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SPORTSPORT

Cu toate că vremea nu a fost extreme de favorabilă, ba dimpotrivă,
re ă, de

ă din Re
ălii de spectacole au urcat folk-

i ănă
ă din Re ă, Marius Dobre Iana (la clape),

Dănu ăcate au fost cam pu
ă ă din programul

Zilelor Re ă
ă rock, precum

ării, baloane. Au evoluat trupe precum Rock
Cool, Slide, Phaser, Nativ

ă, de duminică, a fost destinată foclorului. Au
evoluat forma ăne

ă-i spunem. Oricum, atmosferă de bâlci,
cu mult fum de la mititei ătare. Hora bănă ă a fost deschisă

ă de Mihai Stepanescu, primarul Re
ănătate, zile frumoase cu bucurii ă

numele sfin

şi şomaj şi alte
asemenea “binefaceri”, participând în week-end-ul care a trecut, la
Zilele Reşi şi

şti b şu, Marcel Colcer şi
Cristian Buic şi

şi Andrei Ghilea. Din p
şi de organizare. A doua sear

şi şurat pe Stadionul de Atletism din Lunca
Bârzavei, cu muzic şi cu cunoscu

şi Deepcentral.

Cea de-a treia sear
şi şti, în cadrul ace

luiaşi décor “gastronomic”, s
şi gr şi

condus şi şi
şi „La mul

şi

ţenii au mai uitat puţin de guvernul Boc, de criz

ţei. Vineri, în 25 iunie, la Casa de Cultur ţa a avut
loc prima manifestare, când pe scena s

ţeni precum Didina Curea din Oţelu-Ro
ţa, Daniel Paniţ

ţ ţini spectatori, lucru
care ţine, cu siguranţ

ţei s-a desf
ţii comercianţi de

mititei, bere, floricele, juc

ţii din Banat, formaţii maghiare ţig -

ţean
ţei, care a urat re ţenilor

s ţi ani!” celor care poart
ţilor patroni spirituali ai Re ţei. În Ultima zi de sărbătoare,

luni, am putut consemna Ruga tradiţională de la Câlnic, acolo unde a
evoluat popularul interpret Nicu Novac. (DanApostolescu)

Ziua de naştere a industriei reşiţene 3 iulie
1771 - este trecută de nişte ani buni sub discreţie.
Doar în urmă cu câţiva ani ea a constituit prilejul

unui simpozion care îşi propunea să descifreze
utilitatea păstrării unor facilităţi industriale,
precum, de pildă, furnalele de la fostul Combinat
Siderurgic, acum TMK. Prezent atunci la
întâlnirea de la Casa de Cultură, directorul
general al TMK Reşiţa, ing. Romulus Ioan, a
prezentat un punct de vedere pragmatic în
legătură cu păstrarea furnalelor. Domnia sa
spunea atunci că pentru afacerea în sine,
furnalele, mai ales cel mai recent construit, sunt o
povară. Ele pot rămâne în fotografii, eventual
machete dar trebuie demolate. Ceea ce s-a şi
întâmplat ulterior, contrar punctului de vedere al
autorităţilor culturale care vedeau în ele o valoare
de patrimoniu. În urmă cu 239 de ani, în 3 iulie
1771, la Reşiţa - care însemna pe atunci două
cătune - se puneau bazele unei industrii care a
devenit ulterior cunoscută în toată lumea,
devansând ca dată, de pildă, Uzinele Krupp din
Germania, Man sau Sulzer. Complexul industrial
Reşiţa a însemnat darea în exploatare a primelor
furnale şi forje şi reprezintă cea mai veche unitate
industrială din România şi una din cele mai vechi
din Europa. Dacă începutul a fost consacrat
sectorului metalurgic, treptat s-a constituit şi s-a
dezvoltat sectorul construcţiei de maşini,

ajungând ca în ultimul sfert al secolului XIX
acesta să devină preponderent. Cele două
sectoare au coexistat însă vreme îndelungată,
completându-se reciproc în cadrul aceleiaşi
unităţi complet integrate. UCM Reşiţa,
continuatoarea activităţii sectorului de construcţii
de maşini din complexul industrial Reşiţa, e
rezultatul multor ani de experienţă în constructia
de maşini, în transporturi, energie, industrie
metalurgică şi chimică. Uzina a acumulat în timp
o cultură aparte şi a ajuns la o reputaţie deosebită
bazată pe tradiţie, competenţă, calitate. Aşa cum
se ştie, azi UCMR aparţine INET Group, un grup
de firme elveţian. Pe de alta parte, Combinatul
Siderurgic Reşiţa a reprezentat mulţi ani o tradiţie
absolută în ceea ce priveşte oţelul şi produsele
din oţel, de combinat fiind legate, secole la rând,
destinele a zeci de mii de reşiţeni, cărăşeni sau
muncitori veniţi pe aceste meleaguri, atraşi fiind
de câştigurile bune. CSR a devenit o societate cu
capital rusesc. Niciuna dintre uzine nu mai
dispune, din păcate, de cei aproximativ 15.000
de angajaţi pe care-i aveau fiecare odinioară, dar
se fac eforturi în ambele cazuri să existe
suficientă producţie pentru a menţine măcar o
parte din personalul existent.

-

(DanApostolescu)

La Novi Sad, Republica Serbia, s-a desf
ţie a Simpozionului Inter-

naţional „Banatul - trecut istoric
ţean Cara

ţ

ţia, Muntenegru
ţinut comunic ţi din Bucure

ţa.
Deschiderea oficial

ţe a Parlamentului P.A. Voivodina

ţiuni ale Simpozionului se vor desf

ţii; Tradiţie
ţ

ţean a mai participat, 25 iunie, la Zrenjanin, la
o întâlnire cu pre

ţa în colaborare cu Institutului
de Cultur

ţean
Cara ţional al Minorit ţii
Naţionale Române din Serbia.

ă

ă la fiecare al doilea an în Novi Sad, ne
informează Camelia ător de cuvânt,
manifestarea a reunit oameni de cultură ă din
centre culturale

ări participan
ăget, Deva, Caransebe

ă simpozionului s-a derulat în
sala de conferin

ă de lansarea în plen a două volume. Este
vorba de cartea „Românii din Voivodina”, autor dr.
Mircea Măran

ă de Costa Ro ările pe cele
patru sec ă

ă cum urmează: Istorie;
Istorie - rela

ă ământ, cultură, artă. Vicepre

ării Ora
ă ce, în prealabil, au vizitat

sediul Institutului de Cultură al Românilor din
Voivodina. Organizatori ai Simpozionului „Banatul -
trecut istoric ă de
Etnografie

ă al Românilor din Voivodina

ă

şurat în
26 iunie cea de-a XV-a edi

şi cultural”, manifes-
tare la care Consiliul Jude ş-Severin a fost
reprezentant prin vicepreşedintele Iulian Georgevici.
Organizat

Şuşco, purt
şi ştiin

şi universitare din România, Serbia,
Croa şi Macedonia. Din România au
sus şti, Cluj-
Napoca, Timişoara, Lugoj, F ş
şi Reşi

şi a
fost urmat

şi de biografia „Românii din

Voivodina”, scris şu. Lucr
şura pe

parcursul aceleiaşi zile dup
şi multiculturalitate şi Banatul:

înv şedintele Consiliu-
lui Jude

şedintele Adun şului,
Aleksandar Marton, dup

şi cultural” sunt Societatea Român
şi Folclor din Voivodina şi Universitatea

„Eftimie Murgu” Reşi
şi cu Univer-

sitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca sub patronajul
Guvernului P.A. Voivodina, a Consiliul Jude

ş-Severin şi a Consiliului Na
(DanApostolescu)

Zilele Re ţei: folk, rock, folclor ă ploaieşi şi mult

Simpozionul Interna]ional „Banatul - trecut istoric }i cultural”
la a XV-a edi]ie

239 de ani de industrie re ţeanăşi
Sărbătorim sau nu ziua industriei siderurgice?
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Z în data de 29 iunie a.c.
ţi în aer liber Galeria “Agora” ţiei de

pictur ţi la Academia de Arte
Vizuale din Cadrul Universit ţii de Vest Timi Asociaţia Înv ţ

ţia Înv ţ ţeni (judeţul Timi
a at ieri la B

ţean Dasc

iua Dunării a fost sărbătorită în Moldova Nouă printr-o serie de
activită ăzduie

ă a tinerilor timi
ă ă ătorilor Cara

ă ătorilor Bănă
ăile Herculane organizeaz ăile Herculane,

Simpozionul interjude ălul - Promotor al

g şte azi la ora 18.00, vernisajul expozi
şoreni Paul Panescu şi Bianca Mitronici, studen

şoara ş-Severineni
în parteneriat cu Asocia ş), Casa Corpului Didactic
Caraş-Severin şi Liceul „Hercules” B

Şcolii Incluzive

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Ieri, Libr

ţie
revizuit

ţa printr-un colectiv
coordonat de prof. Dr. Vasile C. Ioniţ

ăria Semn de Carte a găzduit
lansarea volumului

, edi
ă ă de către Studioul

Regional Radio Re
ă.

“Evenimente
ă ”

şi
personalit ţi din Banatul istoric

şi completat
şi

Circulaţia rutier ţional DN 58 km 43+000 - 51+000 Re ţa -
Cara e din pân .00
Restricţia este instituit ţii automobilistice din cadrul
Campionatului Naţional de . În zilele menţionate,
circulaţia vehiculelor rutiere se va desf pe urm

ţa - DN 57 Gr ţa - DN 58Anina - DN 58 Cara

ă pe sectorul de drum na
ă pe 4 iulie, în intervalul orar 7,30 - 18

ă în scopul desfă ării unor competi

ă ătoarea rută ocolitoare: DJ
581 Re ădinari - DN 57B Oravi

şi
şova se va închid 2 iulie .

şur

şura deviat,
şi şova.

Automobilism Viteză în Coastă

În luna aprilie 2010, în judeţul Cara

pentru cl ţiale, în
cre ţ

ţ

ş-
Severin s-au eliberat 23

ştere cu 4,5% fa
şi cu 9,5% mai mult fa

autorizaţii de
construire ădiri reziden

ă de luna martie
2010 ă de luna
aprilie 2009.

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

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Proiect de hot
ţii al Serviciului Public - Direcţia Impozite

Proiect de hot

ţie"

Proiect de hot
ţean DJ 582B

care traverseaz ţiunea Secu, Municipiul Re ţa.
Proiect de hot

ţean de onoare" al Municipiului Re ţa, domnului
LUPULOVICI VASA.

Proiect de hot
ţean de onoare" al Municipiului Re ţa, doamnei

RAICHICILIUBIŢA.
Proiect de hot

Proiect de hot
ţean de onoare" al Municipiului Re ţa, domnului

PERIANU DAN CORNELIU ION MARIUS.

Proiect de hot
ŢA.

Proiect de hot
ţa

ţ
ţa, Bd. Republicii nr. 5/2/3.

Proiect de hot

ţa, a unui teren în suprafaţ

ţie public

Proiect de hot
ţ ţa identificat

ţa, Bd. Republicii nr. 27.
Proiect de hot

ţ ţa identificat
ţa Român

ţa, str. Eftimie
Murgu, nr. 9, ap. 1.

