilite pe baza legisla

ări sociale,
cu modificările ările ulterioare:

a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale poli

ătorilor, procurorilor
ătorilor, respectiv magistra

ătore
ă acestea;

e) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic

ă;
i) pensiile de serviciu ale personalului Cur

ăzute la art. 1, devin pensii pentru
limită de vârstă în în ările

ările ulterioare.
(2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevăzute la

art. 1 lit. c), d) şi g) devin pensii pentru limită de vârstă în înţele
sul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pensiile de invaliditate şi pensiile de urmaş dintre cele
prevăzute la art. 1, devin pensii de invaliditate, respectiv
pensii de urmaş, în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările
şi completările ulterioare.

(4) Pensiile de serviciu, altele decât cele menţionate la alin
(1) - (3), dintre cele prevăzute la art. 1, devin pensii pentru
limită de vârstă în înţelesul Legii nr. 19/2000, cu modificările şi
completările ulterioare.

- (1) Pensiile prevăzute la art.1, stabilite potrivit
prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în
plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu
anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de
calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000.

(2) În situaţia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1)
care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din
sistemul public se determină, considerându-se a fi îndeplinite
condiţiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare.

(3) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei legi se elaborează metodologia de recalculare a
pensiilor prevăzute la art. 1 care se aprobă prin hotărâre a
Guvernului.

(1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se rea
lizează de către instituţiile în evidenţa cărora se află persoa
nele beneficiare după cum urmează: a) într-o perioadă de 5
luni de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevă
zută la art. 3 alin. (3) pt pensiile prevăzute la art. 1 lit a) şi b);

b) într-o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare
a hotărârii Guvernului prevăzută la art. 3 alin. (3) pentru
pensiile prevăzute la art. 1 lit c) - i).

(2) Cuantumul pensiilor recalculate, potrivit prevederilor
alin. (1) se stabileşte în baza punctajului mediu anual,
determinat potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare şi se plăteşte de la data
de întâi a lunii următoare expirării perioadei de recalculare
prevăzută la lit a) sau b), după caz.

(1) Prevederile art.3 şi 4 se aplică în mod
corespunzător şi pensiilor stabilite potrivit prevederilor Legii
nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 179/2004
privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale
poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru pensiile prevăzute la art.1. lit a) sau b) punctajul
mediu anual realizat se determină prin împărţirea numărului
de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale per
soanelor la 20 de ani reprezentând stagiul complet de cotizare

(3) La cuantumul pensiilor prevăzute la art.1. lit a) sau b),
stabilite ca urmare a procesului de recalculare, se aplică
prevederile art. 11 teza 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul
cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În cazul pensiilor prevăzute la alin. (1), pentru
perioadele care constituie stagiu de cotizare şi pentru care nu
pot fi dovedite venituri de natură salarială, la determinarea
punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe
economie din perioadele respective.

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoa
re a prezentei legi, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale se aprobă procedura de încadrare în grade
de invaliditate, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate.

(2) Într-un interval de 3 ani de la data intrării în vigoare a
procedurii prevăzută la alin. (1), Casa Naţională de Pensii şi
alte Drepturi de Asigurări Sociale, prin Institutul Naţional de
Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă,
organizează verificarea încadrării în grad de invaliditate a
pensionarilor de invaliditate aflaţi în evidenţă la acea dată.

(3) Dacă în urma verificării încadrării în grad de invaliditate
realizate potrivit alin. (2) rezultă că dreptul la pensia de
invaliditate a fost acordat prin săvârşirea unor infracţiuni, atât
beneficiarul pensiei de invaliditate, cât şi persoanele care au
participat, în orice mod, la săvărşirea unei infracţiuni ce a avut
ca rezultat încadrarea în grad de invaliditate răspund, în
condiţile legii.

(4) Beneficiarul pensiei de invaliditate obţinută prin
săvârşirea unor infracţiuni va putea fi obligat să restituie
integral sumele astfel încasate, în condiţiile legii.

- (1) Procedura de stabilire, plată, suspendare,
recalculare, încetare şi contestare a pensiilor recalculate
potrivit prezentei legi este cea prevăzută de Legea nr.
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pensiilor prevăzute la art. 2 li se aplică în mod
corespunzător dispoziţiile din Legea nr. 19/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, care reglementează
aceste categorii de pensii.

Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru
perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă,
potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite,
condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă
perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea
în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii
normale, după cum urmează:

a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de
muncă;

b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de
muncă.

) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă
aşa cum sunt reglementate în domeniul apărării naţionale,
ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe baza criteriilor şi
metodologiei de încadrare prevăzute de H G nr. 1.294/2001
privind stabilirea locurilor de muncă şi a activităţilor cu condiţii
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru
cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare şi de
H G Nr. 1.822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi
activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii,
specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.

- Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de
pensii:

a) vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea
pensiilor până la data de 1 aprilie 2001;

b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea
pensiilor, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b),
până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

- Constituie stagiu de cotizare şi perioada supli
mentară la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu
acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001
pentru perioadele realizate în grupa I şi II de muncă, respectiv
în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii în cazul
beneficiarilor pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).

- Beneficiarii pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b)
care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în
grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei
de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de
muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau
alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea
punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după
cum urmează:

) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat
activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de
muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii.

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat
activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit
legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de
muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;

) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi
în locuri încadrate în alte condiţii de muncă potrivit legii.

Persoanele ale căror drepturi la pensie sunt
stabilite, în condiţiile legii, ulterior datei intrării în vigoare a
prezentei legi, vor fi supuse automat procesului de
recalculare, astfel cum este reglementat de prezenta lege.

ţiei
anterioare, devin pensii în înţelesul Legii nr. 19/2000 privind
sistemul public de pensii

ţi ţionarilor publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;

c) pensiile de serviciu ale judec
ţilor asistenţi ai Curţii

Constituţionale;
d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de

specialitate al instanţelor judec

ţionarilor publici
parlamentari;

g) pensiile deputaţilor

ţia civil
ţii de Conturi;

(1) Pensiile de serviciu anticipate
ţiale dintre cele prev

ţelesul Legii nr. 19/2000, cu modific
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şi alte drepturi de asigur
şi complet

ştilor şi ale func

şi
judec

şti şi al parchetelor de pe
lâng

şi
consular;

f) pensiile de serviciu ale func

şi senatorilor;
h) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil

navigant profesionist din avia

şi anticipate
par

şi
complet

Art. 2
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Guvernul a adoptat în şedinţa din 7 iunie, forma finală a celor două proiecte de lege
asupra cărora şi-a angajat răspunderea în Parlament, Executivul admiţând patru
amendamente ale parlamentarilor la proiectul de lege privind unele măsuri necesare în
vederea restabilirii echilibrului bugetar şi un amendament la proiectul de lege privind
unele măsuri în domeniul pensiilor.

Cele patru amendamente la proiectul de lege privind unele măsuri necesare în
vederea restabilirii echilibrului bugetar, iniţiate de parlamentari PDL, UDMR şi din grupul
independenţilor, vizează:

Precizarea expresă a faptului că indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată
potrivit O G nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantată, aprobată
prin Legea 196/2009, nu va scădea sub valoarea de 350 de lei,

Stabilirea faptului că măsurile de reducere a veniturilor bugetarilor şi a pensiilor se vor
aplica de la data intrării în vigoare a legii, ci nu începând cu iunie, cum era iniţial precizat în
proiectul de lege. În acest sens, premierul a explicat că procedura angajării răspunderii

Guvernului în Parlament a început în luna mai şi se va încheia în iunie,
Aplicarea măsurii de reducere cu 25% a salariilor, plătite din sumele forfetare ale

parlamentarilor, şi pentru angajaţii de la cabinetele senatorilor şi deputaţilor.Aceste sume
sunt prevăzute de art. 38, alin 1, din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al
senatorilor, republicată.

