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Editorial Dan Popoviciu O normalitate anormală sau ţara politicianului pervers
Glumeam într-o zi, la un pahar de bere, cu
un prieten vizavi de lumea în care trăim,
spunând că suntem deja, prizonierii unor
comportamente

ă, le-am consacrat, noi, membrii
societă ărate repere morale

ă mă explic. Este nor-
mal ca to ă-i cumpere odraslei,
cu ocazia împlinirii a 18 ani

ă, undeva pe la suta de cai putere.
Este normal ca acela ărinte grijuliu să
înjure poli ă, care a avut
tupeul să- ă meseria, amendând
imberbul pentru depă

ă caz, să dea doar un
telefon pentru a-i fi lăsat copilul în treaba lui,
fără a fi nici măcar amendat. Acela

ăptămâni
sau luni, după ce bolidul condus de odraslă,
a intrat cu peste 140 de kilometri la oră într-
un stâlp de beton. Este, de asemenea
normal, ca la Facultate, mai degrabă să te
interesezi cu cât se cumpără examenul la
profesorul cutare, decât să pui mâna ă
studiezi cursurile.

ă să te pice, pentru că te-
ai apucat, de nebun sau de sărac, să studi-
ezi, în loc să te prezin

ă
ărături ă prime

ă deja mai
multe variante. Fie se uită vânzătoarea cu
dispre ă din
vârful buzelor un „n-am să vă dau rest“, fie
î ă în scârbă o bombonică, fie se uită
pur ăbdătoare la tine, să-i faci
loc următorului client. Tot normal este să
arunci gunoiul pe geam, să înjuri sau să-

ă, să
scuipi pe stradă, să arunci diferite ambalaje
pe stradă. Dacă vorbim despre politică,
normal este să te înjuri azi cu du

ă-l decretezi
liberal ă-l strângi în bra

ără niciun drept. Sau, ca parla-
mentar ori ministru ce te afli, este normal să
te sară rigorile mamelor lor de legi tâmpite,
făcute doar pentru idio ăsesc în
electorat. Este normal să muncim în ă,
de diminea ă seara, de ne ia dracu’,
pe ni ă plătim
până

ă plece din ce în ce mai mul
ăd cu ochii în lume, pentru a

scăpa de anormalitatea din România.

şi obiceiuri anormale, pe
care îns

şi
comportamentale. S

şori, o super-
maşin

şi p

şi fac
şirea vitezei legale în

localitate. Sau, dup

şi parve-
nit, va plânge peste câteva zile, s

şi s
Şi mai normal este ca

profesorul în cauz

şi trebuie s şti
un rest de câ

şi-

şi simplu ner

şmanul

comunist, pentru ca mâine s
şi s

şti f

şte salarii de mizerie, dar s
şi apa de izvor la pre

ţii, în adev

ţi parveniţii s

ţistul de pe strad

ţi înaintea examenului

cu plicul de bani. Alte faţete ale normalit ţii.
Mergi la cump

ţiva bani. Aici exist

ţ la tine, ca la un calic ţi arunc

ţi arunc

ţi
invoci organele genitale pe strad

ţe, contra prelun-
girii contractului de închiriere a vilei în care
locuie

ţii ce se reg
ţar

ţa pân

ţuri europene.
Este normal s ţi
români unde v

Ioan Anton Paulescu - subprefect de Caraş-Severin
Prefectul va fi numit în două săptămâni

Victor Paul Dobre, secretar de stat în MAI, l-a instalat
marţi, la Re ţa, pe Ioan Anton Paulescu, fost prefect al
judeţului, în calitate de subprefect de Cara

ţie Ioan Sabo,
fostul prefect. Au fost prezenţi Ioan Marcel Vela, pre

ţean, Silviu Hurduzeu, cu siguranţ

ţa c

ţumit pentru colaborarea

ţi
poli de putere administrativ ţ.

”Sunt deosebit de onorat c ţie

public
ţiei

Prefectului s

ţean de a duce coordona alegerile conform legii.”
”M ţul dv., a spus

ţia Prefectului Cara
ţiona o vreme, aproximativ dou

ţele. Domnia sa
are un mandat scurt

ţiile instituţiilor publice pentru implicarea în
politic ţio-
narului public. A doua etap

ţia Prefectului va trebuie s
ţii. A treia

etap

ţei la putere,
este normal ca noul guvern s

ţ ţie, un motiv în plus care ofer
ţii c

ţ

ţar

şi
ş-Severin. În

prealabil, demnitarul de la Bucureşti a dat citire docu-
mentului prin care a fost eliberat din func

şedin-
tele PNL Caraş-Severin, senatorul PSD, Gheorghe Pavel
B şedintele social-democrat Nicolae Ştef

