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SPORTSPORT
În perioada 18-19 iunie a.c GEC Nera a

realizat o monitorizare alternativă a stării
factorilor de mediu şi biodiversităţii din zona PN
Porţile de Fier, pe cursul fluviului Dunărea între
localităţile Baziaş şi Dubova.

Activitatea a fost realizată de către un grup de
17 voluntari, elevi si profesori, de la Grupul Şcolar
„Mathias Hammer” Anina, Grupul Şcolar
Industrial Moldova Nouă şiAsociaţia Speo Caraş.

Cele mai relevante fenomene de agresiune
împotriva mediului întâlnite pe traseu au fost
următoarele:

Pe teritoriul rezervaţiei naturale Balta Nera
Dunăre, pe malul stâng al Dunării, în zona golfului
de la intrarea fluviului în România, există o
cantitate de cca 2 tone de ambalaje din plastic

depuse de apele Dunării la viitură sau împinse la
mal de către de vânt.

După 3 ani de la dispariţia speciei din habitatul
de la abrupturile rezervaţiei naturale Râpa cu
Lăstuni - Valea Divici, lăstunul de mal a revenit şi
şi-a creat două noi habitate

In zona umedă Divici Pojejena, pe teritoriul
comunei Pojejena, se execută lucrări de excavaţii
şi terasamente.

La iazul de decantare a apelor de mina al SC
Moldomin Moldova Nouă a fost constatată o
furtuna de praf care transporta deşeul minier
uscat peste zona umedă Ostrovul Calinovăţ,
peste localităţile şi terenurile din Moldova Veche
şi Moldova Nouă şi peste localităţile şi terenurile
din Vinci şi Požeženo (Serbia).

Faţă de situaţia din anul anterior s-a constatat
o degradare a stâncii Baba Caia, din apele
Dunării situată lângă localitatea Coronini.

La punctul turistic Peştera Gaura cu Muscă,
situată pe teritoriul comunei Coronini, nu există
infrastructură de vizitare (panouri de informare,
trepte, balustrade, ancore de sprijin).

Pe malul pârâului Ponicova de pe teritoriul
comunei Dubova există depozitat gunoi de grajd.

Infrastructura de vizitare a traseului ecoturis
tic Ciucaru Mare este rudimentară. Nu există
panouri de informare privind regimul activităţilor
de vizitare precum şi panouri şi indicatoare de
promovare a punctelor de belvedere iar marca
jele traseului sunt aproape şterse.
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Carnavalul de la Bela Crkva
promovat ^n Cara}-Severin

În perioada 18.06 - 27.06.2010 are loc
tradiţionalul Carnaval al Florilor de la Bela Crkva
(Biserica Albă), ocazie cu care în oraşul de la
frontiera cu România vor avea loc ample
manifestări culturale şi sportive.

Administraţia locală şi ONG-urile din Bela
Crkva promovează în această perioadă şi în
Caraş-Severin acest carnaval, ocazie prin care
valorile culturii locale din vechea comună
bănăţeană de pe malul Nerei vor fi cunoscute şi
de către cărăşeni.

În acest context, luni 21 iunie a.c la Oraviţa a
avut loc o întâlnire a unei delegaţii a carnavalului
din Bela Crkva cu locuitorii oraşului. Din delega
ţie au făcut parte Stefan Cvetkovic, vicepreşe
dintele comunei Bela Crkva, Traian Turturea,
reprezentant al organizaţiei NVO Škola Plus şi
un grup de majorete. Delegaţia a fost primită de
Ioan Goga, primarul oraşului Oraviţa după care
a urmat o prezentare a festivalului şi un program
promoţional susţinut de grupul de majorete.
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Atunci când medicina - sau o anumită parte a ei - este tratată ca o
afacere există un perdant evident: pacientul. Sistemul de sănătate pe
care-l aplicăm noi – copia imperfectă a unui model german, acolo unde
însă realită

ă devină victima unui întreg
lan ă la
medicamente, care fac ca re ă coste o grămadă de
bani, nu mai vorbim de faptul că aproape orice investiga ă
sau de laborator costă bani în plus fa ă de asigurarea de sănătate. Să
spunem doar că, la Re

ă, care să func ămâne una
nerezolvată. Prezentarea la stomatolog sau la dentist, cum se spune
uzual, a ajuns să devină un adevărat co

ărat din cauza procedurilor neplăcute care înso

ă stomatologii, în condi ă
de sănătate nu acoperă astfel de servicii. Chiar

ă, o extrac ă procedurăd e acest tip se achită
integral. Dar, mai mult, la ora actuală nu există în Cara

ă de stomatologie, situa ă de ani
de zile ăreia, se pare. Nu i se găse

ă o asemenea facilitate pentru urgen
ă perspectivă. Nu există nici un

act normativ care să-i oblige pe medici să asigure permanen ă
stomatologii nu pot fi găsi

ă
ă, înfiin

ă uneori

ănătate Publică, a făcut, potrivit unei recente
declara ănătă

ăcut, la rândul lor, diligen
ăsirea medicilor disponibili. Toate însă au

rămas în coadă de pe ă. Arafat s-a aflat
într-o sâmbătă, cu câteva luni în urmă, la Re

ă mai bifeze prezen ării,
fără însă a se solda cu rezultate palpabile. Medicii stomatologi preferă
să activeze în regim privat,mai confortabil, acolo unde

ăsură, decât să se complice cu ture de noapte. Mai mult,
noaptea nu găse

ă nu are un orar
non-stop. Din punct de vedere economic, farmaciile consideră că e
ineficient un asemenea program, dar, din perspectiva pacien

ă facilitate pe care, eventual farmaciile să o
asigure pe rând. Dar, în condi ă în regim
exclusiv privat ă o prevedere legislativă în acest domeniu,
totul rămâne la latitudinea Colegiului Farmaci

ări de Sănătate a jude ă le invită să mai
mediteze asupra unei solu

ţile sunt cu totul altele – se dovede

ţ de inconveniente. Nu mai pomenim preţurile de referinţ
ţetele “gratuite” s

ţie imagistic
ţ

ţa, de ani de zile problema unui serviciu de
urgenţ ţioneze non-stop, în stomatologie r

ţesc interven-
ţiile stomatologice, ci mai ales din pricina preţurilor descurajante pe
care le practic ţiile în care asigurarea medical

ţ ţie sau o alt

ţ ţie care dateaz

ţii solicit ţele stomatologice
dar nimeni nu pare interesat de aceast

ţa, a
ţi decât în cadrul unui orar normal de lucru

ţii de Primire Urgenţe (UPU) din
cadrul Spitalului Judeţean din Re ţa ar putea fi, îns ţat un
asemenea serviciu, pentru c ţele stomatologice sunt
periculoase

ţiei Judeţene de S
ţii, asemenea demersuri, la Ministerul S ţii, discutând

acest aspect inclusiv cu subsecretarul de stat, Raed Arafat. În plus,
conducerile Spitalului Judeţean au f ţe pentru
achiziţionarea unui scaun

ţie româneasc
ţa, dar vizita sa a fost una

fulger, ca ţa sa într-un ora ţ

ţii. La Re ţa nici o unitate farmaceutic

ţilor, ar fi,
desigur, nevoie de aceast

ţiile în care farmaciile lucreaz

ţului. Pe care opinia public
ţii.

şte unul cu numeroase
lacune, care fac ca pacientul, bolnavul, s

şi

şmar pentru aproape oricine.
Nu neap

şi la prezentarea în
regim de urgen

ş-Severin un
serviciu de permanen

şi c şte rezolvare. De ani buni
pacien

şa c
şi

în regim exclusiv privat. La nivelul Unit
şi

şi urgen
şi, mai ales,,,dureroase. Doctorul Dragoş Luca, directorul

Direc

şi g
şte, în buna tradi

şi
şi cum ar fi vrut s ş al

şi câştigurile
sunt pe m

şti, de ani de zile, deschise nici farmaciile, pe
parcursul nop şi

şi nu exist
ştilor şi a Casei de

Asigur
(DanApostolescu)

La Re ţa, îmbolnăvirile peste noapte sunt interziseşi

Confederaţia Naţională Sindicală CNS „Cartel ALFA” constată că Guvernul României are o
poziţie stranie faţă de problema combaterii evaziunii fiscale, implicit asupra tichetelor ca instru
ment financiar si fiscal, a declarat Marian Apostol, vicepreşedintele confederaţiei şi preşedintele
Filialei Judeţene Caraş-Severin. „Constatăm că Guvernul României nu este interesat să strângă
mai mulţi bani la bugetul de stat, ci să anuleze ceea ce reprezintă un venit sigur şi o modalitate
clară şi eficientă de combatere a evaziunii fiscale în domeniul tranzacţiilor comerciale, precum
plata pe card, spune Apostol, citând poziţia oficială a confederaţiei sindicale pe care o
reprezintă. Este de neînţeles cum şi de ce Guvernul omite faptul că tichetele de masă reprezintă
tranzacţii comerciale cu produse alimentare ori faptul că tichetele de vacanţă reprezintă
tranzacţii comerciale în turism, care au acţionat şi acţionează pentru reducerea evaziunii fiscale.

-

(continuare )în pagina 2

Acţiunea de ecologizare a lacului Prisaca
se va amâna cu o

s pt mân i anume va avea loc în perioada
30 iulie - 1 august 2010. La eveniment i-au
anunţat deja prezenţa importatori i
distribuitori de ambarcaţiuni, cât i alte firme
sau cluburi care au în dotare ambarcaţiuni.

"Amprenta ecologic "ă
ă ă ă ş

ş
ş
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Raportul GEC NERA de monitorizare a zonei Por]ile de Fier

Sindicatele critic@ guvernul pentru pozi]ia acestuia
fa]@ de bonurile de mas@
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Ieri, la sediul libr a avut loc lansarea volumului “Personalit ţi ale culturi
tehnice ” de Dan Perianu Prim ţa a decis s

ţean de Onoare” lui Lupulovici Vasa, Raichici Liubiţa, Perianu Dan
În perioada 2-4 iulie 2010, pe traseul de pe Valea Domanului se va desf

ţa 2010 ţa D
ţ

ţiune de lun

ăriei “Semn de Carte” ă
ăria Re ă înmâneze

diploma de “Cetă
ă

ă în coastă, organizat de Clubul Sprtiv UCM Re e la 1 iulie cuantumul
majorărilor de întârziere calculate în cazul neachitării în termenul de scaden ă a impozitelor

ă de la 0,1 la sută pentru fiecare zi de întârziere la 2 la sută
pe lună sau frac ă

şi industriale din Banatul Montan şi
şi Werner

Hirschvogel şura “Cupa
Reşi ”, la vitez şi

şi
taxelor datorate la bugetul local se modific
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Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul 2010

Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/25.02.2010 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2010, a
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de
720.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Consiliului
Judeţean la Cap. 67 ”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii
de intervenţie (finanţare), pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
perioadei de trageri din finanţarea rambursabilă internă
contractată conform Hotărârii nr. 172/2005 privind aprobarea
contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000 RON
pentru finalizarea unor obiective de investiţii ale Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei
finanţări rambursabile interne în valoarea de 30.000.000 lei.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi taxelor
speciale pentru activităţi şi/sau servicii prestate de către
direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin şi direcţiile (serviciile) de sub autoritatea Con
siliului Judeţean Caraş-Severin, pentru anul 2011.

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea
Consiliului local al municipiului Reşiţa a tronsonului de drum
judeţean DJ 582 B, Reşiţa km 5+100 - Staţiunea Secu (DC 92)
km 11+500, aflat în domeniul public al judeţului Caraş-Severin
şi administrarea Consiliului Judeţean CS

Proiect de hotărâre privind aprobarea soluţiei
constructive în vederea finalizării lucrărilor la obiectivul DJ
683, Zăvoi (DN 68) Măru - Poiana Mărului, km 0+000-22+000,
executat de către SC „Hidroelectrica” SA, în cadrul proiectului
„Amenajarea Hidroenergetică Poiana Mărului Ruieni Poiana
Ruscă”.

Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea
Consiliului Local al municipiului Reşiţa în administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin al tronsonului de drum
judeţean DJ 582, Reşiţa (km 6+500 - Pod Minda) - Cuptoare
(km 12+570).

Proiect de hotărâre privind încadrarea drumurilor
judeţene şi comunale de pe raza judeţului Caraş-Severin, pe
nivele de viabilitate, în perioada sezonului rece, noiembrie
2010 - martie 2011.

Proiect de hotărâre privind mandatarea preşedintelui
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de reprezen
tant al unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare, pentru
încheierea unui Acord de Împrumut Subsidiar privitor la
Subproiectul „Îmbunătăţirea sistemelor de apă potabilă, de
canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-
Severin”.

Proiect de hotărâre de aprobare a modelului cadru al
Acordului de Împrumut Subsidiar încheiat între Ministerul
Finanţelor Publice, Jud Caraş-Severin şi SC AQUACARAS
SA privind Subproiectul „Îmbunătăţirea sistemelor de apă
potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul
Caraş-Severin”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 82/10.07.2009 privind participarea
Consiliului Judeţean C la implementarea proiectului ”Reabi
litare Centru pentru persoane cu dizabilităţi Oraviţa” realizat
cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
axa 3.2, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 51/2008 privind aprobarea
Programului de transport public judeţean de persoane realizat
prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin,
pt perioada 01.07.2008 - 30.06.2011, modificată.

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.177/2007
privind aprobarea Regulamentului Intern al aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliu
lui Judeţean nr. 109/28.08.2008 privind numirea Consiliului de
Administraţie al Muzeului Banatului Montan Reşiţa.

Informarea Adunării Generale a Acţionarilor de la SC
Drumuri şi Poduri SA Caraş-Severin privind activitatea

societăţii şi măsurile luate în încredinţarea mandatului, în anul
2009

Informarea Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C.
“FABRICA DE PRODUSE LACTATE” S.A. Oraviţa privind
evoluţia societăţii şi măsurile luate în exercitarea mandatului,

în anul 2009.
Informare privind activitatea economico-financiară

desfăşurată de S.C. AQUACARAŞ S.A., pe anul 2009.
Informare privind activitatea derulată în anul 2009 de

către S.C. „SCHILIFT” S.R.L.
Informarea cu privire la activitatea desfăşurată de „SC

Fotbal Club Municipal Reşiţa” derulată, în anul 2009.
Informarea cu privire la activitatea desfăşurată de SC

„Ecologica Oraviţa” SRLîn anul 2009.
Informare privind activitatea desfăşurată de SC

„Ecologica Văliug” SRLîn cursul anului 2009.
Informare privind activitatea desfăşurată de SC

Ecologica Băile Herculane”, în cursul anului 2009.
Raport de activitate al SC APERGMIN S.RL, pe anul

2009.
Raport de activitate alAsociaţiei de Dezvoltare Interco-

munitară „Intercom Deşeuri Caraş-Severin”, pe anul 2009.
Raport al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

ACVABANAT, pe anul 2009.
Informare despre activitatea de îmbuteliere apă

minerală Perenna Premier în asociaţie cu Consiliul Judeţean
Caraş-Severin.

Informare privind constatarea contravenţiilor şi aplica-
rea sancţiunilor prevăzute de O.G. nr. 43/1997, activităţi
desfăşurate de persoane împuternicite în acest sens din
cadrul Direcţiei deAdministrare a Domeniului Public şi Privat a
Judeţului Caraş-Severin.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o întâlnire de lucru
organizată în 26 mai 2010 la BisericaAlbă, Republica Serbia.

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o întâlnire de lucru ce a
avut loc la Vârşeţ, Republica Serbia în data de 6 mai 2010.
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Consiliului Judeţean Caraş-Severin
Proiect de hot aprobarea transferului

managementului asistenţei medicale a Spitalului Judeţean de
Urgenţ ţa c Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

ă

ărâre privind modificarea statutului de
func

ărâre privind

ă Re ătreşi

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 ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 17.06.2010

Re]eaua de func]ionari c@r@}eni eficien]@ }i
calitate”

Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin a lansat vineri, 18 iunie
a.c., proiectul „Reţeaua de funcţionari cărăşeni eficienţă şi calitate”.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară 2,
Domeniul Major de Intervenţie 2.2., operaţiunea „Sprijinirea iniţiativelor de
reducere a duratei de livrare a serviciilor publice” iar valoarea lui totală este
de 271.220 lei. Obiectivul general îl reprezintă creşterea eficienţei şi
calităţii serviciilor publice furnizate cetăţeanului, prin implementarea unui
sistem de management bazat pe reducerea barierelor administrative la
nivelul serviciilor publice adresate cetăţenilor judeţului Caraş-Severin.

Necesitatea implementării proiectului rezultă din managementul
defectuos al calităţii serviciilor publice.

Atingerea scopului proiectului va avea loc prin: realizarea unui
specifice furnizării serviciilor către

cetăţeni, identificarea modalităţilor de simplificare şi reducere a barierelor
administrative pentru cetăţeni, realizarea unei

prin care să se stabilească obiective
concrete destinate îmbunătăţirii furnizării de servicii publice către cetăţeni
şi funcţionarea mai eficientă a instituţiilor publice însoţită de un

, realizarea unei comună admi
nistraţiei publice judeţene, cu link-uri către toate serviciile deconcentrate şi
primăriile care deţin internet, realizarea unei

, realizarea unui al
cărui rol va fi acela de a oferi consultanţă, informaţii şi sprijin membrilor
reţelei, organizarea de în domeniul ECDL, relaţii
publice, comunicare, planificare strategică, management de proiect etc.
pentru membrii reţelei de promotori.

-
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studiu
referitor la inventarierea problemelor

strategii de modernizare a
administraţiei publice 2009-2013

Plan
multianual de modernizare pagini WEB

reţele judeţene de promo
tori ai reformei în administraţie Punct de informare

sesiuni de traininguri

Larisa Crîsta

{edin]a Colegiului Prefectural Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 24

iunie a.c., cu începere de la ora 11:00, la sediul Palatului Administrativ,
Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:

Informare privind stadiul realizării obligaţiilor de mediu pentru
judeţul Caraş Severin, conform Tratatului de aderare - Capitolul 22 -
Mediu. Prezentarea şi adoptarea „Programului de măsuri pentru anul
2010 - Capitolul 22 - Mediu, Judeţul Caraş-Severin”

Informare privind asigurarea serviciilor de medicină primară în
zonele rurale şi localităţile izolate

Informare privind modul de aplicare a normelor sanitare
veterinare privind prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi
măsurile ce se impun pentru judeţul Caraş-Severin.

Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei

Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economică şi
Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

1.

2.

3.

4.

-

-

Biroul de Presă

Exist@ }i politicieni lucizi
În toat şi h

şi votarea mo

şi presiuni din
partea opiniei publice şi a sindicatelor, unul dintre po-
liticienii lucizi s-a dovedit a fi vicepreşedintele PD-L,
Sorin Frunz

şi ele trebuie s
şi responsabilit

şi în mod uninominal. “Noi cred c

şte
prin votul de acest gen, în comunitatea pe care o
reprezint

ă agita ărmălaia provocate de
discutarea ă depusă de
PSD în Parlament, moment în care în general
pozi ă,
ci mai degrabă de diferite influen

ăverde. După ce, ini
ăsuri ale cabinetului

Boc, cum ar fi reducerea pensiilor, ulterior, Sorin
Frunzăverde nu pare pornit pe răzbunare politică
împotriva democrat-liberalilor care au votat mo

ă propusă de opozi ă,
Frunzăverde sugerează demararea unor discu

ă clarifice gestul parlamentarilor care au văzut
în mo

ărtare a actualului guvern. Măsuri dure,
precum excluderi din partid, nu par să fie pe placul
liderului democrat-liberal. Sorin Frunzăverde consi-
deră mai degrabă că astfel de discu ă aibă
loc în partid ă aibă la bază realitatea
votului uninominal ă

ă ar trebui să nu
uităm că am fost partidul de la care a pornit demersul
legislativ pentru votul uninominal, iar atunci când am
făcut acest lucru, ne-am referit mai cu seamă la legi-
timitatea pe care un ales uninominal o dobânde

ă”, a precizat Sorin Frunzăverde.

ţia
ţiunii de cenzur

ţiile politice n-au mai prea ţinut cont de doctrin
ţe

ţial, a avut o inter-
venţie prin care a criticat unele m

ţiu-
nea de cenzur ţie. Mai degrab

ţii

care s
ţiunea împotriva guvernului Boc, un instrument

util de îndep

ţii trebuie s

ţile ce revin celor
ale

(Dan Apostolescu)

Astfel, cu bună ştiinţă sunt ignorate complet studiile
GEA (pentru tichete de vacanţă) sau studiul Anderson
(pentru tichete de masa) asupra beneficiilor acestor
instrumente în colectarea către bugetul statului. Scopul
nu pare a fi decât acela de a lua pur şi simplu pâinea de
la gura angajaţilor din sectorul economic care au avut
până acum norocul să beneficieze de aceste servicii.”

Sindicatele au adresat o scrisoare deschisă
primului ministru Emil Boc, pe această temă, în care
mai arată, printre altele că dacă ideea de a obţine un
venit suplimentar la bugetul de stat înseamnă ca aceste
tichete să fie impozitate exclusiv doar la salariat (ceea
ce reprezintă o creştere a fiscalităţii pentru lucratori),
faptul că în proiectul aflat pe masa Executivului se pro
pune a se plăti integral toate taxele sociale şi impozitele
nu face decât să transforme tichetele de masa într-un
venit salarial. În consecinţă, ele devin neatractive

pentru angajatori. Care este scopul acestei manevre,
domnule prim ministru ? se întreabă sindicaliştii.
„Bugetarii nici măcar nu beneficiau de tichetele de
masă, deci nu se poate invoca reducerea cheltuielilor
bugetare, arată Apostol. Înseamnă că singurul scop ar
trebui să fie, în realitate, creşterea veniturilor la buget.
Dar dacă acest lucru se doreşte, de ce guvernul nu a
făcut o creştere salarială imperativă? De ce acelaşi
guvern a blocat creşterea salariului minim? Solicităm,
în aceste condiţii, ca premierul să stabilească de
urgenţă o întâlnire între reprezentanţii CNS „Cartel
ALFA”, împreună cu celelalte confederaţii sindicale şi
confederaţii patronale reprezentative şi miniştrii
responsabili de iniţierea unei astfel de propuneri de
natură a-i afecta şi mai grav pe lucrătorii din sectorul
economic, privaţi de un drept câştigat, consfinţit prin
contractele de muncă.”

-

(DanApostolescu)

Socie ta tea AquaSchaffer,
administ ratorul d in 2006 al

ă, astfel că
Primăria Caransebe

ştrandului din Caransebeş, a intrat
în lichidare judiciar

ş a preluat de la
lichidator, întregul complex turistic.

În staţiunea Băile Herculane, Iosif
Armaş, din partea Argirom Grup şi
Petrică Toma din partea Sc Casito
Aerotransport Hunedoara au semnat
ieri, protocolul privind cumpărarea
complexul hotelier Roman.

Astăzi, la primăria oraşului
va avea loc o nouă şedinţă de

Consiliu Local de la ora 11, în care, pe
lângă cele zece puncte de pe ordinea
de zi, va fi discutată şi problema
câinilor fără stăpân.

Oţelu
Roşu

Comisariatul Judeţean pentru
Caraş-

Severin nu are în organigramă un
consilier juridic iar atunci când este
cazul, instituţia este apărată în instanţă
de consilierul juridic de la Hunedoara.