Aplicarea măsurii de reducere cu 25% a veniturilor membrilor Academiei de Ştiinţe
Medicale. Premierul a explicat că a fost luată această deciziei “pentru egalitate de
tratament”, aceeaşi măsură aplicându-se şi membrilor Academiei Române, membrilor
Academiei Oamenilor de Ştiinţă şi membrilorAcademiei de Ştiinţe Tehnice din România.

De asemenea, Guvernul a adoptat un amendament la proiectul de lege privind unele
măsuri în domeniul pensiilor. În acest sens, Executivul a decis ca modul de acordare a
pensiilor de invaliditate să fie verificat pe parcursul a maxim un an, nu în trei ani cum era
iniţial menţionat în proiectul de lege.

�

�

�

�

.u. .

Guvernul Romaniei, 07.06.2010

Guvernul a aprobat cinci amendamente la proiectele de lege asupra c@rora î}i va angaja r@spunderea
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� Turcia îşi va reduce legăturile economice şi din industria de apărare cu Israelul, dar cooperarea bilaterală nu va fi suspendată în întregime
Companii din Regatul Unit, Belgia, Germania şi Spania au câştigat Premiile Europene de Mediu pentru Companii, ediţia 2010 Un zăcământ major de
gaze naturale descoperit pe coastele Israelului până în apele libaneze ar putea provoca noi tensiuni între cele două naţiuni Papa Benedict al XVI-lea
a efectuat o vizită apostolică de trei zile în Cipru OMS menţine alerta pandemică în cazul gripei cu virus A/H1N1 declanşată în urmă cu un an, la 11
iunie 2009 În perioada 4-5 iunie 2010, s-a desfăşurat la Ljubljana Forumul Mondial al Centrelor de Mediere Alegătorii sloveni s-au pronunţat prin
referendum în favoarea unui acord de arbitraj internaţional pentru rezolvarea diferendului frontalier cu Croaţia Turcia şi Azerbaidjan au semnat un
contract mult aşteptat privind tranzitul de gaze către Europa Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere modestă de 0,2 procente atât în zona euro,
cât şi în Uniunea Europeană, în primul trimestru al acestui an faţă de trimestrul precedent
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�

�

Alianţa pentru Integrare de la
a decis organizarea unui

referendum constituţional la începutul
lunii septembrie şi alegeri parlamentare
anticipate şi prezidenţiale, concomitent,
la începutul lunii noiembrie.

Chişinău
Preşedintele Dmitri Medvedev, a efectuat în

perioada 4-5 iunie o vizită de lucru în Germania. Tema
centrală a convorbirilor dintre liderul rus şi cancelarul
german a constituit-o punerea în practică în cadrul OSCE a
concepţiei Tratatului privind securitatea europeană cu
implicarea mecanismelor Rusia-UE şi Rusia-NATO.

Rusiei, Liderul palestinian Mahmud Abbas a declarat că va trimite o
delegaţie în să caute reconcilierea cu mişcarea
islamistă Hamas, după raid mortal al Israelului împotriva flotilei cu
ajutoare. Singura condiţie pentru reconciliere este ca Hamas să
accepte un plan elaborat de Egipt, anul trecut, care a invitat cele
două grupuri să facă pace şi să organizeze alegeri, a spus el.

Fâşia Gaza

Nu cheltuiţi mai mult decât puteţi câştiga. Aceasta este o idee generală
care însă trebuie aplicată în mai mare măsură în fotbal. UEFA, Uniunea
Asociaţiilor Europene de Fotbal, propune un sistem de „fair-play financiar"
potrivit cărora cluburile ar trebui să respecte un echilibru bugetar şi un
comportament financiar mai responsabil şi disciplinat.

Propunerea UEFA a fost prezentată marţi, 1 iunie, în faţa Comisiei PE
pentru cultură şi educaţie. Pentru a putea juca în Liga Campionilor sau în
Liga Europa , cluburile europene vor trebui să atingă un echilibru bugetar
într-o perioadă de trei ani,.

Situaţia financiară a cluburilor europene majore este într-adevăr
catastrofală. Datoria lor totală s-a ridicat în 2008 la 5.5 miliarde de euro.
Deficitul pentru în acel an a ajuns la 578 milioane de euro şi a afectat
aproape jumătate din cluburi. „Aceasta nu este o situaţie durabilă, iar din
2009 lucrurile au mers din ce în ce mai rău", a declarat Andrea Traverso,
directorul de licenţiere al UEFA.

Obiectivele propunerii sunt
Introducerea disciplinei şi a raţiunii în ceea ce priveşte finanţele

cluburilor de fotbal;
Încurajarea investiţiilor pe termen lung în sectorul de tineret şi

infrastructură;
Protejarea viabilităţii pe termen lung a clubului de fotbal european.
Principala cerinţă a Clubului de licenţiere al UEFAşi a sistemului de fair-

play financiar face referire la faptul că cluburile nu trebuie să cheltuiască
mai mult decât câştigă. În trei ani cluburile vor trebui să ajungă la un
echilibru bugetar şi să furnizeze informaţii financiare către UEFA.

În cazul în care un club va cheltui mai mult, acesta va primi un
avertisment, care va fi urmat ulterior de sancţiuni şi penalităţi, şi va putea fi
exclus din ligă.

William Gaillard, consilierul preşedintelui UEFA, a declarat că regula
mentele „au fost într-un fel iniţiate aici la Parlamentul European, prin rapoar
tele eurodeputaţilor Belet şi Mavrommatis cu privire la Cartea albă a Comisie
Europene privind sportul, deoarece aceste două rapoarte au identificat
dificultăţile financiare cu care se confruntă cluburile europene de fotbal".

Doris Pack (Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat),
Germania), preşedinta Comisiei PE pentru cultură, a afirmat: „Parlamentul
European a fost întotdeauna de părere că avem nevoie de un echilibru în
sport, nu doar în fotbal.De aceea este atât de interesantă propunerea UEFA"

Timo Soini (Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei, Finlanda) a
întrebat dacă „UEFA are în vedere introducerea unui sistem similar cu cel
american, unde există o limită superioară a salariului?". Domnul Traverso a
răspuns „Noi nu impunem reducerea salariilor, însă aruncăm o privire
înspre venituri, aşadar trebuie să reduceţi cheltuielile, iar cheltuielile
principale sunt salariile".

La întrebarea doamnei Petra Kammerevert (Grupul Alianţei
Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European,
Germania), domnul Traverso a declarat că „deşi UEFA nu poate pune în
aplicare aceste norme în ligile naţionale, sperăm ca preşedinţii ligilor de
fotbal vor decide să le implementeze".

:
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REF. : 20100528STO75187, Sport - 07-06-2010

Stocarea eficientă a electricităţii, organe artificiale
pentru înlocuirea celor deteriorate şi roboţi care să ne
uşureze viaţa au fost alese de către cetăţeni drept cele
mai importante provocări ştiinţifice pentru viitorul
apropiat. Rezultatele finale ale votului organizat de
preşedinţia spaniolă a Consiliului UE pot fi vizionate la
adresa www.challenge2030.eu

Participanţii la vot au avut posibilitatea să aleagă
dintre paisprezece provocări propuse de importanţi
oameni de ştiinţă şi cercetători europeni precum
Paulina Beato, o autoritate în domeniul pieţelor

energetice, sau Rafael Matesanz, cercetător în
domeniul gestionării transplanturilor.

Rezultatul votului a fost anunţat şi afişat pe un pa
nou electronic situat în atriumul Consiliului la Bruxelles,
la 26 mai, în prezenţa miniştrilor cercetării din UE.

În total, au fost exprimate 107,309 de voturi. „Acesta
este o participare semnificativă a cetăţenilor. Votul
demonstrează că putem transmite importanţa ştiinţei în
rândul publicului”, a declarat Cristina Garmendia,
ministrul spaniol al ştiinţei şi inovării, în cadrul unei
conferinţe de presă.

-

În scopul de a spori productivitatea, de a genera
creştere economică şi de a crea locuri de muncă, la 31
mai, Consiliul a adoptat concluziile care aprobă
orientările pentru domeniile de acţiune prevăzute în
propunerile Comisiei privind o nouă strategie bazată pe
tehnologiile digitale.