Proiect de hot -
ţilor Raduli Gheorghe

ţa,
Cartier Secu, str. Principal

Proiect de hot
ţilor Raduli Mircea

ţa,
Cartier Secu, str. Principal

Proiect de hot

ţa
ţa ŢA SA, conform

anexei nr. 1, anexei nr. 2
Diverse.

ărâre privind aprobarea Organigramei

ărâre privind modificarea
ările

tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public", a
„Permisului de Spargere/Interven

ărâre privind atribuirea denumirii de
strada Brându

ă Sta
ărâre privind acordarea titlului de

„Cetă

ărâre privind acordarea titlului de
„Cetă

ărâre privind modificarea art. 2

ărâre privind acordarea titlului de
„Cetă

ărâre privind modificarea

ărâre privind scoaterea din domeniul
public

ă de 20 mp situat în
municipiul Re

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ă de 24 mp, Aleea Zadei FN, în

vederea concesionării prin licita ă pentru construirea
unei boxe garaj.

ărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafa ă de 10,60 mp din suprafa ă în
C.F. 1870 Câlnic nr. top. G100/p/6/2/1/1/1/b, situat în
municipiul Re

ărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafa ă de 99 mp din suprafa ă în C.F.
3701 Re ă nr. top R201/g/20/2/2/b/2/1/1/2/2/b/c/2/
b/3/a/1/2/2/a/b/b,situat în municipiul Re

ărâre privind evacuarea pe cale admi
nistrativă a numi ărioara,
precum

ă, nr. 7, pe care-l ocupă în mod
abuziv, fără acte legale.

ărâre privind evacuarea pe cale
administrativă a numi

ă, nr. 7, pe care-l ocupă în mod
abuziv, fără acte legale.

ărâre privind aprobarea casării

şi a
Statului de func şi
Taxe .

şi completarea
HCL 443/2009 privind aprobarea „Normelor privind lucr

şi a „Procesului verbal
de predare-primire amplasament pentru spargere".

şelor, segmentului de drum jude
şi

şi

şi

şi art. 4 din
HCL nr. 302 din 29.09.2009

.

şi

şi completarea
Comisiei de cenzori la S.C. PRESCOM SAREŞI

şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşi şi
aprobarea dezlipirii unui teren în suprafa

şi

şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi

şi

şi
şi

şi Hulchi M
şi a familiei acestora, din imobilul situat în Reşi

şi Gabor Eniko,
precum şi a familiei acestora, din imobilul situat în Reşi

şi
valorificarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul Consiliului
Local al municipiului Reşi şi în gestiunea S.C. PRESCOM
SA Reşi şi S.C. CET ENERGOTERM REŞI

şi anexei nr. 3.

“
” (aprobat)

(privind vânzarea prin licitaţie
public ţie i teren - situate
administrativ în Re ţa, str. Pandurilor, nr. 41)

2.

9. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

Proiect de hot

Proiect de hot
ţean de onoare" al Municipiului Re ţa, domnului

WERNER HIRSCHVOGEL.

Proiect de hot
Anexei la H.C.L. nr. 170/25.05.2010

.
Proiect de hot

Anexei la H.C.L. nr. 171/25.05.2010

.
Proiect de hot

Anexei la H.C.L. nr. 172/25.05.2010

.
Proiect de hot

Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 184/25.05.2010

.

Proiect de hot
Anexei la H.C.L. nr. 196/25.05.2010

.
Proiect de hot transmiterea pe perioad

ţia Public
ţa” la Serviciul Public - “Direcţia

pentru Întreţinerea

Proiect de hot aprobarea Studiului de
fezabilitate privind Reabilitare carosabil, amenajare locuri de
parcare ţa, cartier Lunca
Bârzavei.

Proiect de hot

ţa.
Proiect de hot indicatorilor teh-

nico-economici pentru realizarea obiectivului
ţa.

Proiect de hot Documentaţiei
de atribuire a contractului de achiziţie a lucr

ţa.

Proiect de hot numirea doamnei R
ţia de referent de specialitate - gradul II, în

cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local
Re ţa.

Proiect de hot L. nr
202/25.05.2010 pentru aprobarea criteriilor în vederea
întocmirii listelor de priorit ţi pentru repartizarea locuinţelor
sociale.

ărâre privind modificarea art. 8 din Anexa
nr. 1a ărârea de
Consiliul Local nr. 442/15.12.2009 privind stabilirea taxelor
speciale pentru anul fiscal 2010.

ărâre privind acordarea titlului de
„Cetă

ărâre privind modificarea

ărâre privind modificarea

ărâre privind modificarea

ărâre privind modificarea

ărâre privind modificarea

ărâre privind ă
determinată a autoturismului DACIA LOGAN cu numărul de
înmatriculare CS 22 PMR de la Institu ă - “Clubul
Sportiv Municipal

ărâre privind

ărâre privind aprobarea proiectului tehnic
“Modernizare Grădina Zoologică Prof. Ion Cri

ărâre privind aprobarea
“Modernizare

Grădina Zoologică Prof. Ion Cri

ărâre privind aprobarea
ării “Modernizare

Grădina Zoologică Prof. Ion Cri

ărâre privind ădoi
Ramona în func

ărâre privind modificarea H.C.

ă

şi alin. 2 al art. 4 din Anexa nr. 2a la Hot

şi
şi completarea

şi completarea

şi completarea

şi completarea

şi completarea

Şcolar Reşi
şi Repararea Patrimoniului Consiliului

Local”.

şi piste biciclişti, în Municipiul Reşi

şan” din
Municipiul Reşi

şan” din Municipiul Reşi

şan” din Municipiul Reşi

şi

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(privind aprobarea
Regulamentului de Organizare ţionare a Serviciului
Public - “Direcţia Impozite (aprobat)

(privind aprobarea
Regulamentului de Organizare ţionare a Serviciului
Public - “Direcţia Centru Cre ”) (aprobat)

(privind modificarea
Regulamentului de Organizare ţionare a Serviciului
Public - “Direcţia pentru Întreţinerea

”) (aprobat)

(privind aprobarea
Regulamentului de Organizare ţionare a Serviciului
Public - Centrul de zi “Maria”

ţii ale Serviciului Public - Centrul de zi “Maria”)
(aprobat)

(privind modificarea
Regulamentului de Organizare ţionare a Instituţiei
Publice - “Clubul Sportiv Municipal ţa”) (aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

ă a unui imobil - construc ş
şi

Proiecte introduse în regim de urgenţă

şi Func
şi Taxe”)

şi Func
şe

şi Func
şi Repararea Patrimo-

niului Consiliul Local

şi Func
şi modificarea organigramei şi a

statului de func

şi Func
Şcolar Reşi

7.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 22.06.2010

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin orga-
nizează miercuri, 30 iunie a.c., la Palatul Administrativ,
Sala de Protocol, următoarele şedinţe:

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-
Severin, cu începere de la ora 10:00, având următoarea
tematică:

Informarea privind acordarea suplimentărilor la
pensii, pentru grupele I şi II de muncă.

Informare privind măsurile luate pentru moderni
zarea transportului local de călători. Facilităţi oferite de
către administraţia publică locală persoanelor vârst
nice.Analiză privind situaţia Cluburilor Pensionarilor.

Analiză privind situaţia Cluburilor Pensionarilor.
Diverse.

Comisia de Dialog Social a Jud Caraş-Severin,
cu începere de la ora 12, având următoarea tematică:

Informare privind modul de asigurare a asistenţei
medicale de urgenţă pentru populaţia de pe teritoriul
judeţului. Modul de cooperare cu alte structuri sanitare
şi în special cu UPU.

Informare privind implementarea politicii de
incluziune socială în domeniul educaţional.

Informare privind preocuparea Agenţiei pentru
Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-Severin
pentru reducerea şomajului în rândul persoanelor cu
vârstă peste 45 de ani.

Diverse:
- Aprobarea Minutei încheiate cu ocazia şedinţei

Comisiei de Dialog Social din data de 26.05.2010.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa

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

I.

1.

2. -

-

3.
4.

II. .

1.

2.

3.

4.

-

-
Biroul de Presă,

{edin]ele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentruProblemele
Persoanelor Vârstnice }i Comisiei de Dialog Social a Jude]ului Cara}-Severin

Biroul Permanent Naţional al Partidului Social
Democrat a decis în aceast

ţia de
pre ţiei Judeţene Cara

ţia c

ţiva primari biroul de conducere al
PSD Cara

ţiile în
leg

ţene,
a dizolvat biroul judeţean. Fostului pre

ţie,
managementul politic de-a lungul celor dou

ţionar banii în timpul ultimelor trei campanii
electorale.

Pentru reinstaurarea lini
ţei judeţene de la începutul lui

octombrie, BPN a delegat-o pe Ecaterina
Andronescu, unul dintre vicepre ţii PSD. Pare-
se că în PSD a devenit rutină arbitrajul de la
Bucureşti, soldat de cele mai multe ori, nu cu linişte,
ci cu şi mai multe tensiuni, aşa cum s-a mai întâmplat
de-a lungul anilor.

ă săptămână
schimbarea deputatului Ion Mocioalcă din func

ă la organizarea alegerilor, programate în luna
octombrie, organiza ără ă va fi coordonată
de Ecaterina Andronescu. Ion Mocioalcă dizolvase,
împreună cu câ

ă la
alegeri, se spune pentru a curma discu

ătură cu organizarea alegerilor interne înainte de
termen, a

ă, la acel moment, Mocioalcă declara că are
acceptul BPN al PSD pentru dizolvare, ulterior
bucure ăzgândindu-se. BPN consideră că Ion
Mocioalcă a încălcat statutul partidului atunci când,

fără să se consulte cu membrii structurilor jude

ătre colegii din organiza
ă

mandate, precum ă ar fi gestionat în mod
discre

ătirii Conferin

şedinte al Organiza ş-Severin.
Pân

şean

ş-Severin, preluând interimatul pân

şa cum doreau unii pesedişti. Curios e
faptul c

ştenii r

şedinte i s-a
reproşat, de c

şi faptul c

ştii în partid în vederea
preg

şedin

(Dan Apostolescu)

Spitalului Jude]ean de Urgen]@ Re}i]a
preluat de Consiliul Jude]ean

Pre ţean Cara
ţiei de S

ieri ţiei judeţene, protocolul de
predare-preluare a Spitalului Judeţean de Urgenţ ţa. Tot ast

ţean, Dumitru Sec
ţean va avea în administrare

logistic ţ
ce are în prezent un num ţi

ţa c
ţean a mai subliniat faptul c

ţia pe care o conduce î
ţean de Urgenţ ţa un plus de înzestrare, dând ca

exemplu secţia de Oftalmologie pentru care au fost achiziţionate recent
echipamente în valoare de circa 270.000 lei.

şedintele Consiliului Jude ş-Severin, Sorin Frunz şi
directorul Direc ş-Severin, Dragoş Luca, au
semnat

şi
şi anexele protocolului amintit de c şedintele Sorin

Frunz şi managerul Spitalului Jude şan. Odat

şi uman
şi un buget anual de circa

61 milioane lei. „Datoriile cu care va r
şterge o parte dintre acestea, se cifreaz

şi-a exprimat totodat

şedintele Consiliului Jude
şi propune ca în perioada urm

şi

ăverde
ănătate Publică Cara

, 30 iunie 2010, la sediul institu
ă Re ăzi au

fost semnate ătre pre
ăverde ă ă

cu semnarea protocolului, Consiliul Jude
ă, financiară ă cea mai importantă unitate sanitară din jude

ăr de 1121 de angaja
ămâne spitalul, după ce Guvernul va

ă la suma de 7,2 milioane lei”, a
declarat cu această ocazie Sorin Frunzăverde care ă
speran ă această suma va putea fi acoperită cu un management
corespunzător. Pre ă
institu ătoare să aducă
Spitalului Jude ă Re

Studen]ii UEM Re}i]a premia]i de
Consiliul Jude]ean

Sala de ţe a Consiliului Judeţean Cara t ieri

ţilor Universit ţii „Eftimie Murgu” Re ţa, câ
ţii ţifice studenţe

acestora ost ţean Cara
.