şedintele interimar al Con-
siliului jude

ş-Severin, a c
şi şefii serviciilor deconcentrate,

în prezen şi depus jur

şi a spus c
şi respecte jur şi s

şi cu ceilal

şi un prefect, împreun
şit, mai ales c

şi jude
şi

secretarul de stat Victor Paul Dobre, şi s
şa cum este primarul

Marcel Vela. Institu ş-Severin va
func

şa cum se spune în structurile
militarizate. Domnia sa are toate competen

şi bine delimitat. Avem, pân
şitul anului etape distincte: preg

şi v şte s

şi d

ş-Severin, a declarat
şi liderul PNL, Marcel Vela. Conform alternan

şi fac
şi constituirea noilor

consilii locale. Dar, Anton Paulescu este un om cu
experien

şi
echidistant. Împreun

ălan, vicepre ă-
nescu, Ionesie Gheorghioni, pre

ă noul prefect
de Cara ărui numire va sosi, se spune, în
două săptămâni, precum

ărora Paulescu a ământul.
Prezent la ceremonie, fostul subprefect, Nicolae

Verindeanu, a mul ă a
încercat să- ământul ă aibă o bună
colaborare cu cei din serviciile deconcentrate

ă din jude
ă ocup această func

ă, a spus Anton Paulescu, cu ocazia ceremoniei de
învestire. O să ne dăm tot interesul ca activitatea Institu

ă decurgă în mod normal. Sunt convins că,
atunci când va fi numit ă vom duce
lucrurile la bun sfâr ă acum, prioritatea numă-
rul unu va fi aceea de a sprijini birourile electorale munici-
pal

ă bucur că am revenit în jude
ă regăsesc

oameni cu care am colaborat bine, a

ă săptămâni, cu
subprefectul la comandă, a

ă la
sfâr ătirea alegerilor locale,
pentru care sunt asigurate resursele. Ce vreau să
subliniez: există competitori politici dar toate serviciile
noastre publice î ăd de treabă. Cine dore ă facă

politică se suspendă sau î ă demisia dar în niciun caz nu
utilizează atribu

ă. Toată lumea trebuie să respecte statutul func
ă este reprezentată de alegerile

efective, după care Institu ă
asigure constituirea rapidă a noii administra

ă, desigur, este pregătirea alegerilor parlamentare.”
”Suntem la un nou început în Cara

ă- ă numirile în teritoriu. E
o perioadă dificilă, după care va urma

ă în administra ă
garan ă alegerile se vor derula în mod corect, obiectiv

ă cu viitorul prefect, din partea PSD,
vor constitui o echipă tânără, care să facă fa ă perioadei de
provizorat, grea, cu două rânduri de alegeri. Din noiembrie,
pentru un mandat de patru ani, România trebuie să se afle
pe un drum bun, un drum curat, iar românii mândri că
trăiesc în această ă.” (DanApostolescu)

Regulamentul nu este aprobat, dar se aplică!

La Reşiţa continuă serialul „Cel mai tare din parcare!”
Matei Mircioane

Parcările cu plată din Re

ă care s-ar fi dorit una festivă, la
care să participe to

ă 1990. Momentul ar fi trebuit să fie unul
festiv, deoarece aceasta a fost ultima ă
ordinară a Consiliului Local Re ă
formulă. Din diferite motive, unul singur dintre
fo

ă
ă

ărâre a mers ca
unsă, până la aprobarea „Regulamentului de
func ă

ărilor publice cu plată din Municipiul
Re ă că
administra ă locală nu s-a în

ă a
societă

ările re
ă
ă, ăruia i s-a dat cuvântul în plen, a

reclamat faptul că proiectul de hotărâre cu
modificările nu cuprindea, de fapt nicio modifi-
care. „Noi, din respect pentru re

ă, în proiectul de hotărâre nu este
prevăzută nicio reducere”. O altă nemul

ă
ă, este numărul de parcări pe ca-

re le primesc în administrare. Reprezentan
ă ă că au identificat un număr

mult mai mare de parcări cu plată, decât cel
propus de primărie. „Nu în

ă nu se lucrează corect, în favoarea
re ă administrare a par-
cărilor” a spus reprezentantul Eco Bau-Parc.

Primarul Mihai Stepanescu s-a arătat,
ă nu se lucrează în

favoarea re
ă situa ăcut un abuz, însă am

luat măsuri ă pe oamenii din
primărie care au negociat acest contract, în
mod cu totul neprofesionist. Directorul de la
Direc

ă ă se dovedesc
vinova ă nu în

ă s-a
ajuns la 2200 de locuri. După o reevaluare a
situa

ărere primarul.
Pre ă, Ioan Crina, a făcut

ă în noul proiect de hotărâre
sunt trecute tot tarifele vechi

ă a fost stopat de
consilierul local Viorel Blajovan, nemul

ă nu s-a mai pomenit o negociere cu o
firmă, în plenul Consiliului Local.