Consiliul a confirmat faptul că Agenda digitală
pentru Europa poate oferi europenilor servicii medicale
mai bune, transporturi mai sigure, noi oportunităţi
media şi un acces mai facil la bunuri şi servicii. Prin
urmare, economia digitală ar trebui încurajată.

Unul dintre modurile în care se poate încuraja
competitivitatea UE îl reprezintă îndepărtarea
barierelor din calea dezvoltării şi utilizării tehnologiilor
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Consiliul a susţinut
principalele acţiuni prioritare propuse, cum ar fi:

crearea unei pieţe digitale unice bazate pe un
internet de mare viteză şi pe aplicaţii interoperabile, în

beneficiul tuturor întreprinderilor europene, în special al
IMM-urilor, şi al consumatorilor europeni

consolidarea securităţii online pentru sporirea
încrederii în spaţiul cibernetic

utilizarea conţinutului şi instrumentelor digitale în
educaţie şi învăţare, prin îmbunătăţirea alfabetizării şi a
aptitudinilor digitale în condiţii de accesibilitate univer-
sală, adresate în special persoanelor cu handicap

sporirea cercetării şi dezvoltării în domeniul TIC.
Aceasta este una dintre cele şapte iniţiative-pilot din

cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Strategia
urmăreşte să abordeze blocajele şi să dezvolte o
economie bazată pe cunoaştere şi inovare, promovând
o economie mai ecologică şi mai eficientă, cu un grad
înalt de ocupare a forţei de muncă, ce asigură o
coeziune socială şi teritorială.�
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Alegerea cetăţenilor: stocarea electricităţii

Agenda digitală pentru Europa

UEFA vrea s@ sanc]ioneze cheltuielile
nechibzuite din cluburi de fotbal europene
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În apele din largul Alexandriei scafandrii au recuperat
artefacte uimitoare din ruinele scufundate ale unui complex de
palate şi templuri aparţinând reginei egiptene Cleopatra.

O echipă internaţională condusă de arheologul francez
Franck Goddio, a excavat în perimetrul unuia dintre cele mai
bogate situri arheologice subacvatice din lume aducând la
suprafaţă bogăţii datând din perioada ultimei dinastii ce a
domnit peste Egipt, înainte ca Imperiul Roman să îl anexeze,

în anul 30 î.e.n..
Folosind o tehnolo

gie avansată, echipa a
urmărit vechia Alexan
dria Royal Quarters,
îngropată adânc sub
sedimentele din port,
confirmând acurateţea
descr ier i i oraşului
lăsată de geografi şi
istorici greci acum mai
mult de 2,000 de ani în
urmă.

De la începutul ani
lor nouăzeci observa
ţiile topografice au per
mis echipei conduse
Goddio să excaveze
sub fundul mării.

Ei au descoperit de
la monede şi obiecte
de uz cotidian până la

statui colosale de granit ale conducătorilor Egiptului şi temple
scufundate dedicate zeilor lor.

"Este un site unic în lume", a declarat Goddio, care a
petrecut două decenii în căutarea de epave şi oraşe pierdute
sub mări.

Toate obiectele descoperite de-a lungul coastei egiptene
sunt expuse la Institutului Franklin din Philadephia, de pe 5

iunie 2010 până pe 2 ianuarie 2011, în cadrul unei expoziţii de
numite "Cleopatra: The Search For The Last Queen of Egypt".

Multe site-uri arheologice au fost distruse de către om, cu
statui tăiate sau zdrobite în bucăţi.

Palatele regale şi clădirile din Marele Port Alexandria, un
grup de insule pline cu temple, palate şi avanposturi militare s-
au scufundat în mare după cutremure cataclismice ce au lovit
coasta Egiptului între 320 şi 1303.

Palatul a fost găsit în 1996 de arheologul submarin francez
Goddio. Multe din comorile sale sunt complet intacte,
înfăşurate în sedimente ce le-au protejat de apa sărată.

Astăzi scafandrii explorează palatul şi complexul
templelor unde Cleopatra l-a sedus pe generalul roman Marc
Antoniu şi unde mai apoi s-au sinucis după înfrângerea în faţa
lui Octavian, viitorul împărat romanAugustus Caesar.

Scufundările l-au dus pe Goddio şi echipa lui, la unele
dintre scenele cheie în viaţa dramatică a cuplului, inclusiv
Timonium, comandat de Antoniu după înfrângerea acestuia
ca un loc unde să se retragă din lume, deşi el s-a sinucis
înainte de finalizarea construcţiei.

Ei au mai găsit un cap de piatră considerat a fi al lui
Caesarion, fiul lui Cleopatra şi iubitului anterior, Julius Caesar.

Estul portului Alexandria a fost abandonat după un alt
cutremur, în secolul al optulea, şi a fost lăsat neatins ca un golf
deschis, în afară de două diguri construite în secolul 20, în
timp ce construcţia portului modern s-a desfăşurat în partea
de vest. Astfel, vechiul Portus Magnus a rămas nederanjat în
adâncuri.

-

-

-
-
-

-

Palatul Cleopatrei

Divorţurile între soţii care locuiesc în străinătate sau
care au cetăţenii diferite vor deveni mai uşor de realizat.
La 2 iunie, Consiliul a făcut primii paşi spre adoptarea
unui regulament care va stabili legislaţia naţională
aplicabilă divorţurilor în ţările UE care participă la
cooperarea consolidată în acest domeniu.

După adoptare, regulamentul va permite cuplurilor
internaţionale (cupluri în care partenerii au cetăţenii
diferite, locuiesc în ţări diferite sau locuiesc împreună
într-o altă ţară decât cea de origine) care îşi au
reşedinţa în unul din statele participante să opteze
pentru legislaţia naţională aplicabilă divorţului acestora.
De asemenea, regulamentul stabileşte legislaţia
aplicabilă în caz de dezacord.

Noile norme ar avea următoarele avantaje
îmbunătăţesc securitatea, previzibilitatea şi

flexibilitatea juridică pentru cetăţeni;
protejează partenerii mai vulnerabili în cadrul

procedurilor de divorţ şi

reduc impactul negativ asupra copiilor implicaţi în
procedurile de divorţ internaţionale.

O dată cu acest regulament, Consiliul a iniţiat primul
caz de cooperare consolidată din istoria UE. Această
procedură permite unui grup de cel puţin nouă state
membre să coopereze într-un domeniu unde a fost
imposibilă obţinerea majorităţii necesare sau, în cazul
de faţă, a unanimităţii. Alte state membre se pot alătura
cooperării consolidate în orice moment doresc aceasta.
Statele membre care nu participă vor continua să aplice
propriile norme de drept internaţional privat.

Toate statele membre au participat la adoptarea
deciziei de autorizare a cooperării consolidate şi
a abordării generale care cuprinde regulamentul

privind normele de divorţ.
Următoarele etape au în vedere obţinerea acordului

Parlamentului European în ceea ce priveşte
cooperarea consolidată şi consultarea cu privire la
regulamentul propus.