Protecţia Consumatorilor

Sindicatele critic@ guvernul pentru pozi]ia acestuia
fa]@ de bonurile de mas@

( )continuare din pagina 1
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ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Lunca, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele lami
nate coridor

Cas

Vând teren la intrare în

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 apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apo-
metre, instant pe gaz, parchet camere, u

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apart. 3 camere, Govândari, Micro

2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat
utilit ţi: central

-
ţie sanitar -
ţ 45.000 €, cod anunţ 00205.

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 10 m. Preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas în Lunc , 3
camere, c

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţa: 1932 mp total,
547 mp construiţi, 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.

Ţerova, 300 m
de la drum, 1000 mp, 12 € mp, negociabil,
cod anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Noua,
suprafaţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € neg. Cod anunţ 00494.

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

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 €, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare M. Semenic 11500
mp, zona cu potenţial turistic, preţ 4 € mp,
cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 € mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţi sunt în zon ţ 7 € mp, cod

anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 5 € mp. Cod
anunţ 00496

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţi sunt
în zon ţ 2 € mp,
cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa-Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 € mp, cod anunţ 00507.

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Dognecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5895 mp,
terenul este intabulat, utilit ţi sunt în zona,
gaz, ap ţ 12 € mp.

Teren de vânzare Calea Caransebe -
-

ţi
ţi, preţ 21 € mp, cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 € mp, cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

ătărie, parchet camere,
centrală instala
ărămidă, acoperit cu ă, pre

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

ă ă, termopane, u
ătărie renovată, parchet ra

ă nouă, rigips, izo
lat interior, pre

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 de vânzare, centru, zona Univer
sită ă

ă renovare completă, suprafa

ă ă
ărămidă 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 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 , gradină, 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 5229 mp, front stradal la DN 57,
117.47 m, utilită

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă
ă, front stradal 30 m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m. Pre

ă

ă
ă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se cons
truiesc case, drum, posibilită

ă

ă
ă, pre

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

ă
ă ă 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

ă, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şu-
lui, 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 garsoniera Calea Caransebe

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţii, 2 camere, semidecomandat, et. 2/4,
47,8 mp suprafaţa util , utilit 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 , etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

şi buc

ş

şi interior
noi, baie şi buc ş
chetat, instala

şi nece
sit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa 3095
mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş 23.800 mp, extravilan utilit

şa, în
zona Ocna de Fier, Mun

şu
lui 1325 mp, zon ştit

şi pentru
utilit

şorii
12.661 mp, front stradal 40 m, 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

14 10 136,3733
15 10 136,2575
16 10 136,5344
17 10 1
18 10 137,0466
21 10 137,9078
22 10 136,5936
23 10

iunie ‘
iunie ‘
iunie ‘
iunie ‘ 35,9978
iunie ‘
iunie ‘
iunie ‘
iunie ‘ 137,4107

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

24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 2324 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23

24 Mai 23- Iunie 201024 Mai 23- Iunie 2010
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Cota
-

din impozitul pe profit vărsată la buget de companii de stat a fost majorată de la 50% la 90%
Reducerea salariilor angajaţilor în sistemul bugetar, cu 25 la sută, va fi aplicată începând cu drep
turile aferente lunii iulie, care se plătesc în lunaAugust Din iulie se reia vaccinarea anti-tuberculoză

Codurile de procedură civilă şi penală au fost adoptate de Camera Deputaţilor, for decizional
Plata indemnizaţiilor restante acordate revoluţionarilor se va face eşalonat, timp de 3 ani, începând
din 2012 Institutul Naţional de Statistică (INS) va publica pe 29 iunie indicele preţurilor pieţei
imobiliare din România, pe baza datelor obţinute de la notariate Productivitatea muncii a scăzut
cu unu la sută în primul trimestru din 2010, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009

4

� Legea nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008
privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor
consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in
strainatate

Ordinul nr. 297/2010 al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
privind aprobarea modelelor de contracte de finantare aferente Ghidului
solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis "Angajati
mai multi, mai competenti, mai sanatosi - 3 Propuneri in sprijinul angajatilor
tai: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesionala;
Bani pentru sanatatea si siguranta salariatilor", necesar implementarii
Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-
2013"

Ordinul nr. 713/2010 al Ministerului Mediului

mai

Ordinul nr. 344/2010 al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind criteriile minime
de pregatire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor
internationale de conducator de ambarcatiune de agrement, aprobat prin
Ordinul ministrului transporturilor nr. 534/2007

Ordinul nr. 470/2010 al Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate
pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor
O.u.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale
de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui
Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 Ordinul nr.
1296/2010 al Ministerului Dezvolt

�

�

�

�

şi P

şi Turismului pentru
aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de
primire turistice

ădurilor privind
aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic,
la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 2010 -
14 mai 2011

ării Regionale

(M.O. nr. 307/11.05.2010)

(M.O. nr. 307/11.05.2010)

(M.O. nr. 308/12.05.2010)

(M.O. nr. 310/12.05.2010)

(M.O. nr. 312/12.05.2010)
Ordinul nr. 1059/2010 al Ministerului Finantelor Publice pentru

modificarea si completarea unor acte normative privind inregistrarea
fiscala a contribuabililor (M.O. nr. 318/14.05.2010)

H.G. nr. 458/2010 privind declararea zilei de 11 ianuarie Ziua Artei
Fotografice in Romania (M.O. nr. 319/14.05.2010)

�

�

Producătorii agricoli riscă să nu beneficieze de
acciza redusă pentru motorina utilizată în agricultură dacă
nu depun, până la data de 28 iunie 2010, cererea de acord
prealabil pentru finanţarea prin rambursare, se arată într-
un comunicat al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA).

Ministerul Mediului a publicat Ghidul de
finanţare al programului , prin
care statul încurajează achiziţia de
sisteme alternative de încălzire pentru
proprietarii persoane fizice. Programul va
demara la 1 iulie.

Casa verde
Pe trimestrele 3 şi 4 toate autorităţile şi

din România vor trebui să reducă cu 20% cheltuielile aferente
bunurilor şi serviciilor pe care le prestează. Este vorba de
cheltuieli legate de combustibil, carburanţi, furnituri, deplasări
externe şi interne, telefon, achiziţii de mobilier şi alte cheltuieli
aferente bunurilor şi serviciilor.

instituţiile publice
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TEL VERDE pentru semnalarea neregulilor la
bacalaureat

În continuarea preocupărilor pentru buna organizare a examenului
de bacalaureat, la Cabinetul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretu
lui şi Sportului, Daniel Petru Funeriu, a fost deschisă linia TEL VERDE
0800801100 (telefon gratuit), la care cetăţenii pot semnala toate nere
gulile apărute în organizarea şi derularea examenului de bacalaureat.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului reaminteşte
părinţilor că examenul de bacalaureat este gratuit pentru elevii clasei a
XII-a şi roagă elevii şi părinţii să semnaleze la numărul amintit orice
situaţie în care se solicită bani pentru organizarea examenului sau
pentru protocol.

Linia de telefon 0800801100 va fi disponibilă zilnic, pe toată durata
desfăşurării examenului, între orele 9-19, începând cu data de 22 iunie
2010.

-

-

Biroul de presă

Clarific@ri privind diminuarea pensiilor cu 15%
Referitor la informatiile aparute in media cu privire la diminuarea

pensiilor, subliniem faptul ca reducerea acestora este stabilita la 15%
prin legea privind unele masuri necesare in vederea restabilirii
echilibrului bugetar. Astfel, in textul legii este clar prezentat faptul ca
doar "pensiile aflate in plata" se reduc cu 15% din momentul intrarii in
vigoare a legii.

Pentru pensiile stabilite ulterior intrarii in vigoare a acestei legi, se
va utiliza valoarea unui punct de pensie de 622.9 lei, fara a suferi alte
reduceri (doar pentru perioada in care aceasta lege este aplicabila).

Direcţia Politici Publice şi Comunicare
Ministerul Finanţelor Publice a deschis, prin Trezoreria Naţională,
contul 20.37.01.02 „Venituri ale bugetului de stat - Donaţii pentru
diminuarea efectelor crizei economice”

În acest cont poate dona fonduri băneşti orice persoană fizică din
România (exclus persoane juridice). Contul a fost deschis în data de 26
mai 2010.Acesta va fi administrat de Trezoreria Naţională.

Există două posibilităţi de donare a banilor, fie prin numerar, la
Trezoreria de domiciliu a persoanei care donează fonduri băneşti, fie
prin ordin de plată, prin care donatorii achită sumele în contul deschis la
Trezorerie.

Contul are un caracter transparent. Rămâne la latitudinea celor
care doneaza banii să decidă dacă vor să fie făcute publice sumele pe
care le donează şi numele acestora. La rubrica "Codul de identificare
fiscală" se va înscrie CNP-ul persoanei fizice donatoare în cazul celor
care doresc publicarea informaţiilor privind identitatea şi sumele
donate, sau codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului -
8609468 - în cazul în care donatorii nu doresc publicarea informaţiilor
privind identitatea şi sumele donate.

Datele de identificare şi sumele donate, urmează a fi publicate pe
site-ul MFP în termen de 10 zile de la expirarea lunii curente, pentru
luna precedentă.

Donaţiile pot fi achitate de către persoanele fizice şi prin intermediul
angajatorilor, în limita maximă a sumelor datorate de angajator
acestora, pe baza dispoziţiei scrise a donatorilor, care vor preciza
cuantumul sumelor care se donează. Sumele donate prin intermediul
angajatorilor vor fi achitate de către aceştia, pe bază de ordine de plată,
întocmite distinct pentru fiecare donator.

Sumele adunate în contul deschis la Trezoreria Naţională se
constituie drept venituri la Bugetul de Stat. Acestea vor fi luate în calcul
la rectificările bugetare.

Ministerul Finantelor Publice - DGTI

1.

1.2.

1.4.

a)

b)

c)

În domeniul impozitelor directe se propun
următoarele:

............................................................
În domeniul impozitului pe venit

Recalificarea oricărei activităţi care îndeplineşte
condiţiile pentru a fi considerată activitate dependentă,
aplicând principiul prevalenţei economicului asupra
juridicului.

Stabilirea unui plafon minim pentru venitul net anual
dintr-o activitate independentă determinat pe bază de
norme de venit la nivel de un salariu de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii
normei de venit, înmulţit cu 12.

Modificarea cotelor de cheltuială forfetară acordată
la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate
in telectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la
20% iar în cazul veniturilor de această natură provenind
din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50%
la 25%.

Includerea în veniturile salariale a următoarelor
sume acordate angajaţilor:

contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit
legii;

contravaloarea tichetelor de creşă acordate
conform legii;

contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate
conform legii;

contravaloarea tichetelor de masă acordate potrivit
legii.

Includerea în veniturile salariale şi impozitarea
plăţilor compensatorii, acordate potrivit legii.

Impozitarea veniturilor obţinute de către persoanele
fizice rezidente sub forma dobânzilor la depozitele la
vedere/conturile curente şi la depozitele clienţilor cons
tituite în baza legislaţiei privind economisirea şi credita
rea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu cota
de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Impozitarea veniturilor obţinute de către persoanele
fizice rezidente sub forma dobânzilor pentru depozite la
termen, şi/sau instrumente de economisire, cu cota de
16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute
din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile
sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise
la 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi
reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani fiscali
consecutivi.

Stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în
cursul anului fiscal, a plăţilor anticipate la sfârşitul
fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.

pentru perioada 1 ianuarie 2010 30 iunie 2010 se
determină câştigul net/pierderea netă aferent/aferentă
acestei perioade în funcţie de perioada de deţinere şi se
asimilează câştigului net anual/pierderii nete anuale.
Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de
impunere de 1% şi respectiv 16% la câştigul net aferent
perioadei,asimilat câştigului net anual

Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010
30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale se
compensează cu câştigul net asimilat câştigului net
anual aferent perioadei 1 iulie 2010 31 decembrie
2010. Dacă în urma compensării rezultă pierdere,
aceasta se reportează numai asupra câştigului net
anual impozabil aferent anului 2011.

pentru perioada 1 iulie 2010 31 decembrie 2010
regulile privind impunerea câştigului din transferului
titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile
mobiliare în cazul societăţilor închise se aplică prin
asimilare perioadei respective cu anul fiscal.

Modificarea cotei de impunere anticipată a
câştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare valută
la termen pe bază de contract, precum şi orice alte
operaţiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru
persoane fizice rezidente.

Unificarea cotei de impunere pentru câştigurile din
jocuri de noroc la 25%.

Abrogarea prevederilor articolului 14, alineatul (3)
din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, referitoare la opţi
unea acordată sportivului profesionist, care a încheiat
cu o structură sportivă o convenţie civilă, de a i se
asigura, la cerere, participarea şi plata contribuţiei la un
sistem de pensii, public şi/sau privat, în condiţiile legii....................................................

În domeniul impozitelor şi taxelor locale
Pentru creşterea veniturilor bugetelor locale până la

sfârşitul anului 2010, în contextul economic şi financiar
actual, se propune instituirea unei taxe de solidaritate,
prin completarea art. 283 din Codul fiscal cu două noi
alineate, alin. (4) şi (5), reprezentând:

50% din impozitul datorat în anul 2010 pentru
prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

100% din impozitul datorat în anul 2010 pentru a
doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

200% din impozitul datorat în anul 2010 pentru
cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu.

-

-
-

-

-

-

-

-
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La calculul câştigului net şi a impozitului aferent în
cazul transferului titlurilor de valoare, altele decât părţile
sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise,
pentru anul 2010, se aplică următoarele reguli:
�

�

Ordonan]@ de urgen]@ a Guvernului pentru modificarea
}i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

P

GUVERNUL
ROM NIEIÂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanţat prin PHARE Consiliul Local Bocşa

comunicat de presă

Pentru o via mai bun !ţă ă
Ref: Proiect „Sistem de captare ţilor Boc

ţilor Boc

şi alimentare cu apa a localit şa şi Ocna de Fier din
Sursa Ursoane”

şi alimentare cu ap şa şi Ocna de Fier din Sursa Ursoane”

ă

„Sistem de captare ă a localită
Consiliul Local al Oraşului Bocşa anun

,
derulat în parteneriat cu Consiliul Local Ocna de Fier.

Obiectivul proiectului este crearea un sistem de alimentare cu ap
şi a satisfacerii cererii de consum din

oraşul Bocşa, realizarea unui sistem de alimentare cu ap şa şi Ocna de Fier
bazat pe o platform şi de operare.

În 31.05.2010 s-a realizat recep
şi

alimentare cu apa din sursa Ursoane, aferente comunei Ocna de Fier.

Pentru informa

ţ

ţelei de ap
ţile Boc

ţionale

ţia la terminarea lucr
ţilor componente ale sistemului de captare

ţii suplimentare, v ţi s ţi, la tel. 0255 555 000

Persoan

ă finalizarea în 30.06.2010 a implementării proiectului

ă potabilă în vederea
introducerii re ă potabilă în comuna Ocna de Fier

ă pentru localită
ă de captare unică în vederea minimizării costurilor investi

ărilor proiectului. În 25.06.2010 va avea loc
transferul de proprietate către partener a păr

ă rugăm să nu ezita ă ne contacta

ă de contact: responsabil de proiect - Miculescu Laura.

Uniunea European ţ

ţie ţinând diversitatea cultural ţa ţile individuale. Uniunea
European ţ ţele ei.

ă reprezintă o entitate politică, socială ă compusă din 27 ări. Statele Membre au
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate,
democra ă, men ă, toleran ă

ă î ă împărtă ă realizările ările

şi economic

şi dezvoltare durabil şi libert
şi propune s şeasc şi valorile sale cu şi popoarele de dincolo de grani

24 iunie 2010

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi
găsi actele normative de interes general

publicate în Monitorul Oficial al României



5

�

� �

�

�

�

�

�

Liderii Uniunii Europene au aprobat aderarea Estoniei la zona euro la începutul anului 2011, statul baltic urmând să devină al 17-lea membru al uniunii
monetare Parlamentul german a adoptat reducerea duratei serviciului militar obligatoriu de la nouă luni la şase luni Duma de Stat, camera inferioară a
parlamentului federal rus, a amânat pentru sesiunea de toamnă examinarea Tratatului de reducere a armelor strategice ofensive START-2 Rusia vrea ca
rubla să devină una dintre monedele folosite pentru constituirea de rezerve valutare la nivel mondială G20 Liderii celor mai mari 20 de economii dezvoltate
şi în curs de dezvoltare se vor întâlni pe 26-27 iunie la Toronto, în Canada Juan Manuel Santos l-a învins pe fostul primar al Bogotei, Antanas Mockus,
pentru a deveni următorul preşedinte al Columbiei Guvernul Statelor Unite a cerut companiilor private să meargă dincolo de sancţiunile oficiale şi să
renunţe la legăturile economice cu Iranul

Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, prezent la
Forumul Economic Internaţional de la

, şi-a exprimat temerile în legătură cu
posibilitatea unei evoluţii negative a situaţiei
economico-financiare pe plan mondial. El a subliniat că
Rusia urmăreşte cu atenţie evoluţia euro.

Sankt-
Petersburg

Preşedintele interimar al nu a
reuşit să-şi asigure victoria din primul tur al
alegerilor prezidenţiale. El îl va înfrunta pe
fratele fostului preşedinte, Jaroslaw
Kaczynski, într-un al doilea tur de scrutin
programat la data de 4 iulie.

Poloniei Ministrul britanic de Finanţe a anunţat dizolvarea departamentului
din ministerul său, care se ocupa de pregătirea unei ipotetice aderări
la zona euro a Marii Britanii. Noul guvern rezultat în urma alegerilor
legislative de la începutul lunii mai a promis în programul de
guvernare că va păstra lira sterlină şi nu va face
niciun demers în vederea trecerii la euro.

Marea Britanie
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Etichetele de pe produsele alimentare ar trebui să
con ă informa ări cu
privire la consumul zilnic, potrivit votului deputa

ăr, grăsimi în produsele alimentare procesate.
În urma unei dezbateri lungi, deputa

ă să acorde consumatorilor posibilitatea de a alege în
cuno ă de cauză, limitând în acela

ă ă a producătorilor.

Deputa ăreia
cantitatea de lipide, acizi gra

ă pe partea frontală a ambalajului.
Informa ări privind consu
mul zilnic

ă fie inclusă undeva pe ambalaj.

ării de origine există deja
pentru anumite produse, precum carnea de vită, miere,
fructe ăsline. Deputa

ării obligatorii

ă
ă prevedere poate fi subiectul

unei evaluări de impact. În cazul cărnii,
ăscut, a fost

crescut în cea mai mare parte a vie

ă, deputa

ă privind
men ănătate înscrise pe produsele
alimentare. Considerat de unii a fi ne

ă drept un sistem esen

Deputa
ăcelărie, să fie exceptate de la

regulile privind etichetarea. Micro-întreprinderile care
produc alimente produse artizanal ar trebui de asemenea
excluse. Majoritatea deputa

ăuturilor alcoolice de la etichetarea nutri ă, dar solicită
în schimb o etichetare mai riguroasă pentru băuturile
alcoolice mixte sau pentru a

ă a Parlamentului European fost
adoptată cu 559 de voturi pentru, 54 împotrivă

ă că nu va exista un acord rapid
cu Consiliul, fiind probabil să se ajungă în a doua lectură.
Odată ce legisla ă, întreprinderile cu profil
alimentar vor avea trei ani la dispozi

ăr
mai mic de 100 de angaja ă de afaceri sub €5
milioane, vor avea 5 ani la dispozi

ţin ţii nutriţionale, precum
ţilor euro

peni. Totu
ţionarea conţinutului de

sare, zah
ţii europeni intenţio

neaz
ţ

ţii au susţinut propunerea Comisiei potrivit c
ţi, zaharuri, sare

ţiile trebuie însoţite de recomand

Etichetarea obligatorie a ţ

ţii
susţin extinderea etichet

Ţara de origine trebuie
menţionat

ţara de origine se
define ţara în care animalul s-a n

ţii
ţinute de la animale

care nu au fost asomate înainte de sacrificare, ci au fost
sacrificate ritualic trebuie etichetate ca atare.

Cu un singur vot diferenţ ţii au respins recoman
darea comisiei parlamentare pentru mediu de a elimina
"profilurile nutriţionale" din legislaţia UE existent

ţiunile nutriţionale
ţific, alţii îl

consider ţial pentru a asigura o vedere
de ansamblu a produsului alimentar.

ţii doresc ca alimentele care nu au fost preamba
late, precum carnea de la m

ţilor au sprijinit exceptarea
b ţional

ţia legislativ

ţineri. Totu

ţia va fi adoptat
ţie pentru a se adapta la

noile reguli. Operatori mai mici, care dispun de un num
ţi

ţie.

şi recomand

şi, aceştia au respins propunerea de introducere a
sistemului tip semafor pentru men

ştin şi timp, pe cât posibil,
povara administrativ şi financiar

şi satura şi
energie trebuie indicat

şi exprimate per 100 gr sau 100 ml. Ei doresc ca şi
cantitatea de proteine, glucide, fibre şi acizi graşi trans
naturali şi artificiali s

şi legume proaspete şi ulei de m
şi asupra tuturor

tipurilor de carne, produselor lactate, fructelor şi legumelor
şi produselor cu un ingredient.

şi pentru carnea şi peştele utilizate din
produsele procesate. Aceast

şte ca fiind
şi apoi sacrificat.

Carnea, respectiv produse din carne ob

şi de s
ştiin

şa-numitele "alcopops".

Rezolu
şi 32 de

ab şi, se estimeaz

şi de o cifr

-

-

-

-

-

Etichetare nutri ă obligatorie ă

Cerin

ăuturilor alcoolice
ţional

ţe legate de ţara de origine

Aplicarea profilurilor nutriţionale

Exceptarea produselor alimentare care nu au fost
preambalate

şi vizibil
şi a b

Intrarea în vigoare

Siguranţă alimentară - 16-06-2010 REF. : 20100615IPR76127,

O voce mai puternic@ pentru
cet@]enii europeni

Tratatul de la Lisabona a introdus iniţiativa cetăţenilor. La 14
iunie, Consiliul Afaceri Generale a ajuns la un acord cu privire la
detaliile practice ale modului de punere în aplicare a acestei ino
vaţii importante la nivelul funcţionării democratice a UE. Preşedin
ţia va negocia acum detaliile împreună cu Parlamentul European.

Iniţiativa cetăţenilor europeni este unul dintre cele mai vizibile
rezultate ale Tratatului de la Lisabona. Aceasta are scopul de a
apropia UE de cetăţenii său şi de a încuraja o intensificare a
dezbaterii transfrontaliere cu privire la chestiunile referitoare la
UE. Aceasta va permite cetăţenilor să invite Comisia să înainteze
propuneri legislative cu privire la chestiuni specifice dacă se
reunesc cel puţin un milion de semnatari dintr-un număr
semnificativ de state membre.

Propunerea defineşte numărul „semnificativ” ca fiind o treime
din ţările UE şi stabileşte o cheie pentru calcularea numărului de
semnatari necesar din fiecare stat membru.

Se stabilesc, de asemenea, procedurile şi condiţiile pentru
înregistrarea unei iniţiative şi verificarea semnăturilor. O iniţiativă
propusă trebuie să între în sfera de competenţe a UE şi trebuie să
fie în acord cu valorile Uniunii. Textul trebuie să conţină, de
asemenea, dispoziţii menite să evite riscul unui potenţial abuz sau
al unei sarcini excesive impuse sistemului.