Rectorul universit ţii re ţene, Doina Frunz
ţii const

ţionale iar la Eftimie Murgu acestea se reflect
ţinute de studenţi la concursuri, olimpiade

ţifiice.

şedin ş-Severin a g
şi a

studen şi ştig
ştiin şti desf şurate în acest an. Premierea

a f f şedintele Consiliului Jude ş-
Severin, Sorin Frunz

şi

şi sesiuni
de comunic ştin

ăzdui
manifestările prilejuite de premierea profesorilor coordonatori

ă ători ai diferitelor
competi ă

ăcută de către pre
ăverde
ă ăverde a precizat că modul

cel mai corect de evaluare al unei universită ă în evaluarea
rezultatelor educa ă în
numeroasele premii ob

ări
Un alt motiv de s Universit ţii „Eftimie Murgu” Re ţa

ţ
ţine o universitate

româneasc .

ărbătoare al ă este
dobândirea statutului de unitate de învă ământ superior cu grad ridicat de
încredere, cel mai înalt calificativ pe care îl poate ob

ă

şi

Larisa Crîsta

Re}i]a se înfr@]e}te cu Pojarevac
La Reşi şi

şi Požarevac, din Serbia, un protocol care prefa
şe, cu scopul de a derula proiecte comune ce vizeaz

şului Požarevac, şi
Goran Petrovic, prefectul regiunii Branicevo, care au semnat al

şi

ţa s-a semnat în aceast ţa
ţeaz ţire a

celor dou
ţilor. La Prim ţie

sârb

ţei.

ă săptămână, între primăriile din Re
ă o viitoare înfră

ă ora ă
dezvoltarea localită ăria municipiului s-a aflat o delega

ă, condusă de Miodrag Milosavljevic, primarul ora
ături de

Mihai Stepanescu, primarul Re
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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

21 10 137,9078
22 10 136,5936
23 10
24 10 1
25 10 1
28 10 1
29 10 1

10

iunie ‘
iunie ‘
iunie ‘ 137,4107
iunie ‘ 36,5254
iunie ‘ 39,2673
iunie ‘ 41,1758
iunie ‘ 41,8117

30 iunie ‘ 142,0403

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48

0

3,46
3,44
3,42
3,4

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 3031 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

31 Mai 30- Iunie 201031 Mai 30- Iunie 2010

PRISMA | 1 Iu ie |- 7 l 2010
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Vaccinarea BCG poate reîncepe din 5 iulie Deblocarea ocupării posturilor vacante din sistemul judiciar ar duce la eficientizarea actului de justiţie, potrivit
ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu Preţul biletelor de tren nu se va mai majora în acest an potrivit informaţiilor remise Agerpres de Ministerul Transporturilor
Modificările fiscale care extind baza de impozitare au intrat în vigoare de la 1 iulie Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a aprobat, luni, Strategia naţională de
prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului Noile norme UE privind etichetarea produselor alimentare ecologice, inclusiv obligaţia de a
afişa noua siglă ecologică a UE, intră în vigoare la 1 iulie 2010 Nivelul accizei minime pentru ţigarete creşte cu 4 euro 71,04 euro/1.000 ţigarete , de la 1 iulie
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Ordinul nr. 111/2010 al Ministerului Administratiei si
Internelor privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare, a
numarului comisiilor de concurs si al comisiilor de solutionare
a contestatiilor, a componentei nominale a acestora, a
tematicii pentru concurs, a calendarului de desfasurare a
concursului national de admitere la Programul de formare
specializata pentru ocuparea unei functii publice corespun-
zatoare categoriei inaltilor functionari publici pentru anul
2010, precum si a modalitatilor privind plata taxei de
participare la program (M.O. nr. 315/13.05.2010)

H.G. nr. 404/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr.
1.553/2004 privind unele modalitati de incetare a practicilor
ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale
consumatorilor

H.G. nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piata

si de exploatare a echipamentelor pentru agrement

Circulara 14/2010 a Bancii Nationale a Romaniei privind
punerea in circulatie, in scop numismatic, a unor monede
dedicate aniversarii a 130 de ani de la infiintarea B N R si a
unei monede dedicate lui Eugeniu Carada - ctitorul Bancii
Nationale a Romaniei

Legea nr. 85/2010 pentru modificarea si completarea
O.u.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor
in insolventa

Ministerul Sanatatii - Norma din 2010 de aplicare a
prevederilor art. 51 alin. (3 1) din O.u.G. nr. 158/2005 privind
concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Legea nr. 83/2010 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta
Alimentelor - Norma din 2010 sanitar-veterinara privind
conditiile sanitar-veterinare de functionare a targurilor de
animale vii

Ordinul nr. 46/2010 al Autoritaţii Nationale Sanitara
Veterinara si pt Siguranta Alimentelor privind modificarea Or-
dinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor nr. 5/2010 privind informarea
consumatorilor in legatura cu produsele si serviciile supuse
controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor
care sunt puse la dispozitia acestora de catre persoanele
fizice si juridice

(M.O. nr. 323/17.05.2010)

(M.O. nr.
323/17.05.2010)

. . .

(M.O. nr. 327/18.05.2010)

(M.O. nr. 327/18.05.2010)

(M.O. nr. 327/18.05.2010)

(M.O.
nr. 329/19.05.2010)

(M.O. nr. 333/19.05.2010)

(M.O. nr. 333/19.05.2010)

România şi încă patru ţări membre ale UE vor beneficia de plăţi în avans totalizând
775 milioane de euro (reprezentând 4% din Fondul Social European şi 2% din Fondul
de Coeziune), în cadrul unor noi

. Aceste plăţi în avans sunt acordate acelor state membre care au primit
credite în cadrul unui angajament cu FMI pentru echilibrarea balanţei de plăţi sau au
înregistrat o scădere a PIB de peste 10 procente.

măsuri destinate depăşirii problemelor cu fluxurile
de lichidităţi

Comisarul european pentru
agricultură şi dezvoltare rurală,

speră ca grupurile de
dezvoltare rurală să devină şi în
România o adevărată interfaţă între
producători şi autorităţi.

Dacian Cioloş

Camera de Comerţ şi Industrie
a României va deschide o
reprezentanţă în Republ ica
Moldova, la Chişinău, pentru a
facilita dialogul între comunităţile de
afaceri din cele două ţări.

Execu]ia bugetului general consolidat în
perioada 01.01. - 31.05.2010

Conform datelor provizorii, execuţia bugetului general consolidat
pe primele cinci luni ale anului s-a încheiat cu un deficit estimat de 16,7
miliarde lei, reprezentănd 3,1% din PIB.

Veniturile încasate la bugetul general consolidat au fost în sumă
de 64,2 miliarde lei, cu 1,6% mai reduse faţă de realizările perioadei
corespunzătoare din anul precedent.

La principalele venituri fiscale se menţin diminuări importante ale
încasărilor faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent: taxa pe
valoare adăugată cu - 7,8%, impozitul pe venit cu - 6,4%, impozitul pe
profit cu - 2,7%.

Încasările din contribuţii de asigurări sociale s-au redus de aseme
nea cu - 4,4% în timp ce la accize s-a înregistrat o creştere de 20 mil. lei
ceea ce reprezintă +0,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

De asemenea, s-au înregistrat creşteri la încasările din venituri
nefiscale cu 802,0 mil. lei precum şi a sumelor restituite de Comisia
Europeană în contul plăţilor efectuate pentru proiecte cu finanţare
europeană cu 915 mil. lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 80,9 miliarde
lei, au crescut în termeni nominali cu 5,7% faţă de aceeaşi perioadă a
anului precedent, dar s-au redus cu 0,6 puncte procentuale, ca procent
din PIB:

Cheltuielile de personal sunt mai mici cu 965 de mil. lei, ceea ce
reprezintă cca. 4,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au redus la bugetul de stat cu -
5,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, dar pe ansamblul
bugetului general consolidat sunt mai mari cu 3,1%, ca urmare a
creşterii înregistrate la bugetele administraţiilor locale cu 10,7%*.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital
precum şi transferuri pentru programele de dezvoltare, în sumă de 9,8
miliarde lei, s-au majorat cu 6,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului
precedent.

Cheltuielile cu asistenţa socială s-au majorat cu 13,4% faţă de cele
din aceeaşi perioadă a anului precedent, cea mai mare creştere
(+102,4%) înregistrându-se la asigurările pentru şomaj.

De asemenea, la nivelul administraţiilor locale au crescut cheltuie
lile cu asistenţă socială ca urmare a majorării venitului minim garantat
începând cu 1 iulie 2009, precum şi a ajutoarelor acordate pentru nou
născuţi, pentru constituirea familiei, încălzirea locuinţei.

Cheltuielile cu dobânzi s-au majorat cu 19,5%, în comparaţie cu
aceeaşi perioadă a anului precedent, ca urmare a creşterii în termeni
nominali a deficitelor bugetare acumulate din anii precedenţi şi
angajării împrumuturilor pentru acoperirea acestora.

Ministerul Finanţelor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor au
elaborat un proiect de OuG de modificare a Legii finanţelor publice
locale, care propune noi reglementări privind cheltuielile cu bunuri şi
servicii, la nivelul administraţiei publice locale, precum şi un nou mod
de calcul al numărului maxim de angajaţi din administraţie. Proiectul de
OuG propune aceste schimbări după recomandările Fondului Monetar
Internaţional, ale Comisiei Europene şi ale Băncii Mondiale, privind
eficientizarea administraţiei publice locale şi reducerea cheltuielilor
bugetare ale autorităţilor administraţiei publice locale. Proiectul de
OuG poate fi consultat la adresa: www.mai.gov.ro/Documente/
Transparenta%20decizionala/OUG-modifLege-273-2006.pdf
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Ministerul Finantelor Publice - DGTI

Pl@]ile indemniza]iilor restante
Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2010 privind eşalonarea plaţii

indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care
şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei
muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.
341/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Nr. 428, din 28 iunie 2010.

Potrivit OuG nr. 53/2010, plăţile indemnizaţiilor restante vor
fi eşalonate astfel, începând cu anul 2012:

în cazul indemnizaţiilor restante într-un cuantum de până la
10 salarii medii brute, plata sumei restante se efectuează
integral în anul 2012;

dacă indemnizaţiile restante sunt într-un cuantum de 10
până la 20 de salarii medii brute:

- în anul 2012 se plăteşte 50% din valoarea sumei restante;
- în anul 2013 se plăteşte cealaltă jumătate.
în cazul indemnizaţiilor restante al căror cuantum depăşeşte

valoarea a 20 salarii medii brute:
- în anul 2012 se plăteşte 34% din valoarea sumei restante;
- în anul 2013 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante;
- în anul 2014 se plăteşte 33% din valoarea sumei restante.