:
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Reducerea complexit@]ii }i dificult@]ilor cauzate de divor]uri

Comori scufundateComori scufundate



Vând cazan de f

şin
şin

ştiat îngr ş

şi

şnea, una
de 7 ani, gestant

şi ou
şi

ăcut ă, inox,
120 l, cu răcitor de cupru, cu toate
dotările, 1000 €; masă circular ma-
re, 700 lei; cilindrii de basculare 500
lei/buc; cablu pentru curent 4x16, 30
lei/ml. Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând lampă de plafon, 3 becuri,
10 lei; ma ă de găurit, 40 lei; case-
tofon de ma ă + 2 boxe, 50 lei;
aspirator, 50 lei; calculator complet,
300 lei neg.; cafe expresor, 60 lei;
convector cu tiraj for

ă 12 viteze, 300 lei neg.; ceas
Rolex automat, 140 lei; ceas de mâ-
nă cu reglare pe satelit, 120 lei. Tel.
0730-552734, 0770-970892. (R.R)

Vând ceas Rolex original, 400 €
Tel.0727-020102, 0727-877001 (rr)

Vând vi ătate. Tel.
0742-925472. (R.R)

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

Vând în Mehedin
ă, 250 € neg; mig de

împră ă ăminte, portabil pt.
tractor U445, U650, 250 €. Tel.
0762-144602. (R.R)

Vând motocositoare Carpatina,
în Re

ă de fân pentru
tractor, 650 €; vacă 2.600 lei. Tel.
0746-642653. (R.R)

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

Vând 2 vaci în Doma
ă, 3.000 lei; una de

5 ani cu vi ăptămână, 3.500
lei; iapă de 4 ani cu mânz, 3.500 lei;
2 căru

ărucior pentru copii, 400
lei. Tel. 0735-640743. (R.R)

Vând rochie de mireasă în stare
foarte bună, 350 lei, costum negru
de ocazie, 700 lei, dormitor vechi în
stare bună, 700 lei, dună, plapumă,
covoare, aparate radio la în

ă inox de 3,3 l, 170 lei în
cutie; videocasetofon, 200 lei, ecran
de diafilme. Tel. 0751-847843. (R.R)

Vând pui ă de prepeli ă în
Re

ăptămâni, 450 lei perechea;
mulgătoare pe linie, 500 €. Tel.
0355-882249, 0255-510339. (R.R)

ţuic

ţat, 600 lei;
biciclet

ţea de 1 an jum

ţi cositoare
Stihl portabil

ţa, 2.600 lei, în stare de
funcţionare; grebl

ţel de o s

ţe; o cositoare de 11 cai, 6.000
lei. Tel. 0766-243496. (R.R)

Vând c

ţelegere,
fripteuz

ţ
ţa, 5 lei/pui, 50 bani/ou. Tel.

0722-395469, 0771-231154. (R.R)
Vând 2 seturi de fotolii pat. Tel.

0720-545776.
Vând în Mâtnic purcei de 6

s

Diverse

,Anunturi ,Anunturi

Caut protez

Vând tv color Orion diag.51cm,
pre

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

ă, dim. 190 x
90 cm, pre

ă în 130 kg, 8
lei/kg; scroafă montată, 1000 lei;
cumpăr porumb. Tel. 0740-770047.
(R.R)

Vând ouă de păun. Tel. 0769-
855538. (R.R)

Vând frigider, 450 lei; bicicletă,
200 lei; cărucior copii, 300 lei; pătu

ă,
200 lei/buc; canapea. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (R.R)

Cumpăr vaci

ărucior cu landou, 400 lei; pătu

ă frigorifică, 550 lei; biciclete
de copii, 100 lei; strung SNU 380,
1.500 €; TV color, 150 lei. Tel. 0355-
426664, 0745-134127. (R.R)

Vând vacă cu vi

ăr 20 de farfurii adânci de
por ără decora

ă de cusut Veronica, 250
lei; plapumă de mătase, 120 lei;
robinet por

ă-
sura. Tel. 0255-526023. (R.R)

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

ă, nem
ărimi

ţ 200 lei neg. Tel. 0770-479168.
Vând convector gaz cu tiraj

forţat, preţ 350 lei negociabil. Tel.
0770-479168.

Vând pat o persoan
ţ 350 lei neg. Tel. 0770-

479168.
Vând 2 porci pân

ţ
copii, 150 lei; TV color, 150 lei; 2
geamuri termopane de mansard

ţei. Tel. 0768-
066066. (R.R)

Vând paturi suprapuse, 800 lei;
c ţ
extensibil cu saltea Relaxa, 300 lei.
Tel. 0741-198460. (R.R)

Vând frigider nou, 550 lei:
combin

ţel de 2 luni,
2.600 lei neg. Tel. 0769-594162,
0255-515929. (R.R)

Vând porc marele alb în

ţelan alb, f ţiuni. Tel.
0746-656847. (R.R)

Vând aragaz cu 3 ochiuri, 150
lei; ma

ţelan de baie;

ţesc, 70 lei; goblene
diferite m

şi vi

Şopotu
Vechi, 5 lei/kg. Tel. 0255-243110,
0745-654658. (R.R)

Cump

şin

şnur de
macrameu, 1,5 lei/m. Tel. 0355-
802030. (R.R)

Vând grâu, porumb, 10 lei/m

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

şi teme, 3 lei/cm . Tel.
0756-040911. (R.R)

Auto-Moto-Velo
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Matrimoniale
Bărbat, 44 ani, atrăgător,

discret, educat, caut doamnă/dom
ni ă sau cupluri pentru prietenie

-
şoar

şi nu numai. Tel. 0752-871238.

Vând Ford Focus Ghia, 1.6,
benzin

. Tel. 0727-792621.
Vând voucher; Opel Astra 1994,

înmatriculat. Tel. 0721-297405,
0770-546967.

ţi
de ATV, 600 lei; motociclet

ţi aluminiu, 2.000 €;
Mazda, dubiţ ţie
1998, acte la zi, 1.800 €; Dacia din
1991, 300 €. Cump

ţoli pt. Opel, 180 €; cauciucuri,
70 lei/buc. Tel. 0355-426664, 0745-
134127. (R.R)

ă, înmatriculat, full options,
2001, 4.500 €

ă. 125
cmc, 650 €. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (R.R)

Vând VW Golf 3 în Lugoj,
decapotabil, gen

ă, 7 locuri, an fabrica

ăr orice autotu-
rism. Tel. 0768-066066. (R.R)

Vând motocicletă Java din 1968,
300 €. Tel. 0741-198460. (R.R)

Vând Suzuki 1100 E, 134 CP,
1500 €; că ă noi, 60 €;
jante de aluminiu cu cauciucuri de
14

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

Vând cauciucuri, 50-100 lei; ro

şti motociclet

Vând 2 camionete, 2 Mercedes-
uri, diesel

ţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

Vând Fiat Punto alb în Caran-
sebe

ţie 2002,
în stare perfect

ţ

ţa, 400 €.
Tel. 0727-020102, 0727-877001 (rr)

Vând în G ţie de gaz
GPL, nou

ţi, 2002, 1500 €. Tel. 0762-
144602. (R.R)

Vând în Caransebe
ţie

de gaz omologat

ţa,
pentru dezmembrare, 400 €; motor
Dacia + cutia de viteze, 100 €; Dacia
Papuc, 2.700 €; 4 genţi cu cauciu-
curi de 14, 200 lei; Ford Focus, 1.6,
benzin

şi benzin

ş, 2 uşi, alb, din 1994, 1.1,
benzin

şi una
folosit

ş Dacia 1310
pentru dezmembr

şi

ă. Tel. 0788-
940190. (R.R)

Vând tractor Ferguson cu 2
utilaje, 9.000 lei neg. Tel. 0255-
526023. (R.R)

Vând tractor second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instala

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

Vând Golf 3 GTI, 2000 cmc, 116
CP, neînmatriculat, 1.200 € neg. Tel.
0753-243800.

Vând Golf 3, 1600 cmc, înmatri-
culat, 2.250 € neg. Tel. 0742-
162726. (R.R)

Vând Mitsubishi Cordia, 850 € +
piese de schimb. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)

Vând Cielo, an fabrica
ă, 2.200 € negociabil;

Volvo neînscris, 450 € negociabil.
Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând Dacia 1000, 1200 lei neg.;
2 scaune fa ă tip scoică, 40 lei
ambele; volan sport, 50 lei. Tel.
0730-552734, 0770-970892. (R.R)

Vând voucher în Oravi

ătaia instala
ă, omologată,

ă, ambele la 400 € neg. Tel.
0256-410533. (R.R)

Vând Dacia Supernova în
Mehedin

ări, cu instala
ă. Tel. 0740-

392023. (R.R)
Vând Ford Escort în Re

ă, 4700 € neg.; diferite faruri
la 100 lei. Tel. 0255-218141. (R.R)

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

Vând în Re ăsline
din Grecia, 20 lei/kg; monitor 17”,
200 lei neg. Tel. 0770-706041. (R.R)

Vând mobilă de bucătărie din
melamină, 450 lei neg. Tel. 0720-
930301. (R.R)

ă doc. Levin
pre ă. Tel.
0734-267082.