Potrivit propunerii, sprijinul pentru o iniţiativă poate fi reunit pe
suport de hârtie, dar şi online. Atunci când se înregistrează o
iniţiativă, organizatorii vor avea la dispoziţie un an pentru a reuni
un milion de semnături. Aceştia trebuie să transmită, de aseme
nea, informaţii cu privire la finanţare şi la sprijinul pentru iniţiativa
acestora. În plus, Comisia va decide cu privire la admisibilitatea
unei iniţiative după reunirea a 100 000 de semnături.

-
-

-

Un pas spre eliminarea controalelor la
frontierele Schengen cu România }i Bulgaria

România şi Bulgaria ar putea obţine foarte curând eliminarea
controalelor la frontiera cu spaţiul Schengen. Parlamentul a votat
miercuri o decizie a Consiliul care precizează că cele două State
Membre îndeplinesc criteriile de protecţie a datelor necesare
pentru conectarea la baza de date SIS (Sistemul de Informaţii
Schengen), care permite schimbul de informaţii în cadrul luptei
împotriva criminalităţii şi a imigraţiei ilegale.

Un grup de lucru pentru evaluare a verificat dacă sucursalele
SIS din România şi Bulgaria (care nu sunt deocamdată conectate
la sistemul central) asigură un nivel suficient de protecţie a datelor;
evaluarea a fost pozitivă, deschizând astfel calea pentru testele
suplimentare, care ar trebui realizate până la sfârşitul acestui an.

Până la acea dată ambele state nu vor fi obligate să refuze
intrarea pe teritoriul lor sau să expulzeze resortisanţi din state
terţe pentru care un alt stat membru a emis o alertă SIS în scopul
refuzului intrării.

SIS este o bază de date sofisticată utilizată de agenţii de
control de la frontieră pentru a schimba informaţii cu privire la per
soane, în cadrul luptei împotriva criminalităţii şi a imigraţiei ilegale.
Statele participante introduc date, numite „alerte”, referitoare la
persoanele căutate sau dispărute, la bunurile pierdute sau furate,
precum şi la interdicţiile de intrare. Aceasta este imediat şi direct
accesibilă tuturor agenţilor de poliţie care acţionează în interven
ţiile stradale şi altor autorităţi publice care au nevoie de informa
ţiile respective. Baza de date acoperă cea mai mare parte a
Uniunii Europene, la care se adaugă Norvegia, Islanda şi Elveţia.

-

-
-

Sistemul de Informaţii (SIS)

Schengen - 17-06-2010, REF. : 20100615IPR76090

Reformarea guvernanţei economice este necesară
pentru ca UE să facă mai bine faţă posibilelor viitoare crize şi
pentru a asigura implementarea strategiei UE2020, afirmă
deputaţii europeni în două rezoluţii cu privire la guvernanţa
economică şi strategia UE2020.Aceştia mai solicită introdu
cerea unor obiective concrete în strategia UE2020, precum
3% pentru cercetare şi dezvoltare, obiective obligatorii
privind emisiile CO şi reducerea cu 50% a sărăciei în UE.

În centrul noului model de guvernanţă economică
trebuie să se afle Comisia Europeană şi să se bazeze pe o
abordare de tip „sancţiuni şi recompense”, prin oferirea de
stimulente economice sau penalizarea Statelor Membre
recalcitrante. Realizarea unei guvernanţe economice
consolidate trebuie să fie însoţită de consolidarea
legitimităţii democratice a guvernanţei europene, printr-o
implicare mai strânsă şi mai oportună a Parlamentului
European şi a parlamentelor naţionale.

În ceea ce priveşte strategia UE2020, deputaţii critică
Statele Membre pentru lipsa de ambiţie şi solicită
transmiterea Parlamentului de către Comisiei a unor planuri
mai detaliate cu privire la punerea în aplicare a iniţiativelor.

Deputaţii subliniază legătura directă dintre creşterea
economică şi stabilitate şi necesitatea reformării
guvernanţei economice, argumentând că pentru ieşirea din
criză este nevoie de un model de coordonare economică
bazat pe metoda comunitară şi nu pe cooperarea
interguvernamentală. În plus, se propune crearea unui Fond
Monetar European. "Zona euro are nevoie de o guvernanţă
economică mai îndrăzneaţă, iar un pilon monetar va eşua în
lipsa unui pilon social şi economic", se arată în rezoluţia
privind guvernanţa economică.

În locul utilizării în continuare a metodei deschise de
coordonare în domeniul politicilor economice, este

necesară o utilizare mai extinsă a măsurilor cu caracter
obligatoriu pentru a garanta reuşita noii strategii UE 2020.

Un rol central îi revine coordonării bugetare în cadrul
întregului proces de coordonare economică. Deputaţii
europeni insistă asupra necesităţii unui nivel mai ridicat de
compatibilitate şi complementaritate a bugetelor naţionale
ale celor 27 de state membre şi a bugetului UE. "Statele
membre ar trebui să îşi considere politicile economice nu
numai ca o problemă de interes naţional, ci şi ca o problemă
de interes comun", se precizează în rezoluţie.

Deputaţii solicită includerea în strategia UE 2020 a unui
obiectiv general de 3% din PIB alocat cercetării şi dezvol
tării, obiective obligatorii în ceea ce priveşte emisiile de gaze
cu efect de seră, şi reducerea sărăciei în UE la jumătate. În
domeniul educaţiei, deputaţii solicită ca rata de frecventare
a învăţământului secundar să fie de 100%, iar rata
abandonului şcolar să scadă sub 10%.

Insistând asupra faptului că finalizarea pieţei interne
reprezintă o condiţie pentru succesul strategiei UE 2020,
deputaţii reafirmă că o calitate ridicată a locurilor de muncă
trebuie să reprezinte o prioritate centrală a strategiei 2020,
solicitând în acest sens o nouă agendă care să promoveze
munca decentă.

Deputaţii regretă că în proiectul de buget 2011 nu se
alocă suficiente fonduri programelor emblematice din cadrul
Strategiei Europa 2020. "O implicare sporită a Băncii Euro
pene de Investiţii (BEI) şi o utilizare mai extinsă a parteneria
telor de tip public-privat (PPP) pot constitui o abordare
eficace, fără însă să reprezinte o soluţie universală",
subliniază rezoluţia PE privind guvernanţa economică.

-

-

-
-
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Reformarea guvernanţei economice

Aspecte bugetare

UE2020: obiective concrete

REF.: 20100615IPR7613, Afaceri economice şi
monetare - 16-06-2010

O echipă de speologi a descoperit într-o peşteră
din România picturi paleolitice. Peştera, numită
Coliboaia, este situată pe teritoriul Parcului Natural
Apuseni, judeţul Bihor. Este străbătută de un râu
subteran care formează mai multe sifoane, făcând
astfel excepţională, dar şi dificilă parcurgerea
peşterii. Picturile sunt conservate într-o galerie
înaltă.Alte picturi au fost probabil distruse de apă.

Picturile negre reprezintă animale, printre care
un bizon, un cal, posibil o felină, unul sau două
capete de urs şi doi rinoceri. Aici se găsesc de
asemenea şi câteva gravuri. Pe sol sunt răspândite
oase de urs. În timpul şederii în peşteră, urşii au
zgâriat şi au lustruit pereţii peşterii. O echipă
franceză, formată din doi speologi, un paleontolog

specializat pe ursul de peşteră, un preistoric şi doi
specialişti în artă de peşteră, a confirmat
autenticitatea acestora.

“Picturile pot fi încadrate ca aparţinând unei
perioade vechi a artei parietale, Gravettian sau
Aurignacian (între 23.000 şi 35.000 de ani). Este
pentru prima dată când în Europa Centrală se atestă
arta parietală aşa de veche”, a arătat preşedintele
Federaţiei Române de Speologie.

Este o "descoperire majoră" iar "autenticitatea sa
este sigură", a spus Jean Clottes, un expert francez
care lucrează pentru UNESCO.

Urmează să fie efectuate mai multe teste de
datare cu izotopi de carbon pentru confirmarea
exactă a perioadei în care au fost realizate picturile.

Deputa]ii solicit@ o abordare nou@ a guvernan]ei economice }i
obiective concrete pentru strategia UE2020

Deputa]ii stabilesc reguli mai clare pentru etichetarea alimentelor

Cele mai vechi picturi rupestre din Europa Central@



Donez căr ă.
Tel.0730-552734, 0770-970892 ( )

ă 1 an jumă
tate, gestantă, 1700 lei neg. Tel.
0742-925472. (R.R)

Vând în Răcă

ă cu vi

ătare,
1000 lei/buc; balo ă, 10
lei/balot. Tel. 0256-414644, 0729-
598906. (R.R)

Caut proteză pentru gamba
dreapta. Tel. 0722-877657. (R.R)

Cumpăr porumb în Boc

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

Vând motor electric trifazic 22
KW, 1000 rota

ă Nocturno. Tel.
0769-427493. (R.R)

Vând rochie de mireasă în stare
foarte bună, 350 lei, costum negru
de ocazie, 80 lei; costum popular de
bărba

ărucior copii, 300 lei;
pătu

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

Vând în Câlnic vacă gestantă
luna a 9-a, 3200 lei; 2 cai, 1200/buc.
Tel. 0721-668888. (R.R)

Vând în Ezeri

ătaia balo
ă, 6 lei/balot. Tel.

0730-009783, 0256-410470. (R.R)
Vând în Dalbo

ăiată. Tel. 0755-078696. (RR)
Vând în Boc ă

ă, 350 lei; dormeză
veche, 100 lei; ă
sârmă; cumpăr teracotă second-
hand. Tel. 0729- 070819. (R.R)

Vând în Re

ţi în limba german
r.r

-

ţ vac ţea,
2500 lei. Tel. 0748-403040. (R.R)

Vând scroafe la prima f
ţi lucern

ţa, 70 lei
neg. Tel. 0731-882361, 0770-
456679. (R.R)

Vând mobil

ţii/minut

ţi, 500 lei. Tel. 0751-847843.
(R.R)

Vând în Timi

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

ţi fân 5 lei/
balot; baloţi lucern

ţ 2 porci, 7
lei/kg. Tel. 0255-243110. (R.R)

Vând viţea 3 luni, 9 lei/kg vie, 15
lei/kg t

ţea brac
german, 3 luni, 100 € neg. Tel. 0752-
344323. (R.R)

Vând 3 vaci cu lapte gestante.
Tel. 0733-683151. (R.R)

Vând în Re ţa acordeon, 2000
lei. Tel. 0749-226404. (R.R)

Vând în Boc

ţigle 30 bani, plas

ţa motocositoare
Carpatina, 2500 lei; cositoare pe
tambur pentru tractor 900 €. Tel.
0746-642653. (R.R)

Vând în Uliuc juninc

şdia congelator cu
frigider, 350 lei neg. Tel. 0730-
260918, 0255-575432. (R.R)

Vând în Dalboşe

şa; vând
purcei. Tel. 0740-770047. (R.R)

Vând schiuri în Reşi

şi unul de 30
KW. Tel. 0740-524888. (R.R)

Vând pianin

ş 2 iepe, una are
mânz, 2.000 lei respectiv 2.500 lei; 2
mânze 700 lei/buc. Tel. 0747-
920320. (R.R)

Vând c

ş purcei 500 lei
perechea; taur 100 kg, 1100 lei. Tel.
0729-113724. (R.R)

Vând în G

şe

şa c

şi

şa canapea 2
persoane, nou

şi

Diverse

,Anunturi ,Anunturi

Vând c

ţi valo-
roase, în perfect

Vând ţigl

/buc. Tel. 0723-219267
(se poate suna ).