.
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Legea parteneriatului public-privat
Legea parteneriatului public-privat a fost adoptată de

Camera Deputaţilor.
Actul normativ instituie cinci tipuri de parteneriate, pe o

perioadă de maximum 49 de ani, dar prevede şi posibilitatea
încheierii altor tipuri de contracte, cu condiţia respectării legii. În
cadrul acestor parteneriate, investitorul poate să-şi asume pro
iectarea şi construcţia unui bun cu posibilitatea perceperii unor
tarife care să asigure costurile întreţinerii bunului şi un profit
rezonabil ori preluarea unui bun existent în contract de leasing,
cu posibilitatea prestării unor servicii aducătoare de venituri.

Propunerea a fost adoptată pe 5 mai de Senat, Camera
Deputaţilor fiind for decizional.

-

Cotele reduse de TVA
Cotele reduse de TVA de 9% şi

respectiv 5% nu vor fi majorate,
Executivul stabilind doar creşterea cu
cinci puncte procentuale a cotei standard
a taxei pe valoarea adăugata, de 19%.

Cota standard este de 24% şi se
aplică asupra bazei de impozitare pentru
operaţiunile impozabile care nu sunt
scutite de taxă sau care nu sunt supuse
cotelor reduse, se menţionează în
ordonanţa de urgenţă publicată în
Monitorul Oficial.

Cota redusă de 9% se aplică în cazul
livrării de medicamente de uz uman şi
veterinar, de produse ortopedice şi
proteze - cu excepţia protezelor dentare.

De asemenea, în cazul livrării de
manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste se
aplică tot cota redusă. Mai beneficiază de
cota de 9% serviciile constând în accesul
la castele, muzee, monumente istorice,
grădini botanice, târguri, expoziţii,
cinematografe, precum şi cazarea în
cadrul sectorului hotelier.

La sfârşitul lunii decembrie 2008,
autorităţile au decis aplicarea unei cote
reduse de TVA de 5% în cazul locuinţelor
noi, pentru a ajuta sectorul imobiliar.

TVA de 5% se aplică la livrarea de
locuinţe cu o suprafaţă utilă de maximum
120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a
căror valoare, inclusiv a terenului pe care
sunt construite, nu depăşeşte suma de
380.000 de lei, exclusiv TVA.

| Iu ie |1 - 7 l 2010 PRISMA

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea
Codului Fiscal, care prevede şi majorarea taxei pe
valoarea adăugată de la 19% la 24% de la 1 iulie, a
fost publicată, luni, în Monitorul Oficial.

Prevederile acestei ordonanţe de urgenţă intră în
vigoare de la 1 iulie, deşi Legea 571/2003, privind
Codul Fiscal prevede, la art. IV, alin 2, că "orice
modificare sau completare la prezentul cod intră în
vigoare cu începere din prima zi a anului următor
celui în care a fost adoptată prin lege".

Pentru a putea intra în vigoare de la 1 iulie 2010,
noua O G prevede o "derogare" de la aceste
prevederi. "Prin derogare de la dispoziţiile art. IV, alin
2, din Legea 571/2003, (...) prevederile prezentei
ordonanţe de urgenţă intră în vigoare începând cu
data de 1 iulie 2010, cu excepţia cazului în care în
prezenta ordonanţă de urgenţă se prevede altfel", se
arată la art. V al noii O G.

În condiţiile în care prevederile ordonanţei de
urgenţă se aplică de la 1 iulie 2010, Ministerul Finan
ţelor Publice are la dispoziţie 30 de zile să elaboreze
normele metodologice pentru aplicarea O G. "În
termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României a prezentei ordonanţe de urgenţă
se vor elabora de către Ministerul Finanţelor Publice
normele metodologice de aplicare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin
hotărâre de Guvern", se arată la art. VI al O G.

Din proiectul iniţial de ordonanţă de urgenţă, în
actul normativ publicat în Monitorul Oficial nu a mai

fost păstrată taxa de solidaritate propusă de Minis
terul Finanţelor pentru proprietăţile suplimentare
faţă de locuinţa de domiciliu a persoanelor fizice.

Aceste prevederi au fost eliminate luni, 28 iunie,
în şedinţă extraordinară, pentru a fi adoptate prin act
normativ separat.

Potrivit modificărilor aduse Codului Fiscal, cei
care primesc drepturi de autor vor beneficia de
deductibilitate de numai 20%, iar restul de 80% din
această remuneraţie va fi impozitat cu 16%. În
legislaţia iniţială, drepturile de autor erau deductibile
cu 40%. Totodată, obligaţia individuală de plată a
impozitului pentru drepturile de autor se aplică la o
sumă de maximum cinci salarii medii brute.

Alte impuneri prevăzute de actul normativ se
referă la tichetele de masă şi cele de vacanţă, care
vor fi "taxate doar cu 16%, nu şi cu contribuţii, plătiţi
de către angajat". De asemenea, dobânzile bancare
vor fi impozitate cu 16%, fie că e vorba despre
depozite sau conturi curente.

Şi veniturile din operaţiuni pe piaţa valutară sau
monetară vor fi impozitate cu 16%, însă ţinându-se
cont de sistemul venituri-pierderi, de diferenţa dintre
pierdere şi câştig, cu raportare şi plată trimestriale,
cu decont la finalul anului şi cu posibilitatea
recuperării pierderii în următorii şapte ani fiscali.
Totodată, cota de impozitare pentru câştigurile din
jocurile de noroc va fi unificată la 25%, potrivit OUG.
AGERPRES,

u

u

-

u

u

-

, 28 Iunie 2010

Majorarea TVA la 24 a fost publicat@ în Monitorul Oficial%

Ministerul Finanţelor Publice a elaborat un proiect de O G care vizează
stabilirea unui cuantum, care nu va putea depăşi 10.000 de euro, în cazul în
care, persoana a suferit şi a făcut
obiectul unor măsuri administrative cu caracter politic. Totodată, proiectul
propune şi suspendarea, pentru o perioadă de doi ani, a procedurii de
emitere a titlurilor de plată pentru despăgubirile aferente imobilelor
preluate în mod abuziv.

u

condamnarea cu caracter politic

În şedinţa din 30 iunie 2010, Consiliul de Administraţie al
a hotărât următoarele:

Menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,25 an;
Gestionarea fermă a lichidităţii din sistemul bancar;
Menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii

aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Băncii
Naţionale a României

%/
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A fost semnat acordul „cer deschis” între UE şi SUA, etapa a doua 26 iunie, Ziua Internaţională împotriva torturii China şi Taiwan
semnează acordul de liber schimb Medvedev a lansat propunerea de a se crea un fond global pentru poluare la summit-ul G20 din Toronto

La 24 iunie 2010, UE a adoptat noi măsuri în vederea simplificării normelor de gestiune a fondurilor structurale şi de coeziune Abhazia,
regiune separatistă a Georgiei, a anunţat că se retrage temporar de la negocierile privind securitatea cu Tbilisi Directorii companiilor
europene au prezentat recent un cod de conduită ecologică pentru sectorul distribuţiei, adoptat voluntar

Liderii din
, reuniţi în

cadrul unui summit regional, au anunţat
implementarea unui regim mini
Schengen, ca un semn al gradului lor de
pregătire pentru integrarea europeană.

Albania, Macedonia,
Muntenegru şi Kosovo

Preşedintele interimar, Bronislaw Komorowski, îşi
menţine avantajul de 11% înaintea celui de al doilea tur al
alegerilor prezidenţiale din din 4 iulie. Rivalul său,
conservator Jaroslaw Kaczynski, este fratele fostului
preşedinte Lech Kaczynski, decedat într-un accident de
avion, la 10 aprilie, în apropiere de Smolensk în Rusia.

Polonia

Mai multe organizaţii neguverna-
mentale, între care Oxfam Inter-
national şi WWF International, au
criticat rezultatele întâlnirii de la
Toronto, considerate insuficiente
pentru dezvoltare şi mediu.

G20

Pământul în 3D
Al doilea satelit german de observare a Pământului,

TanDEM-X, a fost lansat cu succes la 21 iunie 2010, de la
cosmodromul Baikonur din Kazahstan. Cu o greutate de 1,3
tone ă de o
rachetă rusească Dnepr. Primele imagini au fost recep

ă TanDEM-X prin interme
diul re

ă cu satelitul geamăn TerraSAR-X, în spa
ă a Pământului -

un total de 150 de milioane de kilometri pătra
ă

când vom avea un model digital global standardizat 3D al
Pământului, ăsurare de 12
de metri acesta va fi incredibil de exact", a spus Prof. Dr.
Alberto Moreira, Director

ăzi, pentru zone mari de pe Pământ, sunt doar
aproximative, nestandardizate sau incomplete modele de
eleva ă
misiunea TanDem-X. Pentru a realiza acest lucru, TanDem-X

ă
unul de celălalt

ă configurabilă (SAR) în spa

ă
mântului ătre radar. Distan

ământului este calculată în func

ă satelitul se mi ă în jurul Pământului, radarul
"luminează" o bandă de-a lungul solului, care dă radarului
deschiderea sa sintetică, mult mai mare decât cea reală.

Cu interferometrie SAR, o zonă geografică este proiectată
din două pozi

ă cei doi ochi pentru a ob ă, 3D. Cei doi

"ochii radar" sunt pe duo-ul TanDem-X
ă din distan

ă le acopere. Astfel sunt ob
ă

foarte mare de aplica
ă informa

ă ământului. Modele
pot ajuta în eficientizarea exploatării resurselor naturale. Ele
mai au

ă din lume care va avea un model
de eleva ă a Pământului, un produs global de date unic.

şi cinci metri lungime, satelitul a fost plasat pe orbit

şi este responsabil pentru opera
şi pentru generarea şi utilizarea datelor ştiin

şi cu o densitate a punctului de m

ştiin

şi pentru umplerea acestor lacune a fost proiectat

şi TerraSAR-X vor zbura la doar câteva sute de metri distan
şi vor constitui primul radar cu deschidere

sintetic

şi sunt recep
şi suprafa

şc

şi utili
zeaz

şi TerraSAR-X, şi pro
duc o interferogram

ştiin
şi oceanografia solicit şi

actualizate ale propriet

şi aplica

ţionate
de staţia de la sol Troll dinAntarctica.

Centrul Aerospaţial German (Deutsches Zentrum für Luft-
und Raumfahrt; DLR) gestioneaz -

ţelei sale terestre ţiunile
misiunii ţifice.

TanDEM-X, rezultatul unui parteneriat public-privat, are un
cost total de 165 de milioane de euro.