Vând mobila de bucătărie albă
din plastic 2 corpuri ă cu
chiuvetă de inox pre

ă cu
argon, generator de acetilenă, trusă
de tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.

Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi, efecte sau func

ăr SD RAM 512 pt.
calculator. Tel. 0769-421706.

Vând Nokia 6220 clasic, nou,
cameră 5 mgp, card 1gb, liber toate
re

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.

Vând stative pt. haine, busturi
bărba

; căru

ă
ărbăte

ă la 220
tensiune de alimentare, 100 €

ă din cupru, 50 l, 1 600 lei.
Tel. 0355-805986.

Vând urgent color GoldStar,
diag. 51 cm, cu telecomandă

ă
mici repara

ă de
spălat Albalux, 1 400 rota

Vând color Philips, 3 ani, 600
lei. Tel. 0355-411682, 0729-357909.

Vând congelator Arctic nou. Tel.
0355-411682, 0729-357909.

şi

şi o masc

şin

şin

şe, diverse
haine pt. copii şi adul

şti şi, toate la
pre

şi costume
b şti la pre

şi
cazan

şi
video VHS marca Fisher, necesit

şin

ţa ulei de m

Vând 2 benzi magnetice pentru
genunchi - genunchier

ţ 200 lei, pentru reum

ţ 150 lei. Tel.
0746-254661.

Vând la preţ avantajos jaluzele
verticale. Vând covor 4/2 în relief
maro crem, preţ avantajos. Tel.
0744-316672.

Vând aparat de sudur

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

Cump

ţelele. Preţ 100 € fix. Tel. 0746-
434797.

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

ţi, crocodili, umera
ţi cu preţ de

Bucure ţ pt. bebelu
ţuri neg. Tel. 0749-486188,

0355-802548.
Vând mobi l

ţuri foarte ieftine.
Tel. 0355-409456, 0770-496885,
0720-539198.

Vând aparat de sudur
. Tel.

0760-903952.
Vând cicular trifazic, 1 500 lei

ţuic

ţii, rog seriozitate. Tel.
0770-515588, 0355-807491.

Vând urgent motor de ma
ţii/minut.

Tel. 0770-515588, 0355-807491.

.

V

.
.

tv

.

tv

Vând 2 case de vacan ă în Ilidia.
Tel. 0788-940190. (R.R)

Vând apartament în Boc
ărămidă, 80 mp,

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

Vând casă în Goruia, 3 camere,
bucătărie, baie, anexe, grădină
1.100 mp, 17.500 € neg. Tel. 0371-
170232, 0727-751324. (R.R)

Vând două case în Cuptoare,
apă, canalizare, grădină, curte,
pomi fructiferi, 85.000 € negociabil,
teren 5.000 mp, 30.000 lei neg. Tel.
0255- 233854. (R.R)

ă în Cărbunari, 3
camere, 12.000 € negociabil. Tel.
0769-427493. (R.R)

ţ

ţit, înc

şa, 2
camere, bloc c

Vând cas

(continuare )în pagina 7

ANUNŢ
Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,

nr. 22, organizeaz licitaţie public deschis conf. Legii nr. 54/2006,
pentru:

Concesionarea Sistemului HIDROENERGETIC Boc a (Cartier
Boc a Montan ) format din cl direa microhidrocentralei, cl direa
anex , canalul de aducţiune i st vilar, pe o perioada de 49 de ani,
în vederea reabilit rii, repunerii în funcţiune i exploat rii.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind

organizarea i desf urarea procedurii de concesionare se
achiziţioneaz de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public i privat al ora ului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de
depunere a ofertelor.

Ofertele pentru concesionarea Sistemului HIDROENERGETIC
Boc a (Cartier Boc a Montana) , vor fi transmise pân la data de
02.07.2010, în dou plicuri sigilate, unul exterior i unul interior,
care vor cuprinde toate actele prev zute în instrucţiuni i dovada
depunerii garanţiei de participare reprezentând 1000 lei.

edinţa public de deschidere a ofertelor pentru concesionare
va fi în data de 12.07.2010, ora 10.00, la sediul Prim riei Ora ului
Boc a, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, ud. Cara -Severin.
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PRIMAR

JR. PATRICIU MIRELPASCU

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,

nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile:

.- teren intravilan, situat pe str. Matei Corvin, înscris în CF nr.
30912 Bocşa, nr. cad. 30912, în suprafaţă de 485 mp,

- Teren - curţi construcţii, situat pe str. Eroilor, înscris în CF nr.
30966 Bocşa, nr. cad. 30966, nr. top.1004/1/63, în suprafaţă de
250 mp,

.- teren intravilan, situat pe str. Oituz, înscris în CF nr. 30677
Bocşa sub nr. top.60/1/1/1, în suprafaţă de 799 mp,

- teren - curţi construcţii, înscris în CF nr. 30781 provenită
din conversia de pe hârtie a CF nr 3656 BR, nr. top. 299/8/b, în
suprafaţă de 100 mp şi teren înscris în CF nr 30756 Bocşa, nr.
cad. 526 sub nr. top. 299/8/a/1/a/2/3, în suprafaţă de 298 mp.

Licitaţia va avea loc în data de , la sediul
Primăriei oraşului Bocşa în sala de şedinţe.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura
Primăriei oraşului Bocşa până în data de , inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului
Bocşa, tel. 0355-566605 int. 109.

1

2.

3

4.

.

06.07.2010 ora 10,00

05.07.2010

PRIMAR, Jr. Pascu Patriciu Mirel

Vând tractor U650, func

ă. Tel. 0755-523254. (R.R)
Vând Opel Vectra diesel, model

Cosmo, 2007, multiple dotări, co-
menzi pe volan, naviga

ă, pilot automat, dublu climatro-
nic, geamuri fumurii, totul electric,
120 CP, carte service, 11.600 €. Tel.
0744-474676, 0733-732121. (R.R)

Vând voucher în Anina. Tel.
0742-137468. (R.R)

Vând în Glimboca microbuz
Peugeot, 1988, pt piese de schimb,
înmatriculat, 1000 € negociabil. Tel.
0355-417177. (R.R)

Cumpăr alternator pt. Opel
Vectra, motor turbodiesel. Tel.
0766-693240. (R.R)

Vând Ford Focus Break, 2002,
1.8 TDI, 4.500 € negociabil. Tel.
0742-018418. (R.R)

ă de func

ţionabil,
1.600 €. Tel. 0255-232277. (R.R)

Vând în Cornereva, Golf 4,
2001, 5.000 € neg., stare impeca-
bil

ţie profesio-
nal

ţionare,
preţ 1.000 € fix. Tel. 0746-434797.

Vând Ford Escort an 1999 motor
1,4i stare perfect

Vând rabl

ţia schimbat

ţ 550 € neg. Tel. 0762-
354975.

Vând Dacia Logan 1,5 dci stare
fb. de funcţionare, anul 2006, are la
bord 58.000 km. Tel. 0722-742502.

Vând voucher, preţ 300 €. Tel.
0727-321594.

Vând Vw Passat an 2001, motor
2,4 tdi, înmatriculat ro, distribuţie
schimbat

ţ
negociabil. Tel. 0720-196010.

ă pentru program. Tel.
0770-389708.

Golf 4 1.6 16v combi, înscris,
full, distribu ă, 5.700 €
negociabil. Tel. 0770-479195.

Vând scuter Honda,125 cmc, an
2003, pre

ă, cauciucuri noi, jante Al,
xenon, dublu climatronic, full
electric, toate taxele la zi, pre

Vând/schimb ap. 3 camere, se
midecomandat, et. 1/4, Govândari,
îmbun

V nd apartamen

-

ţit, termopane, gresie,
faianţ

ţ

ţ
25.000 € negociabil. Tel. 0355-
427992 sau 0758-628471.

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

Vând apartament 2 camere,
confort 2, micro 3, complet renovat,
preţ 25.000 € neg. Tel. 0768-494319

Vând cas

Ţerovei, 65 €, mobilat

Vând cas

ătă
ă, parchet laminat, u

ă, balcon închis în
termopane, gresie, faian ă, 78 mp,
centrală termică, zona lini ă,
42.000 €. Tel. 0722-251740.