Vând porc marele alb în

ţa ma

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 în Boc
ţuic

ţ gal nou
de 1 ţol, 100 lei/ml; reductoare noi,
500 lei/buc. Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând aparat foto cu card, 120 lei
neg. Tel. 0751-193203. (R.R)

Vând în Remetea Pogonici vac
ţel 1 lun

ţ 2 c ţe cu roţi
de lemn, 1000 lei; motor pe benzin

ţionare,
2800 lei neg. Tel. 0723-545322 (RR)

Vând în Brebu cal 1500 lei; vac
ţel, 2500 lei; cositoare 3500 lei,

toate neg. Tel. 0742-627849. (R.R)
Vând în Re ţa motocoas -

ărucior loco-motor, 800
lei. Tel. 0722-472819.

Vând 2 biblioteci + căr
ă stare. Tel. 0355-

801140, 0255-253973.
ă tip Lugoj, 1 leu/buc.

Tel. 0723-270540.
Cumpăr discuri de vinil. Ofer

între 1-3 €
ă ora 21:00

ă electrică, 150
€; 2 calculatoare Pentium 4 500 lei;
monitor lcd de 19, 250 lei. Cumpăr
produse electronice bune

ă de spălat
automată, 350 lei; chiuvetă inox,
150 lei; toate neg. Tel. 0355-
809202, 0746-019651. (R.R)

Vând 5 stupi în Boc
ărit, 4 lei

buc/rama mare, 3 lei buc/rama
mică; miere în faguri, 15 lei/kg;
ceară brută 50 kg, 25 lei/kg. Tel.
0745-814456. (R.R)

Cumpăr vaci

ărucior cu landou, 400 lei; pătu

ăcut
ă, inox, 120 l, cu răcitor de cupru,

cu toate dotările, 1000 €; masă
circular mare, 700 lei; cilindrii de
basculare 500 lei/buc; cablu pentru
curent 4x16, 30 lei/ml; lan

ă
4 ani cu vi ă, 25-28 l lapte/zi.
Tel. 0724857957. (R.R)

Vând purcei în Deze

ăru
ă,

2 pistoane cu manivelă, 800 lei. Tel.
0746-656847. (R.R)

Vând în Târnova motocositoare
Carpatina, stare de func

ă
cu vi

ă no
uă, 600 lei. Tel. 0723-915815. (R.R)

Vând DVD recording, 350 lei
neg; DVD player, 140 lei neg;
Pentium 3, 300 lei. Tel. 0730-
552734, 0770-970892. (R.R)

Vând în Pe

şi dup
Şopotu

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

Vând tv color diagonala 51,
Goldstar, 150 lei; org

şi defecte.
Tel. 0757-612642. (R.R)

Vând în Reşi şin

şa, 600
lei/buc; 2000 rame pt. stup

şi vi

şa cazan de f

şti, 500 lei/
perechea. Tel. 0723-235961. (R.R)

Vând în Dalboşe

şi

ştere cântar 500 kg,
metalic, 1000 lei. Tel. 0721-508932.
(R.R)

Auto-Moto-Velo
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Matrimoniale
Pensionar

ţ a

B -

ă 60 de ani, cu locuin
ă caut p rtener pentru căsătorie.
Tel. 0770-391275.

ărbat, 36 ani, educat, curat, do
tat, ofer clipe deosebite doamnelor

-

şi cuplurilor. Tel. 0742-682681.

Vând cauciuc 12,4x28, cadru
disc 3,2 nou echipat, Opel Astra
break 1,7 TD neînscris. Tel. 0769-
473491, 0734-875214.

Vând voucher, 450 € neg. Tel.
0725-037895.

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

Vând în Re ţa 4 roţi cu jante de
aluminiu, 100 euro toate, neg. Tel.
0355-809202, 0746-019651. (R.R)

Vând tractor second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

Vând în Cornereva, Golf 4,
2001, 5.000 € neg., stare impe-
cabil

ţi aluminiu, 2.000 €;
Mazda, dubiţ ţie
1998, acte la zi, 1.800 €; Dacia pa-
puc din 2004, 1300 €; Dacia papuc
din 2004, 1.9 diesel 1600 €. Tel.
0768-066066, 0731-109517. (R.R)

Vând voucher în Anina, 350 €.
Tel. 0753-489252. (R.R)

Vând voucher în Re ţa, 400 €.
Tel. 0355-405059. (R.R)

Vând voucher în Re ţa. Tel.
0255-236348. (R.R)

Vând voucher în Re ţa, 1500
lei. Tel. 0722-895420. (R.R)

Vând 4 jante de Al f
ţoli, 400 lei neg. Tel.

0751-193203. (R.R)
Vând Dacia Logan din 2005,

clim

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

ă. Tel. 0755-523254. (R.R)
Vând VW Golf 3 în Lugoj,

decapotabil, gen
ă, 7 locuri, an fabrica

ără
cauciucuri, 14

ă, air bag, 1,6, benzină. Tel.
0722-507779. (R.R)

Vând remorcă de tractor, 500 €.
Tel. 0723-235961. (R.R)

Vând Ford Transit înmatriculat,
4.000 €. Tel. 0747-920320. (R.R)

şi

şi

şi

şi

Vând în Eftimie Murgu tractor
Fiat 445, 3600 €. Tel. 0765-856273.
(R.R)

Vând Dacia 1100, verificare
până în 2012, 1200 lei neg. Tel.
0730-552734, 0770-970892. (R.R)

Vând Ford Mondeo, 1.8, ben
zină, climă, geamuri electrice, 5 500
€ neg. Tel. 0720-016500, 0766-
655524. (R.R)

Vând Opel Astra break caravan,
1.7 turbodiesel, servo total, ABS,
airbag, închidere centralizată, în
stare foarte bună, acte la zi. Tel.
0756-386658. (R.R)

Vând în Caransebe

ă, 4.000 € neg. Tel. 0255-
517830. (R.R)

Vând piese de schimb pentru
Raba, Saviem, IMS, un motor com
plet pt tractor U445, remorcă joasă
pe o axă pt tractor; pompă de
injec

ănătoare de păioase;
ma ă de împră ă ăminte.
Tel. 0740-524888. (R.R)

Vând cauciucuri, 50-100 lei; ro
ă 125

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

Vând în Soceni remorcă tractor
U650, 2500 lei; semiremorcă pt.
Dacie, 200 €.Tel. 0744-682302 (RR)

Vând în Cara

ă impecabil -
pre

Vând cositoare pentru tractor
mare cu 2 tamburi, pre

ă sport făcută pe
comandă! Sună baritonal, un sunet
ce porne

-
.

-

-
.

.
ţie .

ţi
de ATV, 600 lei; motociclet

Vând Vw Passat combi recent
adus din Germania, nu au fost
scoase numere ro

ţ 2.750 € neg. Tel. 0762-052900.

ţ 900 €. Tel.
0748-137435.

Se vinde tob

ţ
200 lei negociabil. Este din inox
austenitic. Tel. 0727-780709.

ş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000, ben
zin

şi injectoare noi pt tractor
U650; sem

şin ştiat îngr ş

şova scuter 125
cmc. Tel. 0758-313842. (R.R)

şii, motor 1,6, din
11/1997, maşina arat

şte alarmele la maşini! Pre

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Vând mobil

Vând monitor color DataVision
de 17 inch, stare perfecta de
funcţionare, preţ 200 lei negociabil.
Tel. 0724-561084.

Vând sirop de brad. Tel. 0745-
943635

Vând dou -
ţie mai veche, preţ

accesibil, 300 lei/buc. negociabil.
Tel. 0720-918223, 0724-745009.

Vând pat nou de dormitor, preţ
100 € fix. Tel. 0720-918223, 0724-
745009.

Cump ţ

ţie Smailo
HD 50, nou garanţie 1 an. Tel. 0741-
133612.

Vând iezi în G

ţei
de paz

ţi site-ul canisei:
www.canisadebirnova.ro Tel. 0744-
950514.

Vând transformatoare de sudu-
r

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând 4metri p ţi de granit
culoare gri închis, preţ 400 lei. Tel.
0741-519436.

Vând c ţ copii Ricky 130 lei.
Tel. 0733-987037.

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

ţat. Preţ 300 lei negociabil. Tel.
0770-479168.

Vând pat o persoan ţ 250
negociabil. Tel. 0770-479168.

ă. Tel. 0355-409870,
0770-715378.

ă dormitoare comple
te, genera

ăr pătu ărucior pentru
copii. Tel. 0771-550194.

Vând sistem naviga

ătaia cu 7,5 lei/kg
viu. Tel. 0742-127772.

Vând motor electric 220V, 3kw,
moară pentru porumb ără
masă, toate cu 500 lei. Tel. 0734-
076869.

Cani ă
ă ărare din rasa

Ciobănesc Românesc de Bucovina.
Pentru detalii vizita

ă la 220V, generator de acetilenă,
trusă de tăiere oxigaz. Tel. 0720-
545776.

Vând două seturi de fotolii pat, în
stare bună. Tel. 0720-545776.

Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi. Ofer 10-40 lei func

ătra

ăru

ă,
design modern. Tel. 0727-792621.

ă. Pre

şi c

şi circular f

şa de Bârnova vinde c
şi ap

Vând convector gaz cu tiraj
for

casa: 2 camere decomandate, bu-
c

Preţ
.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

.

-

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

Caut s ţiu de locuit
în zonele Lunc

Vând cas

ţ 17.500 negociabil. Tel.
0745-597755.

Cump ţa, cu
sau f

Ofer spre închiriere apartament
în zona Lunc -

ţa, Moroasa1, bloc c

-
ţ

-

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

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

ătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebe

ă închiriez spa
ă, Moroasa, Nera,

Universalul Vechi, Muncitoresc,
exclus alte zone, ofer 200 lei. Tel.
0740-589294.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

Vând casă cu grădină, în
Doman, pre

ăr grădină în Re
ără acte. Tel. 0770-768499.

ă cu toate dotările, cen
trală proprie, frigider, aragaz, etc.
Tel. 0355-426548, 0770-751528.

Vând urgent apart. 2 camere în
Re ărămidă,
et. 3, 25.000 € negociabil. Tel. 0355-
427992, 0758-628471.

Vând casă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie, fa
ian ă, podele, centrală, termopane,
curte, grădină, sau schimb cu apar
tament conf. 1 etaj 1 Govândari. Tel.
0771-482592.

.

Vând apartament 2 camere, 43
mp, buc

neg.

şului, 20.000 € ne
gociabil. Tel. 0751-847843. (R.R).

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi

şi

şa Montan

Vând urgent apartament 2 ca
mere, semidecomandat, în Lunc

-

ţ
ă,

Bd. Rev. din Decembrie, pre foarte
bun. Tel. 0727-746012.

(continuare )în pagina 7

AudiA6, 2002 diesel, 2.500 cmc,
berlin

ţie, jante
de aliaj pe 17, 8 airbag, magazie cu
5 cd cu comenzi pe volan, car kit,
cotiere. Trimit poze celor interesaţi.
Preţ 8.000 neg. Accept test verifica-
re. Tel. 0731-316924, 0752-310009,
0771-387541, 0769-654838

Vând Volkswagen Golf 1,9 TDI,
90 CP, alb, an 2001, înmatriculat

ţionat, computer
bord, volan reglabil, cd

ţinut

ţi. Tel 0745-032
640, 0732-975314, 0771-387548.

Vând jante 15”, pentru Opel,
cauciucuri Dunlop 205. Tel. 0741-
132826.

Vând garaj nou, P-ţa. 1 Decem-
brie 1918. Tel. 0723-173618.

Vând Opel Astra G 17 tdi fabr.
99. Tel. 0744-129723.