Împreun ţiu din
2007, TanDem-X va scana întreaga suprafaţ

ţi - de mai multe
ori, de la o altitudine de 514 km, în trei ani. "Va fi prima dat

ţific al misiunii TanDem-X.
Ast

ţie

ţ

ţiu.
Cu un SAR convenţional, radarul satelitului transmite im-

pulsurile de microunde care sunt reflectate de suprafaţa P -
ţionate înapoi de c ţa

dintre satelit ţa P ţie
de timpul de care au nevoie semnale pentru a reveni.Având în
vedere c

ţii diferite de vizualizare, oferind perspective dife-
rite. Acest lucru este similar cu modul în care oamenii î -

ţine o imagine exact

-
ţele diferite pe care semnalele

trebuie s ţinute datele de elevaţie.
Modele de elevaţie digitale pot fi utilizate într-o gam

ţii. Discipline geo ţifice ca hidrologia,
geologia ţii precise

ţilor suprafeţei P

ţii militare.
Germania va fi prima ţar

ţie digital

Libera circulaţie este un drept esenţial al cetăţenilor
Uniunii Europene. Aproximativ 9 milioane de europeni
profită de acest drept, locuind în afara ţărilor lor de origine.
Există aproximativ 450 000 de succesiuni internaţionale în
fiecare an în UE, cu o valoare de peste 120 de miliarde

. În ceea ce priveşte deţinerea de proprietăţi bunuri
imobiliare şi conturi bancare - familiile se confruntă cu
norme diferite privind competenţa şi legea aplicabilă în cele
27 de state membre ale UE. De exemplu, în cazul decesului
unui cetăţean britanic care deţine o casă în sudul Franţei,
ce legislaţie privind succesiunea se aplică în cazul
proprietăţii sale, cea franceză sau cea britanică? În vederea
unei mai bune informări a cetăţenilor cu privire la aceste
legi, Consiliul notariatelor din UE, cu sprijinul Comisiei
Europene, a lansat un site internet în 22 de limbi oficiale ale
UE, precum şi în limba croată,

. Comisia salută punerea acestui
instrument valoros la dispoziţia cetăţenilor.

Site-ul oferă răspunsuri la întrebările principale legate
de succesiuni. De exemplu, cetăţenii ar putea afla care ar fi
autoritatea competentă şi legea aplicabilă, dacă este
posibilă alegerea legii aplicabile şi cum sunt stabiliţi
moştenitorii. De asemenea, pentru practicienii dreptului vor
exista rapoarte detaliate privind dreptul de succesiune

disponibile în limbile engleză, franceză şi germană.
Costurile totale ale proiectului se ridică la aproape 280 000

, Comisia contribuind cu aproximativ 158 400 .

La 14 octombrie 2009, Comisia a propus un regulament
privind simpli f icarea soluţ ionări i succesiuni lor
internaţionale. În conformitate cu regulamentul, ar exista un
criteriu unic care să permită stabilirea competenţei
autorităţilor şi a legii aplicabile unei succesiuni
transfrontaliere: cel corespunzător reşedinţei obişnuite a
defunctului. Cetăţenii care îşi au domiciliul în străinătate vor
putea, cu toate acestea, să opteze pentru varianta ca
succesiunea lor, în integralitatea sa, să facă obiectul legii
corespunzătoare cetăţeniei acestora.

Propunerea este un exemplu al modului în care UE
acţionează în vederea creării unui spaţiu de justiţie, care va
facilita viaţa de zi cu zi a cetăţenilor, astfel cum a specificat
vicepreşedintele Reding, la 20 aprilie 2010, în cadrul
Planului de acţiune pentru 2010-2014.

Cu ocazia unei reuniuni organizate la 4 iunie 2010 în
Luxemburg, miniştrii de justiţie din UE au subliniat
importanţa regulamentului propus. Negocierile sunt în curs
de desfăşurare în cadrul Consiliului.

.

euro

.
euro . euro

www.successions-
europe.eu/ro/home

Context

Ungaria. Pal Schmitt a fost ales preşe-
dinte al Republicii Ungare, în urma unui vot
în Parlamentul de la Budapesta. Schmitt,
68 de ani, care până în prezent ocupa
funcţia de preşedinte al legislativului, a fost
propus pentru funcţia supremă în stat de
alianţa Fidesz, creştin-democraţi, aflată la
guvernare. Funcţia de preşedinte în Unga-
ria este una în esenţă onorifică. Mandatul
de cinci ani al actualului şef al statului
Laszlo Solyom, de profesie jurist, va expira
la data de 4 august, iar preşedintele ales, un
apropiat al premierului Viktor Orban, îşi va
putea prelua noile atribuţii la 6 august.

Departamentul de Justiţie
al a declarat că 11 de
persoane au fost reţinute în
ca l i t a t e d e agen ţ i a i
Federaţiei Ruse pe teritoriul
Statelor Unite.

SUA

EU.

Apeluri vocale în roaming

Mesaje vocale în roaming

Preţul cu ridicata pentru
transferul de date în roaming

P la foane pen t ru
preţurile cu amănuntul fără TVA
de la 1 iulie 2010

Apeluri efectuate: 39 de
eurocenţi

Apeluri primite: 15 eurocenţi

Mesaje vocale primite:
gratuite

1 megabyte de informaţii
încărcate sau descărcate: 80 de
eurocenţi

G e r m a n i a v r e a s ă
impună o taxă pe bănci care
nu trebuie să depăşească 15
la sută din profitul lor net
anual pentru a crea un fond
de intervenţie pentru crizele
bancare posibile din viitor,
conform unui document
văzut deAFP.

Proiectul de lege al Minis-
terului de Finanţe urmează
să fie examinat de cabinetul
cancelaruluiAngela Merkel la
sfârşitul lunii august.

Germania, Franţa şi
Statele Unite se numără
printre guvernele care doresc
adoptarea de astfel de taxe.
Altele, între care Canada,
China şi India, care nu au
avut nevoie să sprijine
băncile cu bani publici în
timpul crizei financiare, sunt
împotriva unei astfel de taxe.

Liderii G20 nu au reuşit să
ajungă la un acord cu privire
la această problemă în timpul
summitului din week-endul
trecut, amânând discuţiile
pentru următoarea reuniune
din noiembrie, în Coreea de
Sud.

Iranul a amânat până în luna august negocierile cu
marile puteri privind controversatul său program nuclear,
ca o măsură de penalizare faţă de adoptarea de noi
sancţiuni împotriva Teheranului, a declarat preşedintele
MahmoudAhmadinejad.

Acesta a afirmat ca Iranul doreşte ca mai multe ţări să
se implice în discuţiile asupra programului său nuclear şi a
adăugat că puterile lumii trebuie să clarifice statutul
arsenalului nuclear din Israel.

Consiliul de Securitate ONU a impus un al patrulea set
de sancţiuni Iranului pe 9 iunie pentru refuzul de a opri
activitatea de îmbogăţire a uraniului, partea cea mai
sensibilă a eforturilor sale atomice.

Puterile lumii conduse de Washington, suspectează că
Iranul maschează interesul pentru arme nucleare în
spatele programului său civil.

La data de 17 mai Iran, Turcia şi Brazilia au semnat
ceea ce este acum numită "Declaraţia de la Teheran", o
propunere care prevede transportul de uraniu slab
îmbogăţit din Iran (LEU) în Turcia, urmat la o dată
ulterioară de furnizarea de uraniu înalt îmbogăţit
Teheranului de Rusia şi Franţa.

Occidentul a răspuns cu răceală acestei propuneri
negociată în afara grupului G5+1, cele cinci state membre
permanente ale Consiliului de Securitate al ONU: China,
Franţa, Marea Britanie, Rusia, SUA, plus Germania.

Cehia. Şeful formaţiunii de dreapta Partidul
Democrat Civic (ODS), Petr Necas, a fost
desemnat, de către preşedintele Vaclav Klaus,
pentru funcţia de prim-ministru al Cehiei, la o
lună după alegerile legislative din 28 şi 29 mai.

ODS-ul lui Petr Necas dispune, împreună cu
o altă formaţiune de dreapta, TOP 09, şi cu
Partidul centrist al Afacerilor Publice (VV), de o
foarte confortabilă majoritate parlamentară de
118 din 200 de locuri, în Camera Deputaţilor.
Graţie acestei majorităţi, viitorul cabinet al lui
Necas se anunţă a fi cel mai puternic de la decla-
rarea independenţei Republicii Cehe, în 1993.

Belgia preia preşedinţia semestrială a Uniunii Europene
(1 iulie).

Programul belgian intenţionează să ajute la punerea în
aplicare a unei strategii de ieşire din criză şi accelerarea
reglementării situaţiei sectorului financiar. Dar adevărata
prioritate va fi cea instituţională: "să li se ofere spaţiu"
preşedintelui UE, belgianul Herman Van Rompuy şi şefului
diplomaţiei europene CatherineAshton.

"Suntem pregătiţi să limităm rolul preşedinţiei noastre
semestriale pentru că trebuie să le oferim spaţiu lui Herman
Van Rompuy şi Catherine Ashton pentru ca aceştia să îşi
poată exercita noile competenţe" afirmă premierul belgian,
Leterme.

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ţara
care preia preşedinţia semestrială a UE are atribuţii mai
reduse ca până acum în gestionarea afacerilor europene,
preşedinţia spaniolă care îşi încheie astăzi mandatul fiind
considerată una de "tranzit."

Preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, şi premierul
britanic, David Cameron, au anunţat că îşi vor îmbunătăţi
relaţiile bilaterale. Cameron a declarat că relaţiile dintre
cele două state au nevoie de o nouă bază, mai solidă iar
Medvedev a adăugat că acestea trebuie să devină mai
eficiente şi mai serioase. Divergenţele dintre cele două ţări
se datorează, printre altele, uciderii la Londra a fostului
spion rus Alexander Livtinenko, un critic al Kremlinului, în
2006, după care Rusia nu a acceptat să-l extrădeze pe
suspectul principalAndrei Lugoiov.

Lansarea site-ului internet multilingv privind succesiunile,
destinat inform@rii cet@]enilor cu privire la legisla]iile na]ionale
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Lideri din 11 state s-au adunat în Ciad
pentru primul summit al "Mareleui Zid
Verde" dinAfrica.

Marele Zid verde
este menit a combate
eroz iunea so lu lu i ,
micşorarea vitezei vân-
turilor, reţinerea apei în
pământ şi, implicit, a
sărăciei în regiunea
Sahel-Sahara.

Proiectului prevede
plantarea unei fâşii de pădure de circa 15
km lăţimne, care să lege Senegalul, coasta
Atlanticului, de Djibouti, Golful Aden. Zidul
va fi de peste 7,100 km lungime, cu circa 80
de rezervoare de apă de-a lungul traseului.

Cele 11 state implicate sunt Burkina
Faso, Ciad, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Mali,
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal şi
Sudan iar Fondul Global de Mediu a spus
că e dispus să sprijine ideea cu 119
milioane de dolari.



Vând convector gaz, pre

Vând pat o persoană, dimen-
siuni 190x90 cm, pre

Vând transformatoare de sudu-
ră, generator de acetilenă, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.

Vând 2 seturi de fotolii pat în
stare bună. Tel. 0720-545776.

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

Vând tâmplărie din pvc Veka,
termopane cu geam termopan
Low-E, Bucure

Vând 2 albume artă în limba
germană, editate la Jena în 1900.
Pre

Vând o carte schematism în
limba latină, editat la Budae în anul
1823. Tel. 0749-700920.

Vând lemne de foc uscate, 3
metri cubi, în localitatea Re

Vând lemn de nuc în localitatea
Re

Vând tel. Nokia 6220-c cameră 5
mgp, mp3, navi, nou, pre

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

801140, 0255-253973.

ă,
design modern. Tel. 0727-792621.

Cumpăr produse electronice
bune

Vând ă neagră din păr
natural, 90 lei ă albă
pentru baie în stare foarte bună, 30
lei neg. Tel. 0255-230357, 0355-
426712. (după ora 15.00).

ă cu birou, scaun ergo
nomic, 160 €

ă de cusut Singer în
stare bună, poate coase

ă ora
18.00

ă, saltea o
persoană, triciclete copii. Tel. 0748-
205247.