Vând urgent apart. 2 camere,
Moroasa1, etaj 3, neamenajat, pre

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă în Stavila, 5 camere,
3 băi, salon, terasă, anexe, grădină,
75.000 €. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (R.R)

Închiriez garsonieră pe Calea
ă, convector.

Tel. 0728-260018. (R.R)
ă în com. Măureni, 4

camere, grădină

şi noi, uşa
intrare capitonat

ştit

şi

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
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Imobiliare
Vând casă în Denta, 3 camere,

bucătărie, baie (neterminată), gră
dină, 1440 mp, 18.000 € negociabil.
Tel. 0762-791103. (R.R)

Vând apartament 2 camere pe
Cale Caransebe

ă lângă
Boc ădină cu pomi intravilan în
Boc

Vând casă în Doma

ătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebe

ă pe Al. Cons
tructorilor 13.700 €. Tel. 0722-
649846. (R.R)

Vând apartament 3 camere,
Micro 2, 25.000 €. Tel. 0731-
171423. (R.R)

Vând casă în Gherteni
ădină, garaj, apă, 25.000 €

negociabil. Tel. 0740-149921, 0722-
596545. (R.R)

Vând teren intravilan după
Renk, cu casă o cameră + anexe,
utilită

ă în Mehadia, 3
camere, curte, apă, canal, grădină,
anexe. Tel. 0767-470450. (R.R)

ădit, fântână, pomi. Tel. 0740-
348082.

Apartament 2 camere în
Moroasa 1. Tel. 0720-006988.

Fără intermedieri se vinde
garsonieră în Re

ă ă, pre

ă, renovată,
mobilată, cabină du

ă generală 9. Tel.
0720-068657.

Vând apartament 3 camere, în
Re

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

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, 3/4, îmbunătă

ă gaz, Moroasa, pre

ă fizică, vând aparta
ment 3 camere, semidecomandat,
conf. 2, etaj 2/4, zona Comisariat,
gresie, faian ă, centrală, termopa
ne, izola

ăile-
Herculane, zona centrală, centrală,
gresie, faian ă, podele laminate, etaj
1/4, 1 baie, 1 balcon, stare foarte
bună. Pre

ăr garsoniere în zona
Govândari, ofer max. 13.000 €. Tel.
00393886572813.

Închiriez apartament 2 camere
mobilat cu dotări, 500 lei. Tel. 0745-
943635.

Ofer spre închiriere garsonieră.
Tel. 0757-020055.

-

ţial
amenajat, 16.000 € negociabil. Tel.
0745-8088685. (R.R)

Vând teren cu balt

rr
-

(rr

-

ţi în apropiere, 30.000 €
negociabil. Tel. 0732-144519. (R.R)

Vând cas

Vând apartament 3 camere, în
Govândar. Tel. 0740-348082.

Vând teren intravilan 2.000 mp
pe Calea Caransebe

ţa pe Tineretului
5, disponibil ţ
negociabil. Tel. 0355-801355

ţie
exterior, bloc apartam.100 € + 100 €
garanţie, lâng

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

ţit,
central ţ 31.000
€ negociabil. Tel. 0723-726565,
0355-422035.

Persoan -

ţ -
ţie interior, preţ 30.500 ne-

gociabil sau schimb cu apartament
zona Govândari, exclus bloc turn,
etaj 4 sau parter. Tel. 0745-786586.

Vând apart.3 camere B

ţ

ţ 65.000 € negociabil. Tel.
0722-393546.

Cump

şului, parter, par

şa; gr
şa Vasiova, 1300 mp, 6 €/mp.

Tel. 0748-852983, 0732-850839 ( )
şnea, 2 cor

puri, 40.000 €. Tel. 0766-243496 )
Vând apartament 2 camere, 43

mp, buc
şului, 20.000 €

negociabil. Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând garsonier

ş, 60 mp,
curte, gr

şului, la km 5,
îngr

şi
şi îngrijit

şi
0740-203333.

Închiriez garsonier
ş, izola

şi

Oferte-Cereri

de Serviciu

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
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RE IŢA

ORAVIŢA:

OŢELU RO U:

Ţ

Ş

Ş

Ş

: ţioner-asamblor articole
din textile: 10; Controlor calitate: 3; Croitor-confecţioner îmbr

ţii: 2; Electronist depanator utilaje calcul: 1; Instalator apa, canal: 3; Izolator termic: 5;
Lucr

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

ţioner articole din piele
ţiilor: 5; Muncitor necalificat la asamblarea,

montarea pieselor: 10;
Agent po ţioner îmbr

ţiilor: 1;
Manipulant m

ţ

Administrator: 1;Agent securitate: 100; Barman: 1; Bucătar: 1; Confec
ăcăminte după comandă: 22; Dulgher: 9;

Electrician în construc
ător comercial: 1; 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: 2; Zidar rosar tencuitor: 11;
Bucătar: 3; Lucrător sortator de ătar (chelner): 4;

Agent securitate: 10; Confec

ăcare volane în
piele: 3; Lucrător comercial: 1; Muncitor necalificat în mine

ărfuri: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 1; Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 1; Tehnician constructor: 1;

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

şeuri reciclabile: 2; Osp
şi înlocuitori: 5; Muncitor necalificat

în silvicultura: 2; Muncitor necalificat în industria confec

ştal: 1; Agent securitate: 1; Asistent maternal: 1; Confec
şi cariere: 1; Muncitor necalificat în silvicultura:

11; Muncitor necalificat în industria confec

BĂILE HERCULANE:
CARANSEBE :

TOTAL JUDE : 280

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 09.06.2010

Cur ţ
ţ de 3 lei/mp.

Simplu curat

-

Meseria ţ

ţ -
ţuri

de criz

-
ţiilor. Tel.

0723-894929.
Ofer 100 € pentru luare în spaţiu

în vederea schimb

ţiunea montan
ţi cazare cu 250 lei

pentru 2 persoane. Televizor la ca-
blu, frigider, cuptor microunde, baie
proprie cu du

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

.
Particular execut lucr

ţii: cofraj, zid
ţ

Tel.
0760-094479.

Caut meseria
ţii. Salariu negociabil. Tel.

0760-094479.
Caut îngrijitor pentru persoan

iu

ţinere,

ă ăm covoare la domiciliu cu
aparatură prof. la pre

ă ieftin cu camio
netă acoperită 1,5 tone util. Tel.
0742-527232.

ă execut
amenajări interioare

ă, rigips, podele lami
nate, zugrăveli moderne, la pre

ă acceptabile. Tel. 0769-
421706.

Execut lucrări interioare

ării buletinului.
Nu există probleme sau riscuri. Tel.
0754-278297.

În sta ă Poiana
Bra

ări Windows
XP, Windows 7. Tel. 0748-563666.

ă confec
ăm por

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

ări în
construc ărie, acoperi

ă, rigips, tencuială
decorativă, tencuială clasică.

ări în
construc

ă
cu han icap locomotor. Ofer salar
+ carte de muncă. Tel. 0745-583129

Caut post de jurist. Tel. 0727-
505315.

Ofer cazare gratuit unei doamne
în schimbul menajeriei. Locuiesc în
zonă centrală. Tel. 0728-696785,
0355-412906.

Femeie serioasă, 52 de ani, caut
bătrân -ă , pt. între cu con-
tract prin notariat. Tel. 0729-357909.

şi comod. Nu trebuie
mutat nimic, uscare în aprox. 30 m -
1 h. Tel. 0731-210482.

Transport marf

ş cu experien
şi exterioare,

gresie, faian

şi exte
rioare în domeniul construc

şov ofer 4 nop

ş. Tel. 0745-668683.
Repar calculatoare, laptop hard

şi soft la domiciliu nstal

şi b

ş,
gresie, faian

şi pentru lucr

, i

Firm -

d

( )

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Bărbat 44 ani, experien ă în do
meniul transporturi, logistică, gesti
une, posesor permis cat. B, C, E
caut loc de muncă corespunzător la
o firmă serioasă. Tel. 0727-798285.