Vând biciclet

ă, 220.000 km, înscrisă, gri
metalizat, închidere centralizată,
dublu climatronic, ful electric,
încălzire în scaune, naviga

ă în
RO în 08, euro 3, cutie manuală
5+1, 4 geamuri, oglinzi electrice
încălzite heliomate, abs, esp, servo,
închidere pe telecomandă, 4
airbaguri, aer condi

ăcută recent, bine
între ă, alte detalii la vizionare.
5.000 €.Accept test verificare. Trimit
poze celor interesa

ă ergonomică
model deosebit, 4 jante de 13 cu tot
cu cauciucuri pentru Vw

ă. Tel. 0723-894929.

şi casetofon
original, revizie f

şi 4
cauciucuri de 175 80 14 în stare
foarte bun

Vând Ford Mondeo 2002 ben-
zină, 1.8, 16v, jante aliaj, geamuri
electrice, 118.000 km

ă orice tip, capuri distribuitoare,
pompe electrice alimentare diesel.
Tel. 0744-852658.

ă gen cho per
Yamaha Maxim. Tel. 0748-099002.

ă tasat
pământ 800 €; NissanAlmera 800 €.
Tel. 0769-289616. (R.R)

şi alte op

Vând în O şu Hummer
H2, 30.000 € neg; camion Scania cu
frig, 20.000 € neg.; BMW din 93,
înmatriculat, 2.000 €; talp

ţiuni.
Tel. 0720-016500, 0766-655524.

Vând pompe electrice de ben-
zin

Vând motociclet p

ţelu Ro

Vând stroboscop & tester auto
(dwellmetru, turometru, voltmetru).
Info la email stoc_excedentar@
yahoo.com

D
ţa pentru 2

s

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

ţi

ţa, decomandat, conf. 1, 63 mp,
termopane, central -

ţii. Tel. 0740-524888. (R.R)

Vând cas
ţile, 3

camere, dining + buc
ţ 47.000 € neg Tel. 0255-

555023, 0771-245398

ţie, 45.000 €.
Tel. 0729-113724. (R.R)

sau schimb în G
ţa sau Timi-

, 2-3 camere, conf 1, etaj 1;

oresc s

V nd apartamen

Vând în Boc

Vând cas

Vând parcele de teren intravilan
în Boc

Vând apartament 2 camere în
Re

Vând cas

Vând garsonier

.

Vând în Ezeri

Vând în Moroasa apartament 2
camere, modern, 28.000 € neg. Tel.
0765-151901. (R.R)

.

ă închiriez garsonieră
sau apartament în Re
ăptămâni din 27 iunie. Tel. 0740-

352006. (R.R)

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă, 3 camere,
baie, bucătărie, apă, canalizare,
grădină 1706 mp, 40.000 € neg. Tel.
0355-566727, 0771-241921. (R.R)

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

ă, în
parcul industrial de pe drumul
Bini

ă

ă, în spatele uni
versită

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

ă pe Calea
Caransebe

ă, Boc ă,
central, aranjată, toate utilită

ătărie, 2 băi,
garaj. Pre

.
ă 4 camere +

3 camere în construc

Vând casă ătaia
cu apartament în Re

şi

şi

şa cas

şa, situate în zona turistic

şului şi în Divici, în zona vilelor,
au facilit şi drum asfaltat. Tel.
0740-524888. (R.R)

şi

şului 13.500 € neg. Tel.
0767-702550. (R.R)

şa Montan

ş cas

şi
şoara

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

O 9 O

ţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 -
biroul de urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de
22.06.2010.

Ofertele se depun pân

ţia public
ţi pân

ţa.

ă
licita ă pentru concesionarea de terenuri în vederea
construirii a trei amplasamente în două baterii existente în Zona
Gării - bateria D22-D23-D24-D25 (amplasamentul 19) ă
amplasamente în bateria D5-D6, înscrise în C.F. nr. 31162

RAVITA, nr. cadastral 31162

ă la data de 05.07.2010, ora 16, la
camera 5 - registratură.

Licita ă va avea loc în data de 06.07.2010, ora 13, cu
repetare în fiecare mar ă la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oravi

şi dou

şi C.F. nr. 3115 RAVITA, nr.
cadastral 31159 cu S = 18 mp/amplasament.
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Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
�
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Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă

16.06.2010: decedat - g
ţie în Caransebe

16.06.2010: 2 a

în Oraviţa.
16/17.06.2010: trei tineri din

Caransebe având
asupra lor patru calorifere din tabl

ţiu comercial
dezafectat.

17.06.2010: la Herculane o
minor

.
1 : i

care
, la intrarea în Caran-

sebe
: minor accidentat pe

trecerea de pietoni de pe Bulevardul
Muncii din Re ţa.

18.06.2010: autorii omorului
comis laApadia au fost identificaţi.

18.06.2010: accident rutier pe
D.N. 58.

18.06.2010: în timp ce traversa
B-dul I.L. Caragiale din Re ţa, în
dreptul imobilelor 5-6, prin loc
nepermis, o b a fost c

Dup -

ţean din Re ţa de
c -

-
Condu-

c ţi
18.06.2010: accidente în lanţ la

Re ţa, provocate de un b
.

1 : unui b

a din Caransebe
: un tân ţa

refuzat s
ţi întrucât nu poseda

permis de conducere. De aseme-
nea, acesta a refuzat

20.06.2010: pieton accidentat
grav în apropierea trecerii pentru
pietoni în Oraviţa.

20.06.2010: la Doman, un
b b

.
21.06.2010: a

ţi cu
operativitate de poliţi ţeni.

21.06.2010: conduc
ţi la Re ţa în

timp ce conduceau autoturisme sub
influenţa b .

21.06.2010: Vuculescu Crina,
de 51 ani, din Teregova,

Aceasta este
cunoscut ţiuni psihice iar
din declaraţiile fratelui s

-
ţiile C.F.R. din

localit ţile Caransebe

21-22.06.2010: acţiune a
poliţi ţa pentru
depistarea neregulilor din trafic.

10.05 - 22.06.2010: acţiuni pe
linie de silvicultur

ţului Cara .

21.06.2010: un reşiţean a încer-
cat să comercializeze, sub formă de
fier vechi, 32 de proiectile perforante
de calibru 37 mm.

21.06.2010: în Mociur lângă
depozitul unei societăţi comerciale
care colectează fier vechi, au fost
găsite 39 de proiectile perforante,
cal. 37 mm, şapte proiectile de 125
mm şi un proiectil exploziv de cal. 75
mm. În acelaşi cartier, dar această
dată lăsate pe o stradă, au mai fost
găsite şapte proiectile neperforante
şi un proiectil exploziv de cal. 75
mm. Din Mociur pirotehniştii s-au
deplasat în Lend de unde au mai
ridicat 10 bombe de aruncător, de
cal. 120 şi 82 mm, cât şi două
proiectile explozibile de 152 mm.

22.06.2010: ISU “SEMENIC” a
fost solicitat să intervină la evacua-
rea apei din pivniţele a nouă case
particulare din Reşiţa, inclusiv
cartierul Ţerova, dar şi din subsolul
clădirii Trezoreriei din municipiu.

17.06.2010: politi tii de frontier
au ridicat în vederea confisc rii
4070 pachete ţig ri netimbrate i
f r documente de provenienţ , în
valoare de aproximativ 20.350 lei.

ăsit în
stare de putrefac

ării
neregulamentare

ă,
sustrase dintr-un spa

ă a fost acro ă de un
autoturism în timp ce traversa
strada neregulamentar

7.06.2010 nspector de trafic
din cadrul A.R.R. ultragiat de un
conducător auto nu s-a supus
controlului

ătrână ălcată
pe piciorul drept de un autoturism
care efectua manevra de mers
înapoi. ă producerea acciden
tului victima a fost transportată la
Spitalul Jude
ătre conducătorul auto, cu autotu

rismul implicat în accident
ă în incinta spitalului.

ătorul auto este căutat de poli

ărbat băut
ără permis de conducere

8/19.06.2010 ărbat din
Vâlcea i s-a furat telefonul în timp ce
dormea în gar

ăr din Re
ă oprească la semnalele

poli

ărbat, ăut la volan, a lovit o

ma ă parcată
utorii unui furt din

apartament au fost identifica

ători auto
depista ădinari

ăuturilor alcoolice

a plecat de
la domiciliu din data de 18.06.2010

ă cu afec
ău a reie

ă a mai fost plecată de la
domiciliu de mai multe ori, frecven
tând îndeosebi sta

ă ăile
Herculane

ă organizate la
nivelul jude

ă
ă

ă
ă ă ă

ş.
ccidente rutiere

produse pe fondul travers

ş au fost surprinşi

şat

ş.
17.06.2010

şi

şi

şi

şi aban
donat

şti

şi
şi f

ş.
19.06.2010 şi

ştilor rutieri

şi recoltarea
de probe biologice de sânge, în
vederea stabilirii alcoolemiei.

şin

ştii reşi

şi şi Gr

şi nu s-a mai întors.

şit
faptul c

ş, B
şi Timişoara.

ştilor rutieri din Oravi

ş-Severin

ş

ş

�

�

�

�

Inspectoratul Poliţiei de

Frontieră
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Imobiliare
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de

gar ţ nego-
ciabil. Tel. 0720-026801.

ă Băile-Herculane, pre

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

ţiri, gresie, faianţ -
ş,

Micro 2 sau schimb cu apartament
confort 1 Govândari etaj 1. Tel.
0724-700792.

Vând 4.000mp între localitatea
Re ăşi şi Soceni, posibilitate ap şi
curent. Pre

ţa
ţ 10.000 €, negociabil.

Tel. 0760-011007.
Vând 10.000 mp în apropiere de

staţia de curent, km8, preţ 8.000 €.
Tel. 0760-011007.

Oferte-Cereri

de Serviciu

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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u n i e

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

RE IŢA

B ILE HERCULANE:

Ţ

Ţ

Ş

Ş

: Administrator: 1; Agent securitate: 100; Confecţioner-asamblor articole din textile: 10;
Controlor calitate: 3; Croitor-confecţioner îmbr

ţii: 2; Electronist depanator utilaje calcul: 1; Instalator ap

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

Sef serviciu: 1; Sudor: 1; Sudor în mediu protector: 35; Zidar pietrar: 2; Zidar rosar tencuitor: 11;

Buc

ţioner articole din piele

ţiilor: 5; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 10;

ţioner îmbr

ăcăminte după comandă: 22; Dulgher: 9; Electrician în
construc ă, canal: 3; Izolator termic: 5; Lăcătu

ător comercial: 1; Manipulant mărfuri: 2; Ma
ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 6;

Muncitor necalificat în industria confec

ătar: 3; Brutar: 2; Ospătar (chelner): 4;

Agent securitate: 10; Confec

ă de mare tonaj: 1;

Asistent maternal: 1; Confec ăcare volane în piele: 6; Lucrător gestionar: 1;
Muncitor necalificat în silvicultură: 3;

ş
mecanic: 25; Lucr şinist la maşini mobile pentru transporturi
interioare: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

şi înlocuitori: 5; Derulatorist: 1;
Muncitor necalificat în silvicultura: 2; Muncitor necalificat la asamblat produse solide şi semisolide: 1;
Muncitor necalificat în industria confec
Şofer autocamion/maşin

Ă
CARANSEBE :

ORAVI A:

TOTAL JUDE : 327

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.06.2010

Fac menaj în Re ţa. Tel. 0731-
882361, 0770-456679. (R.R)

Caut menajer

Electrician, execut, modific ins-
talaţii electrice, montez sau schimb
tablouri, prize, întrerup

ţuri
negociabile. Tel. 0768-451834.

Nou pe piaţa re ţean -
.

ţade,
podele, rezervoare. Garanţie
integral

Execut acoperi -

ţuri
acceptabile. Tel. 0741-519436.

Execut lucr

ţ

ţiu
în vederea schimb

Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda i Germania
la destinaţie, cu ma ini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

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

.

şi

şi
şini epoxidice pt

piscine, b şuri, fa

şuri şi mansar
d

şi exterioare. Tel. 0723-
894929.