; calculatoare Pen
tium 4 00 lei ;
monitor lcd de 19, 250 lei.

Vând pietre pre

ă,
acvamarin, crisoberil, granat, peri-
dot, spinel, topaz, zircon. Tel. 0726-
603075, http://tiny.cc/pietre

ă tip Lugoj, 1 leu/buc.
Tel. 0723-270540.

Cumpăr discuri de vinil. Ofer
între 1-3 €

ă ora 21:00
ătaia balo

ă, 6 lei/balot. Tel.
0730-009783, 0256-410470. (R.R)

ţ foarte
mic. Tel. 0744-957175.

ţ 250 lei
negociabil. Tel. 0770-479168.

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

ţ negociabil. Tel. 0735-133884.

ţa. Tel.
0751-132460.

ţa. Tel. 0751-132460.

ţ 100 €. Tel.
0746-434797, 0720-204684.

ţi valo-
roase, în perfect

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

me
neg; chiuvet

Vând calculator Pentium 4 com
plet împreun

, Tel. 0745-583129.
Vând ma

4
Everest 9 tv color Nicam, diag
1,20 m, 300 lei -

, 4 /buc

ţioase
ţioase pt. bijuterii: safire, rubine,

ametist, alexandrit, citrin, turmalin

Vând ţigl

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

ţi fân 5 lei/
balot; baloţi lucern

Vând sirop de brad. Tel. 0745-
943635

şti. Tel. 0728-500100

şi

şi

şi defecte. Tel. 0757-612642.
ş

şin
şi piele,

400 lei. Tel. 0255-257476 (dup
).

Vând urgent mobil

Vând tv color diagonala 5 ,
, 1 0 lei;

şi P3, 250 lei/buc
Tel. 0757-

612642.
şi semi-

pre

şi dup
Vând în G

-
-

Diverse

,Anunturi ,Anunturi

Găsit că
ă rog

suna

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

Vând în Re

ă
cu vi

ă 1 an
jumătate, gestantă, 1.700 lei neg.
Tel. 0742-925472. (R.R)

Vând vi
ăiată. Tel. 0755-078696.

Vând în Re

ă, 1.700 lei; 2
mânze 700 lei/buc. Tel. 0742-
544119. (R.R)

Vând 2 vaci în Doma

ă

ă de plafon, 3 becuri,
10 lei; ma ă de găurit, 40 lei;
casetofon de ma ă + 2 boxe, 50
lei; aspirator, 50 lei; calculator com
plet, 300 lei neg.; cafe expresor, 60
lei; convector cu tiraj for

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

Vând în Re
ă frigorifică, 550 lei; bici

clete de copii, 100 lei; strung SNU
380, 1 500 €; color, 150 lei. Tel.
0355-426664, 0745-134127. (R.R)

Vând în Sacu 3 porci, 750 lei.
Tel. 0255-510339, 0355-882249 ( )

Vând în Gătaia iezi, 3.5 lei/kg vi.
Tel. 0742-127772. (R.R)

Vând purcei în Mâtnic de 3 luni,
350 lei

ăureni. Tel. 0752-508189. (R.R)
Vând în Gherteni

ă, 80
lei/buc. Tel. 0745-809643. (R.R)

ătaia iezi cu 7,5 lei/Kg.
viu

Vând convector gaz cu tiraj
for

ţea Labrador negru în
Re ţa. Pentru informaţii v

ţi la nr. 0722-835694.
Vând porc marele alb în

ţa ma

ţa motocositoare
Carpatina, 2.500 lei; cositoare pe
tambur pentru tractor 900 €. Tel.
0746-642653. (R.R)

Vând în Brebu cal 1.600 lei; vac
ţel, 3.500 lei; cositoare 2.500

lei, toate neg. Tel. 0742-627849. (rr)
Vând în Re ţa acordeon, 2.000

lei. Tel. 0749-226404. (R.R)
Vând în Uliuc juninc

ţea 3 luni, 9 lei/kg vie,
15 lei/kg t

ţa 2 geamuri,
1250x1600, 150 lei; frigider Arctic,
150 lei. Tel. 0255-221149, 0721-
931979. (R.R)

Vând în Timi

ţei, 3.000 lei/buc. Tel. 0764-
794942. (R.R)

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

Vând lamp

-

ţat, 600 lei;
biciclet

-

ţa frigider nou, 550
lei: combin -

. tv

rr

Vând în G

ţat, preţ 300 lei negociabil. Tel.
0770-479168.

şi

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

Vând în Reşi şin

şi

şi

şi

ş iap

şnea, cu
vi

şa c

şin
şin

şi

şi de 2 luni, 250 lei. Tel. 0762-
2188929. (R.R)

Vând cositoare pe discuri în
M

ş 3 porci, 7
lei/kg. Tel. 0740-960302, 0255-
526841. (R.R)

Vând cuverturi din lân

şi capre cu 250 lei. Tel. 0742-
127772.

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
B rbat 39 de ani, a tept doamne

sau domni oare la domiciliul meu
sau al t u. Tel. 0727-824218.

ă

ă

ş
ş

V

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

-

.
-
-

ţ

ţa Suzuki 1100 E,
134 CP, 1500 €; c

ţoli pt. Opel, 160 €;
cauciucuri, 70 lei/buc. Tel. 0355-
426664, 0745-134127. (R.R)

ţa, 1500
lei. Tel. 0355-801535. (R.R)

ţa tractor Internaţio-
nal 445

ţa 2 parbrize faţ

ţi Opel pe 14
ţoli, 10 lei/buc; cric hidraulic 50 lei.
Tel. 0721-423021. (R.R)

ţ criz

ţ 1.500 lei. Tel.
0770-389708.

ţi de VW de 13
cu tot cu cauciucuri

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Trans-
port gratuit în toat

ţii la tel. 0256-
306293 www.cauciucuridirect.ro

ţionare,
preţ 1.000 € fix. Tel. 0746-434797,
0720-204684.

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

Vând voucher 350 €. Tel. 0760-
903952.

Cump

â
€

-

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

Vând în Cornereva, Golf 4,
2001, 4.500 € neg., stare impeca
bil

Vând Dacia Logan din 2005,
clim

Vând remorc

Vând Ford Transit cu nr. de
Italia, 900 €. Tel. 0742-544119 (RR)

Vând în M

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

Vând Dacia 1000, 1200 lei neg.;
2 scaune fa

Vând în Re

Vând voucher în Forotic, 450 €
neg. Tel. 0740-502960. (R.R)

Vând 2 vouchere, 800 €. Tel.
0733-732110. (R.R)

Vând voucher, 400 €. Tel. 0724-
341947. (R.R)

Vând voucher în Mehadica, 400
€ neg. Tel. 0742-230306, 0742-
230305. (R.R)

Vând voucher în Re

Vând în Re

Vând în Re

Vând tob

,

-

ă. Tel. 0747-222263. (R.R)

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

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

ăureni tractor Fergu
son, semănătoare, ma ă de îm
pră ă ăminte, toate la 9.000
lei neg. Tel. 0255-526023. (R.R)

ă tip scoică, 40 lei
ambele; volan sport, 50 lei. Tel.
0730-552734, 0770-970892. (R.R)

ă ă
noi, 60 €; jante de aluminiu cu
cauciucuri de 14

ă

ă 50 lei; 4 gen

ă sport inox - pre ă
150 lei sau 37.99 €. Tel. 0727-
780709.

Vând voucher pre

Vând bicicletă ergonomică
model deosebit,4 gen

Vindem online cauciucuri noi

ă România. Co-
menzi

Vând Ford Escort an 1999 motor
1,4 stare perfectă de func

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

ăr biciclete bune

ă
ă

şin
ştiat îngr ş

şi
şti motociclet

şi

şi
şi Universal 445. Tel. 0733-

920868. (R.R)
şi şi

spate Dacia 1300, 40 lei/buc;
chiulas

şi 4 cauciucuri
de 175 80 14 Michelin aproape noi.
Tel. 0723-894929.

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

şi informa

şi defec
te. Tel. 0757-612642.

V nd motociclet pentru copii
aproape nefolosit . Pret 150 . Tel
0742 669979.

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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Imobiliare

Vând în B
ţe de teren, diferite

m ţii, toate utilit ţile.

Vând cas

Vând teren pe C. Caransebe -
.

ţ 20 €. Tel. 0766-677491

Vând cas

6 €
24-696586

Vând apartament 3 camere, 2
b

€ neg 0728-
023514

Vând apartament, 3 camere,
confort 1, semidecomandat, cu mul
tiple îmbun ţiri, gresie, faianţ

preţ convenbil. Tel. 0749-
486188, 0355-802548.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ărimi ă Tel.
0724-998500.

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

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

ă în Dognecea, 2 ca
mere, bucătărie, fântână betonată,
cablu TV (centru), 1 .000 . Tel.
0355-411682, 07 .

ăi, u ă metalică, mobilat, centrală,
et. 7, 48.000 . Tel.

ătă ă,
laminate, centrală, termopane, u ă
metalică,

şi pozi

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

ş

ş

.

-

.

-

(continuare )în pagina 7

Vând teren intravilan Mehadia
17.000 mp, FS 60 m, la sosea inter
na

Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara B

Închiriez apartament 2 camere,
utilat, mobilat, proasp

Vând cas

Vând teren pe muntele Seme
nic, lâng

Închiriez apartament 2 camere
în zona Intim 500 lei. Tel. 0745-
943635.

Cump

Vând urgent teren gr

Vând cas

.

-
ţional

ţ negociabil. Tel.
0720-026801.

ţ nego-
ciabil. Tel. 0720-026801.

ţ 120 €/lun

ţa, lâng

-
-

ţ ţi. Preţ
negociabil. Tel. 07351-33884 sau
0355-807946.

ţa pentru construc-
ţie cas

ţa, pe Calea Caran-
sebe

ţ 17.500 negociabil. Tel. 0745-
597755.

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.

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

ă, posibilitate racordare la
apă

ăile Herculane, pre

ăt zugrăvit,
canapele noi, în Govândari, Aleea
Dacia. Pre ă. Tel. 0720-
026801.

ă Re ă Baia
Comunală, 230 mp, etaj, balcon, 3
camere, 2 holuri, curte, demisol,
35.000 €. Tel 0770-782470.

ă antena Orange, în supra
fa ă de 11.509 metri pătra

ăr teren, sau casă veche,
intravilan în Re

ă. Tel. 0255-224791.
ădină în

localitatea Re

ă cu grădină în Doman,
pre

€

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.

ăsători
ăsători

şi curent, pre

şi

şi

şi
şului, cu pomi şi vie. Tel. 0751-

132460.

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi c

Anunţ
S.C. BELVEDERE S.R.L. anunţ

ţ
ţii - Cariera Toraniţa I”, propus a fi amplasat în Comuna

Berzasca - extravilan, Valea Toraniţa, top 1038/b/1.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul

autorit ţii competente pentru protecţia mediului - Agenţia pentru
Protecţia Mediului Cara ţa, str. Petru Maior, nr. 73

ă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
“Deschiderea, pregătirea ă de roci pentru
construc

ă

şi exploatarea la suprafa

ş-Severin, din Reşi
şi la sediul S.C. BELVEDERE S.R.L. din Comuna Ghiroda, Calea
Lugojului, nr. 44, jud. Timiş, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-
16.30, respectiv vineri între orele 8.00-14.00.

Observa
ş-Severin

ţille publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara .

Vând casă ătaia
cu apartament în Re

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

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

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

Închiriez garsonieră pe Calea
ă. Tel. 0721-

498097. (R.R)
Vând în Gherman teren, 2.877

mp, 5.000 € neg. Tel. 0762-965543.
(R.R)

Vând teren pe Calea Caranse
be

ă îmbunătă ă,
în Micro 4, 13.500 €. Tel. 0762-
959159.

ărămidă, fără îmbunătă

ăi, îmbunătă
ă, termopane sau schimb cu

casa în Re

sau schimb în G
ţa sau Timi-

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

Vând cas

Ţerovei, 60 €, mobilat

-

ţit

ţ neg. Tel. 0744-390722.

ţiri majore,
ocupabil pe loc, Moroasa 1, 22.000
€. Tel. 0769-100479.

ţit,
central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

ţiu comercial zona
piaţa sud. Tel. 0761-367826, 0762-
696327.

şi
şoara

neg.

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şului, 1.700 mp, 6 €/mp. Tel.
0745-809643. (R.R)

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

şi

.

.

Vând garsonier

Vând apartament 4 camere
confort 1 decomandate, etaj 1,
garaj. Pre

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, etaj 3/3, acoperit,
c

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

Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 b

Închiriez spa

Vând teren intravilan pe Calea
Caransebe

Vând cas

Vând apartament confort 2
îmbun

Vând apartament 3 camere,
confort 2, lâng

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbun

Vând teren 20.000 mp, la 6 km
de B

şului la km 5, 2.000 mp,
20.000 €, îngr

şa Montan

şi

ş,
sau schimb cu apartament confort 1
etaj 1 + diferen

ş

şi

ădit, fântână. Tel.
0740-348082.

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

ă. Tel. 0771-482592.

ătă ă, termo
pane, încălzire, etaj 4/4 cu acoperi

ă Govândari. Tel.
0724-700792.

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

ătă ă,
termopane, 2 băi, sau schimb cu
casa în Re

ăile Herculane, pe malul Râului
Belareca, la 200 m de sosea inter
na ă, pre

ţ

ţa +
diferenţ

ţit, gresie, faianţ -

ţ

ţ -
ţie interior, preţ

29.500 negociabil. Tel. 0745-
786586.

ţit, central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

-
ţional ţ negociabil. Teren

plat. Bun pentru privatizare. Tel.
0720-026801.
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E.ON PLUSE.ON PLUS
Ofertă financiară
avantajoasă prin BRD Finance

SIMSTAR - ReşiţaSIMSTAR - Reşiţa
Str. G.A.Petculescu, nr. 24

Tel. 0255-222214

�

�

Firm
ţii de înc

ţarea lucr ţii de creditare avantajoase.

ă autorizată ISCIR ă lucrări de gaze
naturale, montaj centrale termice ălzire.

Firma este participantă la programul E.ON Plus, prin care se
asigură finan ărilor în condi

şi ANRGN execut
şi instala



Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă

23.06.2010: 1000 pachete de
ţig

,
ţii Gr .

23/24.06.2010: în Câlnic patrula
mixt ţ

În
urma controlului efectuat s-a cons-
tatat faptul c -

ţi
comerciale din Moniom. Valoarea
bunurilor sustrase se ridic

24.06.2010: un tân

ţia
C.F.R. Oraviţa.

24.06.2010: tân

.
2 : o

în

ţii
Prisaca, s-a produs un accident de
circulaţie soldat cu decesul unei
persoane.

25.06.2010: un tân a fost
depistat de c ţi în timp ce
conducea un autoturism pe B-dul
Republicii din Re ţa, având permi-
sul de conducere suspendat din
data de 26.03.2010. Acestuia i s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
s ţiunii de conducere
pe drumurile publice a unui autove-
hicul de c

.
25/26.06.2010: în Caransebe

depistat b

a
-

.

: surprin
în Caransebe
: coliziune faţ -

, pe D.N. 6,
pe raza localit ţii Buchin

.
27.06.2010: profitând de faptul

c în -
ţia Re ţa - Caranse-

be unei femei u fost ţi
.

28.06.2010: persoan

î ţiile C.F.R. C
i.

29.06.2010: datorit

ţa, s-a produs o alune-
care de teren, care a dus la blocarea
traficului rutier. A fost afectat -

ţia feroviar ţia rutier

ţii Armeni
ţia

rutier D
ţiile

puternice satele Fene -

30.06.2010: Inspectoratul
General al Poliţiei Române a lansat
Campania naţional

ţii “Alege siguranţa!”.
Campania se va derula pân

ţa u
Scopul campaniei

este informarea cet ţenilor cu
privire la m ţie
care trebuie adoptate pentru
reducerea riscului de victimizare.

30.06.2010: ţii
Slatina Timi -

Aceas-
ta a fost identificata de membrii
familiei ca fiind G.S. MARIA, de 40
ani, din Caransebe

-

ţul s
În urma activit ţilor de

c tot

ţul femeii g

26.06.2010: vechea moară din
oraşul Bocşa, o clădire formată din
P+3, a fost cuprinsă, de flăcări.
Incendiul a fost unul de proporţii
însă fără să fi produs pagube dat
fiind faptul că moara era dezafec-
tată, iar clădirea în curs de
demolare. Totuşi, exista riscul de
extindere a focului la două case
particulare aflate în apropiere.
Potrivit observaţiilor efectuate la
faţa locului, se pare că incendiul a
izbucnit ca urmare a utilizării
mijloacelor de tăiere autogene fără
respectarea normelor.

a oprit în
trafic un microbuz în care se aflau
nou

şi
diametrul de 10 cm, ce au fost
sustrase din incinta unei societ

ştii

şi

şirii infrac

ş,
un b

şoar

şi în
flagrant la furat ş.

27.06.2010

şor

şi
ş

şet

şi
Z

la ieşirea din Bozovici
c

şi circula
şova - Caransebeş. În

intervalul orar 18.15 - 19.15, pe raza
localit ş, carosabilul a fost
acoperit complet de ap

ş, Submargi
nes şi Sat B

şitul lunii noiembrie 2010, sub
sloganul „Nu le face via şoar

în zona localit
ş a fost g

ş, disp

ş.
pe raza comunei Slatina

Timiş, şi cadavrul lui G.
S. NICOLAE DORIN, de 47 ani, din
Caransebeş, so

ări netimbrate au fost găsite
ascunse într-un autoturism pe D.N.
57, pe raza localită ădinari

ă de siguran ă publică

ă persoane de etnie rromă.

ă în interiorul autouti
litarei se aflau 15 bare metalice de
aproximativ patru metri lungime

ă

ă la
valoarea de 7.000 lei.

ăr a distrus
un aparat electronic de jocuri de
noroc într-un bar situat în sta

ără de 24 ani
depistată fără permis de conducere
la volanul unui autoturism

5.03.2010 femeie de 86 ani a
fost lovită grav de un autoturism
Dognecea.

25.06.2010: pe raza localită

ăr
ătre poli

ăvâr

ătre o persoană având
permisul de conducere suspendat

ărbat a fost ăut la
volan.

26.06.2010: ccident soldat cu
rănirea u ă a unui minor nesu
pravegheat

26/27.06.2010

ă - spa
te între două autoturisme

ă , soldată cu
un rănit u

ă a adormit în tren timp ce călăto
rea din direc

, i-a fura banii
din po ă

ă găsită
decedată între liniile de cale ferată
ntre sta ăvăran
ăgujen

ă ploilor
abundente pe
ătre Oravi

ă circu
la ă ă pe
D.N. 6 Or

ă
ă, circula

ă fiind blocată. e asemenea,
au fost grav afectate de precipita

ătrân.

ă de prevenire a
criminalită

ă la
sfâr

ă
infractorilor!”.

ă
ăsurile de autoprotec

ă
ăsită o persoa

nă de sex feminin decedată.

ărută în
urma viiturilor din seara zilei de
29.06.2010 din localitatea Sat Bă
trân, în timp ce se deplasa împreună
cu so ău, cu un autoturism, spre
Caransebe ă
ăutare

a fost găsit

ăsite
decedată. Acesta era prins într-un
gard din scânduri de lemn ce
delimitează terenurile agricole.

�� 26/27.06.2010: un conduc
ţa nu a oprit la

semnalele poliţi re ţeni
.

ător
auto din Re

ă era băut la volan

şi
ştilor rutieri şi

pentru c
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Imobiliare
V nd apartamen

.
-

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

Vând apartament 3 camere, în
Re ţa,Al.

Ofer chirie gratis unei femei f
ţii pân

Caut s ţ

ăi, bucătărie, balcon. Re

ără
obliga ă în 30 ani. Tel. 0728-
696785.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, Al. 3 Ape, pe termen lung.
Tel. 0255-225559, 0744-617430

ă închiriez locuin ă mo
destă ă pe termen lung.
Tel. 0748-205247.

şi

şi Şurianu, bl. 5, sc.A, ap. 3,
et. 1.Tel. 0771-799196.

şi nemobil

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 l 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

ORAVIŢA:

BOZOVICI:

Ţ

Ş

B ILE HERCULANE:

Ş

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

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

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

Osp

ţioner articole din piele

ţiilor: 5;
Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 10; Tâmplar universal: 1;

Confecţioner îmbr ţionar în activit ţi comerciale,
administrative ţuri: 1; Inspector asigur

ţele: 1;
Asistent medical generalist: 1; Electrician montare

ţ

ătar: 2; Confec
ăcăminte după comandă: 22; Dulgher: 9; Electrician în

construc ăcătu
ător comercial: 6; Manipulant mărfuri: 2; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 12;
Muncitor necalificat în industria confec

ătar: 2; Reprezentant comercial: 1; Sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/nealimentare: 1;
Sef serviciu: 1;

ătar: 3; Brutar: 2; Muncitor necalificat la asamblat
produse solide ătar (chelner): 5;

Agent securitate: 10; Agent vânzări: 1; Confec
ălzire centrala ă: 2; Muncitor

necalificat la asamblat produse solide

ăcare volane în piele: 11; Func ă
ări: 1; Lucrător gestionar: 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 3;

Operator calculator electronic

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 2; Paznic: 2;

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

Şofer de autoturisme şi camionete: 3; Stivuitor: 1; Sudor: 1; Sudor în mediu protector: 35;
Zidar pietrar: 2; Zidar rosar tencuitor: 12;

Agent control acces: 3; Buc
şi semisolide: 1; Osp

şi înlocuitori: 5;
Derulatorist: 1; Instalator înc şi gaze: 1; Muncitor necalificat în silvicultur

şi semisolide: 1; Muncitor necalificat în industria confec

şi pre
şi re

şi reparare linii electrice aeriene: 1;
Muncitor necalificat la demolarea cl

Ă

CARANSEBE :

TOTAL JUDE : 368

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 30.06.2010

Traduc

ţ avantajos. Tel.
0754-889176.

Învaţ

ţi la un preţ mic. Tel. 0754-
889176.

Persoan

ţi , ,
ţ ,

, ţ
- .

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

Echip de constructori, execu-
t m lucr ri de amenaj ri interioare i
exterioare, cas la cheie. Tel. 0723-
894929.

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

ţ ţi
nere,

Asigur legal declaraţie de primi
re în spaţiu pentru obţinerea buleti
nului de Re ţa, contra cost. Tel.
0753-201447.