Traducător autorizat efectuez
traduceri din germană în română

ă germană u

ă la începători

ări interioare

ă, rigips, podele, u
ăveli moderne, zidă

rie, tencuială ă, izola

ţ -
-

ţ mic. Tel. 0754-
889176.

Învaţ

ţi la un preţ avantajos. Se
face reducere la grupuri de câte 4
persoane. Tel. 0754-889176.

Execut amenaj

ţ
-

ţii
polistiren. Tel. 0768-251825.

şi
invers la un pre

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

şi
exterioare, mansarde, acoperişuri,
gresie, faian şi
metalice, zugr

şi decorativ

Execut lucrări interioare
ă, rigips,

zugrăveli, izola

şi
exterioare, gresie, faianţ

ţii, podele laminate.
Tel. 0730-804629, 0355-802306.

Vând apartament 3 camere de
comandat, îmbunătă

ăi, centrală sau schimb cu casa
în Re

ă, la 4 km de
Băile-Herculane, FS 60 m, posibili
tate racordare la apă

ăile-Herculane, la 200 m de
sosea interna ă, pe malul râului
Belareca, cu 8 €/mp, bun pt cons
truc

ăile-Herculane Iedăr

ăt zugrăvit, centrală, termo
pane, canapele noi, cu 120 € + 120 €
garan

ă fizică, vând aparta
ment 3 camere, conf. 2, zona Comi
sariat, etaj 2/4, gresie, faian ă, cen
trală, termopane, u

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faian ă, podele, centrală, termopa
ne, curte, grădină, sau schimb cu
apartament Re

ă, termopane, încălzire,
Micro 2, etaj 4/4 cu acoperi

ă fizică, vând garsonie
ră confort 1, 30 mp, etaj 2 cu multiple
îmbunătă ă. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă. Pre

ă pe Al
Tineretului, în spate la Victoria, etaj
2, pre

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.
ătaia, 500 mp, în

centru, pre 0256-410590,
0747-832171

€

-
ţit, termopane,

2 b
ţa sau Câlnic. Tel. 0723-

894929.
Vând teren intravilan Mehadia,

la sosea internaţional
-

ţional
. -

ţii

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

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, utilat, pe termen lung,
proasp -

ţie. în Govândari,Aleea Dacia.
Tel. 0720-026801.

Persoan -
-

ţ -
ţie

interior, preţ 30.500 negociabil sau
schimb cu apartament 3 camere
zona Govândari, exclus bloc turn,
etaj 4 sau parter. Tel. 0745-786586.

Vând cas

ţ -

ţa conf. 1 etaj 1
Govândari. Tel. 0771-482592.

Vând apartament 2 camere
Moroasa 1. Tel. 0720-006988.

Vând apartament confort 2 gre-
sie, faianţ

-

ţiri, liber

ţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, decomandat, et. 1/4, 60 mp,
preţ 35.000 € neg. Tel. 0720-758585

Vând urgent garsonier .

ţ 13.500 €. Tel. 0741-166573.
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
Vând teren în G

ţ neg. Tel.
.

Vând teren pe Calea Timi

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

şi

şi curent, cu 11
€/mp, negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de B

privatizare. el 0720-026801
Vând teren 3.000mp, la 2 km de

gara B şi

şa metal, izola

şa Montan

şi

ş. Tel.
0724-700792.

Persoan

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

şa Montan

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi
şoara

neg.

şi

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

, T .

.

.

.

.

.

Închiriez garsonier
€

ă în Luncă,
90 . Tel. 0766-844272.

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

ţ

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

Vând cas

ţiri, cu
apartament 2 camere, confort 1, et.
1 sau 2, cu vedere spre soare +
diferenţ

Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter, 2 b

ţionarilor, Lunc

Vând garsonier ţioas

Vând teren în centru între Alfa
Bank

Vând apartament 2 camere, în
B ţei, deco-
mandat, et. 3.

Vând în B
ţe de teren, diferite

m ţii, toate utilit ţile.

Vând gr

ţa.Tel.0756-357606
Vând sau închiriez cas
ţulArad. Tel. 0752-055987.

ţi, elevi, intelectuali.

Vând cas ţa, zon

ţ

ţe, 20 m front stradal, 1500
mp gr

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

ă pe str. Ceahlău, nr. 9

ăgă
ra ătă

ă. Tel. 0355-409456, 0770-
496885, 0720-539198.

Închiriez garsonieră mobilată pe
l. Tu

ăi, complet
renovat. Tel. 0724-998500.

Vând cameră de cămin cu baie
în Blocul Func ă,
avantajos. Tel. 0724-998500.

ă spa ă, 40
mp, Mociur. Tel. 0724-998500.

Tel. 0724-998500.

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-998500.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ărimi ă Tel.
0724-998500.

ădină 1100 mp înspre
drumul Lupacului. Tel. 0355-410067

Vând casă

ă la Re
ă în

jude

ă în Re ă bună,
centrală, 4 camere, decomandată, 2
băi, 2 coridoare, garaj, anexe, curte,
grădină. Tel. 0745-880967.

Vând garsonieră, Micro 2 sau
schimb + diferen ă cu apartament 2
camere. Tel. 0728-862145.

Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.

Vând apartament 1 cameră, str.
Petru Maior (Moroasa 2). Tel. 0770-
547305.

Vând casă în Gătaia, 3 camere +
dep ndin

ădină cu pomi fructiferi, 45 km
de Timi

-

-

A

e

şi vând apartament. Tel. 0770-
751533, 0355-426552.

Vând sau schimb apartament 4
camere, conf. 1, et.1, str. F

şului, cu multiple îmbun

şnad, bl. 2, sc. 3, ap. 12. Tel.
0355-418664, 0771-533478, 0770-
391144.

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi pozi

şi mai multe terenuri
la Ezeriş sau schimb cu apartament
sau cas şi

Închiriez apartament numai
studen Tel.
0761-616947.

şi

şoara. Tel. 0751-056772.

Închiriez cameră de cămin. Tel.
0752-055987.

Particular, vând apartament 3
camere, II, et. 3/4 şi apartament 2
camere, II, et. 1/4. Tel. 0761-616947

Vând cas
şi

€

ă în Surduc, 40 km de
Re

ă mare închisă, pivni ă, apă în
casă, 4 anexe în curte, garaj,
grădină, total teren 2500 mp cu vi ă
de vie (400 butuci), pomi fructiferi,
25.000 neg. Tel. 0355-805986.

Caut să închiriez garsonieră sau
apartament 2 camere, exclus
Mociur. Tel. 0760-094479.

Vând garsonieră pe Al. Tinere-
tului, et. 1, fără intermediari, pre

ă ă ă
ă

ă în Dognecea, 2 ca
mere, bucătărie, fântână betonată,
cablu TV (centru), 15.000 . Tel.
0355-411682, 0729-357909.

ţa, 4 camere, parchet, rulouri,
teras ţ

ţ

ţ
negociabil. Tel. 0723-725053.

Schimb ap cf 2, et. 1, Micro 1,
neîmbun t ţit, cu garsonier + dife
renţ 10.000 . Tel. 0741-731203.