Mese r iaş execu t l uc r
şi exterioare la pre

şi
exterioare, glet, zugr

şap şi. Tel. 0730-
804629, 0355-802306.

Ofer 100 € pentru luare în spa

ş
ş

şi b

ă. Tel. 0740-
069137. (R.R)

ătoare,
corpuri de iluminat, etc. Pre

ă: execu
tăm acoperiri cu ră

ăi, acoperi

ă 5 ani. Tel. 0770-768499.

ări. Tel. 0743-907757.
Execut lucrări de amenajări

interioare

ă r i
interioare

ări interioare
ăveli, rigips,

podele laminate, spaleti, gresie,
faian ă, ă, montez u

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

ă confec
ăm por

Caut să îngrijesc copii ătrâni.
Tel. 0770-391275

Firm -

Execut manichiur
ţuri

avantajoase, la 2 persoane 1 gratis
bonus. Tel. 0735-663455.

ţii
termice sanitare, montez podele
laminate la preturi de 10 lei/mp, 1
calorifer 70 lei, centrala 80 lei. Tel.
0727-548422.

ă unghii false
ă normală la pre

Execut orice tip de instala

şi manichiur

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
Vând cas ţa, Muncitoresc,

230 mp, etaj cu balcon, 3 camere, 2
holuri. F

ţa, zona Lunc
ţiri.

Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.
Vând apart. 3 camere, în Re ţa,

Moroasa, 68 mp, conf. 1, semideco-
mandat, et. 1/4, gresie, faianţ

ţi complete
42.000 €. Tel. 0727-798285.

ă Re

ără intermediari. 35.000 €.
Tel. 0770-782470.

Vând apartament 2 camere în
Re ă, p/3, 74 mp, bloc
de cărămidă, multiple îmbunătă

ă,
termopane, centrală proprie, podea
laminată + parchet, utilită

şi

şi

şi

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătă ăi,
centrală, termopane sau schimb cu
casă în Re

ţit, 2 b

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

şi

Vând cas
ţ Bozovici sau

schimb cu apartament 3 camere în
Re ţa. Tel. 0255-244250.

ă la sosea cu teren
2.500 mp în Prilipe

şi
Vând urgent la 11 km de Re ţa

spre V
ţ

ţ

Vând teren 20.000 mp, la 6 km
de B

ţional ţ
ţ neg. Tel. 0720-026801.

Vând teren 17.000 mp, la 3 km
de B

ţional

ţ negociabil.
Tel. 0720-026801.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, utilat, proasp

ţi
firm

ţ -
ţie interior, preţ

29.500 neg. Tel. 0745-786586.
Vând teren pe Calea Timi

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

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

ţionarilor, Lunc

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.

ţi, elevi, intelectuali.

şi
şi cas

şi pomi
fructiferi, casa 60mp locuibili, pivni

şi
curent, intravilan, pre

şor. Tel. 0749-057731.
Vând apartament 2 camere

conf. 3, etaj 2, la cheie, inclusiv
mobil

ş

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi pozi

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

Închiriez apartament numai
studen Tel.
0761-616947.

ăliug grădină ă. Grădină
1800 mp, cultură vi ă de vie

ă
20 mp, curte mare, acces auto,
anexe, catv, telefon, încălzire
lemne. Tel. 0768-269260.

ăile-Herculane, la 250 m de
sosea interna ă E70, suprafa ă
plată, pre

ăile-Herculane Mehadia, la
sosea interna ă E70, FS 60 m,
posibilitate racordare la apă

ăt zugrăvit,
termopane, centrală, canapele noi,
în Govândari,Aleea Dacia, cu 120 €.
Tel. 0720-026801.

Închiriez apartament 2 camere,
full option, doar pentru reprezentan

ă. La cerere asigurăm menaj
u

ă, 18.000 €. Tel. 0727-856750.
Vând apartament 3 camere,

conf. 2, lângă Comisariat, etaj 2/4,
gresie, faian ă, centrală, termopa
ne, u ă metal, izola

€

ăi, complet
renovat. Tel. 0724-998500.

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

Tel. 0724-998500.

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-998500.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ărimi ă Tel.
0724-998500.

Particular, vând apartament 3
camere, II, et. 3/4

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

.

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,

“ ”
“ ”

În luna iulie, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
(ANOFM) va organiza 145 programe de formare profesională pentru
un număr de aproximativ 3000 persoane care beneficiază, conform
legii, de servicii de formare profesională gratuite.

Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, 1 curs pentru 20 de
persoane.

Lucrător finisor în construcţii, 1 curs pentru 20 de persoane.
Zidar-pietrar-tencuitor, 1 curs pentru 20 de persoane.

Prognoza cursurilor ce urmează să înceapă în luna iulie 2010
în Caraş-Severin:

Vând casă în Re ădină,
garaj, 3 camere, baie, terasă mare,
centrală, apă curentă, singur în
curte. Tel. 0751-952705.

Vând teren pe Calea Caranse-
be € neg., cu
acte. Tel. 0745-809643.

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

ără obliga

ă. Tel.
0727-165744.

Tel. 0721-858714.
ăsători

ăsători

ă. Tel. 0770-
0391275.

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

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

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

ă 3 camere, baie,
bucătărie, grădină, garaj, anexe sau
schimb cu ap. 2 camere + diferen ă,
60.000

şi

şului, 1700 mp, 7

şi

şi c

Persoan

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

ţa cu gr

/mp

Vând gr

Vând apartament 3 camere,
confort 2, parter, Micro 2, 25.000 €
neg. Tel. 0731-171423.

Ofer chirie convenabil unei
femei f ţii, în Re ţa. Tel.
0745-583129.

Ofer spre închiriere apartament
mobilat sau nemobilat în Lunc

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

Caut chiria ţi sau
nec ţi pentru 2 case în Câlnic,
200 lei neg. Tel. 0255-233067.

Caut fete în gazd

-

ţiri, liber
.

ţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.

Vând cas

Vând cas

ţ
neg. Tel. 0730-079227.

Vând teren pe C. Caransebe -
.

ţ 20 €. Tel. 0766-677491.

€

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

Vând teren în Caransebe -
-

ţe vacanţ

ţ 5 €/mp neg. Tel. 0744-437183.

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă pitoreas
că, cu vedere spre Muntele Mic, în
apropiere apă, pădure, platforma de
sus a Teiu

ăsu ă, pensiune,
motel motocicli

şi

ş, car
tier Teiuş, 33.500 mp, zon

şului, peisaj superb, ideal
pentru c

şti cel mai indicat.
Pre



CIFRELE CUPEI MONDIALE
Media de goluri e in urcare. Dacă primele 16 partide din faza

grupelor Cupei Mondiale de fotbal 2010 au avut o medie de numai 1,56
goluri pe meci, media de goluri a crescut la 2,09 după încheierea celei
de-a doua faze a grupelor, notează cotidianul francez L'Equipe.

În cele 32 de jocuri disputate până acum în Africa de Sud s-au
înscris 67 de goluri, cele mai multe în meciul de luni dintre Portugalia

ă până în prezent este inferioară celor 2,21 goluri pe
meci de la Mondialul italian din 1990, turneul final cu cea mai scăzută
eficacitate.

şi
Coreea de Nord, încheiat 7-0.

Media atins

8

Campionatul Mondial de Fotbal - 20 0Africa de Sud 1Campionatul Mondial de Fotbal - 20 0Africa de Sud 1
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Victoria de luni a Portugaliei în faţa Coreei de Nord, 7-0 în
Grupa G a Cupei Mondiale de fotbal 2010, este una dintre
cele mai clare din istoria competiţiei. Alte victorii categorice
înregistrate vreodat

ţia 7-0 (19 iunie 1954)
Turcia - Coreea de Sud 7-0 (20 iunie 1954)
Polonia - Haiti 7-0 (19 iunie 1974)

ă la turneul final:
Ungaria - El Salvador 10-1 (15 iunie 1982)
Ungaria - Coreea de Sud 9-0 (17 iunie 1954)
Iugoslavia - Zair 9-0 (18 iunie 1974)
Suedia - Cuba 8-0 (12 iunie 1938)
Uruguay - Bolivia 8-0 (2 iulie 1950)
Germania -Arabia Saudită 8-0 (1 iunie 2002)
Uruguay - Sco

Gourcuff, a 11-a eliminare. Eliminarea
mijlocasului francez Johann Gourcuff in
partida Franta-Africa de Sud (1-2) a fost a
11-a in 34 de jocuri disputate la Mondialul
din 2010. Pana in prezent, in istoria
Mondialurilor sunt inregistrate 150 de
eliminari. Doar editiile din 1950 si din 1970
s-au terminat cu registrul curat.
Camerunezul Song si francezul Zidane au
fost singurii care au vazut doua cartonase
rosii.

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. Uruguay 2 1 0 4 0 7 1. SUA 1 2 0 4 3 5 1. 1.

2. Mexic 1 1 1 3 2 4 2. Anglia 1 2 0 2 1 5 2. 2.

3. Africa de Sud 1 1 1 3 5 4 3. Slovenia 1 1 1 3 3 4 3. 3.

4. Franţa 0 1 2 1 4 1 4. Algeria 0 1 2 0 2 1 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. Argentina 3 0 0 7 1 9 1. Germania 2 0 1 5 1 6 1. 1.

2. Coreea de Sud 1 1 1 5 6 4 2. Ghana 1 1 1 2 2 4 2. 2.

3. Grecia 1 0 2 2 5 3 3. Australia 1 1 1 3 6 4 3. 3.

4. Nigeria 0 1 2 3 5 1 4. Serbia 1 0 2 2 3 3 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 FINALĂ 4

SEMIFINALA 2

Sâmbătă Vineri Sâmbătă Vineri

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

CHILE - SPANIA

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

GHANA - GERMANIA DANEMARCA - JAPONIA SLOVACIA - ITALIA PORTUGALIA - BRAZILIA

GHANA - AUSTRALIA CAMERUN - DANEMARCA ITALIA - N. ZEELANDĂ PORTUGALIA - COREEA N.

ANGLIA - ALGERIA GERMANIA - SERBIA OLANDA - JAPONIA SLOVACIA - PARAGUAY

ALGERIA - SLOVENIA SERBIA - GHANA JAPONIA - CAMERUN N. ZEELANDĂ - SLOVACIA

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

Argentina - Mexic Uruguay - Coreea de Sud Germania - Anglia SUA - Ghana

SFERT DE FINALĂ 1 SFERT DE FINALĂ 2 SFERT DE FINALĂ 3

Miercuri FINALA MICĂ Marţi

Sâmbătă

1 - 1

0 - 0

0 - 3

0 - 2

URUGUAY - FRANŢA

AFRICA SUD - URUGUAY

FRANŢA - MEXIC

1 - 0

2 - 0

2 - 1

4 - 1

COREEA SUD - GRECIA

GRECIA - NIGERIA

ARGENTINA - COREEA S.

0 - 0

2 - 2

0 - 1

1 - 2

2 - 2

0 - 2

SLOVENIA - SUA

MEXIC - URUGUAY NIGERIA - COREEA SUD SLOVENIA - ANGLIA
0 - 1

1 - 0

4 - 0

0 - 1

0 - 1

1 - 1

0 - 1

2 - 1

1 - 1

0 - 1

2 - 0

1 - 0

1 - 0

1 - 2 1 - 1

0 - 2

1 - 1

1 - 1 0 - 0

2 - 1

3 - 1

7 - 0

BRAZILIA - COREEA N.

BRAZILIA - C. FILDEŞ

2 - 0

1 - 0

0 - 1

0 - 1

SPANIA - ELVEŢIA

CHILE - ELVEŢIA

SPANIA - HONDURAS

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/24 Iunie /25 /26 /27Iunie Iunie Iunie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 28 Iunie Mar 29 Iunie 30 Iunie 1 Iulie 2 Iulie 3 Iulie 4 Iulie
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