Meseria n amenaj ri int i ext
gresie faianta rigips podele instalatiii
sanitare curent glet forme de rigips
dau gauri pt centrale hote la preturi
avantajoase. Tel. 0769-421706.

ător autorizat, efectuez
traduceri din germană în română

ă germană u

ă la începători

ă autorizată, ofer ser-
vicii de proiectare. Tel. 0725-160289

ă

ă,
ă

ă
ă ă ă

ă

ă confec
ăm por

Caut post de jurist. Tel. 0727-
505315.

Femeie serioasă, 50 de ani, cu
locuin ă, caut bătrân -ă , pt. între

cu contract prin notariat. Tel.
0724-696586.

ă

şi
invers la un pre

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

ş
ş

ş
ş

ş

şi

ş î ş

Execut lucr ri interior i exterior
instala i sanitare i termice gresie
faian podele laminate fier beton
dup proiect la pre uri avantajoase
Tel. 0734 267082

Firm -

( ) -

-
-

Lichidez firme şi PFA. Tel. 0770-
516899, 0744-772534.

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
Vând cas

Vând apartament 2 camere,
mobilat, str. Sportului, lâng

ţ negociabil. Tel. 0752-
440404, 0353-402747.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă Comi
sariat, pre

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

-

Cumpăr casă în Re

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

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

ămin cu 2 camere, et. 1,
cu centrală, îmbunătă ă, par

ă, 12.000 . Tel. 0741-
166573.

şi

şi

Persoan

ţa. Tel.
0757-612642.

Cump ţa, cu
sau f

-

ţiri, liber , 13.200 €
, 0728-213320.

Vând c
ţit ţial

mobilat €

Vând urgent garsonieră, fără
intermediari, et. 1, Al. Tineretului,
multiple îmbunătă

ă în Re
ătărie, baie, încălzire centrală,

teracote, garaj, fântână, anexe,
grădină mare, 60.000 neg sau
schimb cu apartament 2 camere +
diferen ă. Tel. 0760-903952.

ţiri, preţ

ţa 3 camere,
buc

€

ţ

neg. Tel.
0723-725053.

Vând cas şi

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,

“ ”
“ ”

Date statistice }omaj luna mai 2010
Rata somajului inregistrat in luna mai la nivelul judeţului Caraş-Severin

a fost de 9,86%, fata de 10,46% in luna aprilie 2010 si 7,70% in luna mai a
anului 2009. Numarul total al somerilor inregistrati in evidentele Agentiei
Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Caras-Severin a fost de
12.694 de persoane, din care 5.335 femei.

În mediul urban, cea mai mare pondere a somerilor in populatia in
varsta de 18-62 ani a fost înregistrată la Băile Herculane (9,25%) şi
Moldova Nouă (7,11), iar cea mai mică a fost înregistrată la Caransebeş
(3,54%) şi Otelu Roşu (3,65%).

În mediul rural, cea mai mare pondere a somerilor in populatia in varsta
de 18-62 ani a fost înregistrată la Ciuchici (16,53%) şi Dognecea (15,86%),
iar cea mai mică a fost înregistrată la Brebu Nou (0%) şi Zorlenţu Mare
(0,45%).

Din totalul somerilor inregistrati la nivelul judeţului Caraş-Severin,
7.896 sunt someri indemnizati iar 4.798 neindemnizati. Rata somajului in
randul femeilor a fost de 9,21% în cursul lunii mai 2010 .

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul AJOFM Caraş-Severin
din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr 17, tel. 0255-212160 sau de pe site-ul
www.ajofmcs.ro

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

1918, nr. 60, telefon 0255 571133, fax 0255 572815 organizează
licitaţie public pentru închirierea unui spaţiu comercial din
imobilul situat în Bro teni, nr. 45.

Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 -
biroul de urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de
05.07.2010

Ofertele se depun pân la data de 16.07.2010, ora 16, la
camera 5 - egistratur .

Licitaţia public va avea loc în data de 19.07.2010, ora 13, cu
repetare în fiecare luni pân la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa.

- -

.

r

ă

ă
ă

ă
ă

ş

PRIMAR Inf. GOGA ION,

Localit@]ile riverane Dun@rii sunt în alert@
Sistemul de Gospodărire a Apelor Cara

ă „Semenic” al jude
ăriilor situate în zonele riverane Dunării să fie în alertă,

având în vedere faptul că debitul fluviului este în cre
ăriile ă trebuie să ia

toate măsurile ce se impun în astfel de situa ă fie
cât mai mici. În special, trebuie să se acorde o aten ă salvării
vie

ă ării vizate sunt Pojejena, Coronini, Sichevi
ă. La momentul de fa ă, debitul Dunării la

Bazia ă a fluviului, este de 13.350 metri cub pe secundă, cu
3.000 m.c./s. mai pu

ă cum a precizat Dorin Gavril, directorul Sistemului de Gospodărire
a Apelor Cara

ă ării, însă, dacă acesta cre
ărea de la ora actuală

depă ă a lunii iunie, de 6.400 mc/s. Totodată,
prefectul de Cara

ă, pentru orele următoare, având
în vedere avertizarea de tip Cod Galben, care vizează zonele localită

ş-Severin, Institu
şi Inspectoratul pentru Situa

ştere.
„Prim şi Comitetele locale pentru situa

ş-Severin, Octavian

şi Moldova Nou
ş, intrarea în

ştere.
Dup

ş-Severin, în prezent, debitul nu pune în prezent probleme
localit şte la peste 14.000 mc/s,
situa

şeşte cu mult media multianual
ş-Severin, Octavian şi primarilor şi

comitetelor locale pentru situa

şe şni ş, Teregova.

ţia Prefectului
ţii de Urgenţ ţului au solicitat

miercuri tuturor prim

ţii de urgenţ
ţii, astfel încât, pagubele s

ţie deosebit
ţii oamenilor”, a afirmat prefectul de Cara Ţunea.

Localit ţile din Clisura Dun ţa,
Berzasca, Socol ţ

ţar
ţin decât la inundaţiile din 2006, dar este în cre

ţilor riverane Dun
ţia s-ar putea schimba. Debitul fluviului Dun

Ţunea, a atras atenţia
ţii de urgenţ

ţilor
Prigor, Dalbo ţ, Sicheviţa, Bolva ţa, Slatina Timi
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Se joac

ţ

ţia '54, cînd s-au înscris 5,38 goluri pe meci La
ultimele trei Mondiale, care au avut, la fel ca

ă cel mai slab Mondial ca medie de goluri: doar 2,1
pe meci

ă cel mai
sărac de pînă acum Pînă acum, trei fotbali

ători cu cîte două goluri. 7 dintre cele 101 reu
ă ale ghanezului Gyan ă

acum, cel mai slab Mondial ca goluri marcate era Italia '90,
cînd s-au înscris în faza grupelor doar 2,21 goluri pe meci,
adică 115 reu

ătoarele cifre: 1998 - 127 de goluri
înscrise, 2002 - 130 de goluri, 2006 - 117 goluri

În faza grupelor s-au marcat 101 goluri, şi, din acest
punct de vedere, turneul din Africa de Sud se anun

şti împart primul
loc în topul celor mai buni marcatori: Villa, Higuain şi Vittek.
Sînt 11 juc şite au
fost din penalty, dintre care dou Pîn

şite în 52 de partide Cel mai bogat Mondial a
fost Elve

şi cel actual, cîte 8
grupe, s-au înregistrat urm

8

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

Mingea Jabulani este
"prea perfectă" pentru a
zbura drept, potrivit oa-
menilor de ştiinţă. Experţii
care au studiat zborul ei
pretins greşit, care a
enervat mai mulţi portari în
Africa de Sud, au ajuns la
concluzia că Jabulani este
pur şi simplu prea rotundă
pentru a zbura direct.
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Klose l-a egalat pe Pele la goluri.
Vîrful de 32 de ani a ajuns la 12 goluri
marcate la cele trei turnee finale la care a
participat. În Africa de Sud, Klose a mai
avut o reuşită în întîlnirea cu Australia din
faza grupelor. Atacantul german mai are
două goluri în spatele lui Gerd Muller şi trei
pentru a-l ajunge pe brazilianul Ronaldo,
acesta conducînd topul all time al
golgeterilor de la Cupa Mondială, cu 15
goluri înscrise. În minutul 72, selecţionerul
Low l-a schimbat pe Klose, menajîndu-l pe
acesta pentru meciul din sferturile de finală.

�

�

�

Germania a trecut de fiecare
dată de faza grupelor la toate Mon
dialele (15) la care a participat.

Pentru prima oară în istoria
World Cup s-au înfruntat doi fra i
(Boa teng) face - to - face în
Germania - Ghana.

Na ionala Statelor Unite a
câ tigat grupa din care face parte
pentru prima oară în istoria
participărilor sale la Mondiale din
1930 încoace.

-

ţ

ţ
ş

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. Olanda 3 0 0 5 1 9 1. Brazilia 2 1 0 5 2 7

2. Mexic 1 1 1 3 2 4 2. Anglia 1 2 0 2 1 5 2. Japonia 2 0 1 4 2 6 2. Portugalia 1 2 0 7 0 5

3. Africa de Sud 1 1 1 3 5 4 3. Slovenia 1 1 1 3 3 4 3. Danemarca 1 0 2 3 6 3 3. Coasta Fildeş 1 1 1 4 3 4

4. Franţa 0 1 2 1 4 1 4. Algeria 0 1 2 0 2 1 4. Camerun 0 0 3 2 5 0 4. Coreea de Nord 0 0 3 1 12 0

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. Paraguay 1 2 0 3 1 5 1. Spania 2 0 1 4 2 6

2. Coreea de Sud 1 1 1 5 6 4 2. Ghana 1 1 1 2 2 4 2. Slovacia 1 1 1 4 5 4 2. Chile 2 0 1 3 2 6

3. Grecia 1 0 2 2 5 3 3. Australia 1 1 1 3 6 4 3. Noua Zeelandă 0 3 0 2 2 3 3. Elveţia 1 1 1 1 1 4

4. Nigeria 0 1 2 3 5 1 4. Serbia 1 0 2 2 3 3 4. Italia 0 2 1 4 5 2 4. Honduras 0 1 2 0 3 1

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

1 - 0 3 - 03 - 1 1 - 2 5 - 3 2 - 1

Duminică

SEMIFINALA 1

SFERT DE FINALĂ 4

Olanda - Brazilia

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.
1 - 1 7 - 0

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

Spania - Portugalia Brazilia - ChileArgentina - Mexic Uruguay - Coreea Sud Germania - Anglia SUA - Ghana

Germania - Argentina Uruguay - Ghana Paraguay - Spania

Paraguay - Japonia Olanda - Slovacia

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

4 - 12 - 1

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 - 0

1 - 2 0 - 0

3 - 2

0 - 2

1 - 1

1 - 1 0 - 0

2 - 1

3 - 1

BRAZILIA - COREEA N.

BRAZILIA - C. FILDEŞ

0 - 0

0 - 3 0 - 0

1 - 2

2 - 0

1 - 0

0 - 1

0 - 1

SPANIA - ELVEŢIA

CHILE - ELVEŢIA

SPANIA - HONDURAS

Miercuri FINALA MICĂ Marţi

Sâmbătă

FINALA

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/1 Iulie /2 /3 /4Iulie Iulie Iulie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 5 Iulie Mar 6 Iulie 7 Iulie 8 Iulie 9 Iulie 10 Iulie 11 Iulie
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