Vând cas

€

. .
-

€
-

Anunţ
SC SARA INVESTMENT SRL, titular al proiectului PUD-

EXTINDERE PENSIUNE TURISTIC RURAL CU UN MODUL
NOU DE CAZARE D+P+1E+M I DOT RIAFERENTE, Crivaia com.
V liug, jud. Cara Severin, aduce la cuno tinţa publicului c decizia
etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. r.
1076/2004, este cea de adoptare a planului f r aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în
termen de 10 zile calendaritice, la sediul ARPM Timi oara, str.
Amurgului , nr. 1, Timi oara.
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Franţa Argentina Anglia Germania Olanda Italia Brazilia Spania
Mexic Grecia SUA Serbia Camerun Paraguay Portugalia Chile
Uruguay Nigeria Slovenia Australia Danemarca Slovacia Coasta de Fildeş Elveţia
Africa de Sud Coreea de Sud Algeria Ghana Japonia Noua Zeelandă Coreea de Nord Honduras

1 3 5 7 9 11 13 15
11,06 Vineri 17:00 12,06 Sâmbătă 17:00 12,06 Sâmbătă 21:30 13,06 Duminică 21:30 14,06 Luni 14:30 14,06 Luni 21:30 15,06 Marţi 17:00 16,06 Miercuri 14:30

2 4 6 8 10 12 14 16
11,06 Vineri 21:30 12,06 Sâmbătă 14:30 13,06 Duminică 14:30 13,06 Duminică 17:00 14,06 Luni 17:00 15,06 Marţi 14:30 15,06 Marţi 21:30 16,06 Miercuri 17:00

17 19 23 21 25 27 29 31
16,06 Miercuri 21:30 17,06 Joi 17:00 18,06 Vineri 21:30 18,06 Vineri 14:30 19,06 Sâmbătă 14:30 20,06 Duminică 14:30 20,06 Duminică 21:30 21,06 Luni 17:00

18 20 22 24 26 28 30 32
17,06 Joi 21:30 17,06 Joi 14:30 18,06 Vineri 17:00 19,06 Sâmbătă 17:00 19,06 Sâmbătă 21:30 20,06 Duminică 17:00 21,06 Luni 14:30 21,06 Luni 21:30

33 35 37 39 43 41 45 47
22,06 Marţi 17:00 22,06 Marţi 21:30 23,06 Miercuri 17:00 23,06 Miercuri 21:30 24,06 Joi 21:30 24,06 Joi 17:00 25,06 Vineri 17:00 25,06 Vineri 21:30

34 36 38 40 44 42 46 48
22,06 Marţi 17:00 22,06 Marţi 21:30 23,06 Miercuri 17:00 23,06 Miercuri 21:30 24,06 Joi 21:30 14,06 Joi 17:00 25,06 Vineri 17:00 25,06 Vineri 21:30

Grupa A V E I GM GP Pct. Grupa C V E I GM GP Pct. Grupa E V E I GM GP Pct. Grupa G V E I GM GP Pct.

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

Grupa B V E I GM GP Pct. Grupa D V E I GM GP Pct. Grupa F V E I GM GP Pct. Grupa H V E I GM GP Pct.

1. 1. 1. 1.

2. 2. 2. 2.

3. 3. 3. 3.

4. 4. 4. 4.

52 B1 - A2 49 A1 - B2 51 D1 - C2 50 C1 - D2 55 F1 - E2 53 E1 - F2 56 H1 - G2 54 G1 - H2
27,06 Duminică 21:30 26,06 Sâmbătă 17:00 27,06 Duminică 17:00 26,06 Sâmbãtã 21:30 29,06 Marţi 17:00 28,06 Luni 17:00 29,06 Marţi 21:30 28,06 Luni 21:30

59 51 - 52 58 49 - 50 60 55 - 56 57 53 - 54
3,07 17:00 2,07 21:30 3,07 21:30 3,07 17:00

62 59 - 60 61 57 - 58
7,07 21:30 6,07 21:30

63 62 - 61
10,07 21:30

64 62 - 61
11,07 21:30

FINALA

Duminică

SEMIFINALA 1

SFERT DE FINALÃ 4

SEMIFINALA 2

Sâmbătă Vineri Sâmbătă Vineri

OPTIMI DE FINALÃ 5 OPTIMI DE FINALÃ 6 OPTIMI DE FINALÃ 7 OPTIMI DE FINALÃ 8OPTIMI DE FINALÃ 1 OPTIMI DE FINALÃ 2 OPTIMI DE FINALÃ 3 OPTIMI DE FINALÃ 4

CAMERUN - OLANDA PARAGUAY - N. ZEELANDĂ COREEA N. - C. FILDEŞ ELVEŢIA - HONDURASFRANŢA - AFRICA SUD GRECIA - ARGENTINA SUA - ALGERIA AUSTRALIA - SERBIA

DANEMARCA - JAPONIA SLOVACIA - ITALIA PORTUGALIA - BRAZILIA CHILE - SPANIAMEXIC - URUGUAY NIGERIA - COREEA SUD SLOVENIA - ANGLIA GHANA - GERMANIA

CAMERUN - DANEMARCA ITALIA - N. ZEELANDĂ PORTUGALIA - COREEA N. SPANIA - HONDURASFRANŢA - MEXIC ARGENTINA - COREEA S. SLOVENIA - SUA GHANA - AUSTRALIA

OLANDA - JAPONIA SLOVACIA - PARAGUAY BRAZILIA - C. FILDEŞ CHILE - ELVEŢIAAFRICA SUD - URUGUAY GRECIA - NIGERIA ANGLIA - ALGERIA GERMANIA - SERBIA

JAPONIA - CAMERUN N. ZEELANDĂ - SLOVACIA BRAZILIA - COREEA N. SPANIA - ELVEŢIAURUGUAY - FRANŢA COREEA SUD - GRECIA ALGERIA - SLOVENIA SERBIA - GHANA

OLANDA - DANEMARCA ITALIA - PARAGUAY C. FILDEŞ - PORTUGALIA HONDURAS - CHILEAFICA DE SUD - MEXIC ARGENTINA - NIGERIA ANGLIA - SUA GERMANIA - AUSTRALIA

Grupa E Grupa F Grupa G Grupa HGrupa A Grupa B Grupa C Grupa D

SFERT DE FINALÃ 1 SFERT DE FINALÃ 2 SFERT DE FINALÃ 3

Miercuri FINALA MICÃ Marţi

Sâmbătă

8

Campionatul Mondial de Fotbal - 20 0Africa de Sud 1Campionatul Mondial de Fotbal - 20 0Africa de Sud 1

| Iunie |10 - 16 2010 PRISMA

RECORDURILE COMPETI IEIŢ
Africa de Sud va gazdui prima Cupa Mondiala pe continentul african al doilea turneu

organizat in afara Europei si Americii de Nord si de Sud, dupa cel din 2002, desfasurat in
Japonia si Coreea de Sud. În cei 80 de ani de existen

-

ţ nă, la Cupa Mo dială la fotbal au fost
înregistrate numeroase recorduri. Iată câteva dintre acestea:

: Brazilia, care este singura reprezentativa
din lume care a participat la toate cele 18 editii;

: Brazilia, cinci titluri (1958, 1962, 1970, 1994, 2002);
: Brazilia si Germania, cate sapte;

: Germania, de 11 ori;
: Brazilia si Germania, cate 92 de partide;

: Antonio Carbajal (Mexic, 1950-1966)

: Pele, 3 titluri (1958, 1962, 1970);
: Lothar Matthaus

(Germania), 25 de meciuri, între 1982
: Paolo Maldini (Italia),

2220 minute, între 1990-2002;
: Cafu, 16 victorii, între 1994

: Cafu (1994, 1998, 2002);
:

DiegoArmando Maradona, 16 meciuri, între 1986
: Ronaldo, 15 goluri

(1998-2006).

Echipa cu cele mai multe turnee finale

Cele mai multe titluri
Cele mai multe finale jucate
Cele mai multe calificari in semifinale
Cele mai multe meciuri jucate
Jucătorii cu cele mai multe turnee finale

ătorul cu cele mai multe titluri mondiale
Jucătorul cu cele mai multe meciuri jucate la turneul final

ătorul cu cele mai multe minute jucate la turneul final

Jucătorul cu cele mai multe victorii la un turneu final

ătorul cu cele mai multe finale jucate
Jucătorul cu cele mai multe meciuri în calitate de căpitan la un turneu final

ătorul cu cele mai multe goluri marcate la turneele finaleşi
Lothar Matthaus (Germania, 1982-1998);

şi 1998;

şi 2006;

şi 1994;

Juc

Juc

Juc

Juc

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/10 Iunie /11 /12 /13Iunie Iunie Iunie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 14 Iunie Mar 15 Iunie 16 Iunie 17 Iunie 18 Iunie 19 Iunie 20 Iunie
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