şi
şedin

şedin
ştii primari ai oraşului de

dup
şedin

şi

ştii primari, Enache Barbu, a fost prezent la
şedin şi a luat cuvântul în deschidere,
vorbind foarte pe scurt despre dificult

şi

şi

şi

şedin şi c

şi

şi

şi el,
stupefiat de faptul c

şi

şi i-am dat afar

şi vor
mai fi da şi al

şedintele de şedin
şi el observa

şi a cerut
explica

ţa au fost
subiectul cel mai fierbinte în ţa de ieri a
Consiliului Local din capitala Banatului de
Munte, ţ

ţi fo

ţ
ţa, în aceast

ţ
ţile pe

care le-a întâmpinat în perioada ianuarie -
iunie 1990, când a fost primar al Re ţei.

Votarea proiectelor de hot

ţionare a activit ţii de administrare a
parc

ţa”. Aici votul s-a împotmolit, din cauz
ţia public ţeles cu

societatea Eco Bau-Parc SRL, filial
ţii Repark, care a primit în administrare

parc ţene. Paradoxal, un reprezentant
al societ ţii Eco Bau-Parc, care a fost prezent
la ţ

ţeni, am pro-

pus reducerea preţului la abonamente pentru
parcare, îns

ţumire
a societ ţii Eco Bau-Parc SRL, de fapt, cea
mai important

ţii
societ ţii afirm

ţelegem din ce
cauz

ţenilor, pentru o bun

ţenilor: „Nu înţeleg cum s-a ajuns
la aceast ţie. S-a f

ţia de Patrimoniu a fost concediat
ţi afar ţii, dac

ţi”. Primarul a spus c ţelege cum
de la 460 de locuri de parcare cu plat

ţiei s-a ajuns la peste 600 de locuri, dar nu
poate fi vorba despre mii de locuri, a fost de
p

ţ
ţia c

ţii suplimentare, îns
ţumit de

faptul c

(continuare )în pagina 2
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Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2012, la
nivelul jude ş-Severin, a fost de 4,53 %, mai mica cu
0,44 decât cea din luna martie a acestui an şi cu aproape un
procent fa

ştile sunt bune.

ţului Cara

ţ
ţ

ă de luna aprilie a anului trecut. Oficialii de la
Agentia Judeteană pentru Ocuparea For ei de Muncă spun
că ve

Primăria şiţa ne informeazăRe
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Guvernul va returna contribu

Companiile care angajeaz

ţiile la s

ţi pe perioada
vacanţei pot primi o subvenţie de 250 de lei pe lun

ţia poate fi acordat

ţei

ănătate oprite eronat numai pensionarilor de la care s-au
luat banii, dar în cazul decesului acestora urma

ă elevi sau studen
ă, bani de la bugetul asigurărilor pentru

ă pe o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an
calendaristic, pentru fiecare elev ă ofere un contract
individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacan

şii nu vor primi sumele, a declarat ministrul
Muncii, Mariana Câmpeanu

şomaj. Subven
şi student. Angajatorii eligibili trebuie s

În perioada 07.05.2012 - 11.05.2012, Serviciul Executare Silit

Prim

ă
ărire Bunuri ă

ă
ării crean

ătoarele:
Au fost întocmite

ă ăne

ă ăne

ătre
debitorii persoane fizice

ătre
debitorii persoane fizice

ă efectuate în perioada
men ă, a fost recuperată suma de 15.737,86 de lei din impozite,
taxe

ăria Re ărie Urbană

ă
ă analizarea solicitărilor emise de cetă

ă pentru copii,
respectiv 10 hinte cu scaune, 2 tobogane cu hintă, 1 leagăn cu bancă
dublă, 24 de balansoare de diferite forme ărimi, 4 că ărătoare

ă. De asemenea, vor fi cumpărate 100 de bănci

ătoare, iar lucrările de montare vor începe în aproximativ o lună.
Alte 100 de bănci, achizi

ăzi, pe drumurile deja reabilitate.

şi
Urm şi-a desf şurat activitatea prin 7 executori fiscali, 2
consilieri juridici şi şeful de serviciu. Activit

şi juridice sunt urm
şi comunicate ter

şi comunicate 223 de adrese de înfiin
şti pentru 25 de persoane fizice;

Au fost întocmite şi comunicate 67 de adrese de înştiin

şti sau pensiei;
Au fost înregistrate 125 de procese verbale de constatare a

contraven

şi juridice;
Au fost comunicate 20 de soma

şi impozite neachitate în termenul legal de c
şi juridice;

Prin demersurile de executare silit

şi amenzi contraven

şi şi Mediu, va
achizi

şi pentru amenajarea unor zone noi, priorit

şi m şi 2
complexe de joac şi 200
de coşuri de gunoi. Mobilierul va fi achizi

ţile efectuate în vederea
recuper ţelor fiscale restante datorate de debitorii persoane
fizice

ţilor popriţi 42 de adrese de
înfiinţare a popririi asupra salariului sau pensiei;

Au fost întocmite ţare a popririi
asupra disponibilit ţilor b

ţare a
debitorilor cu pivire la înfiinţarea popririi asupra salariului,
disponibilit ţilor b

ţiei, urmând a se emite somaţii pentru recuperarea
creanţelor, reprezentând amenzi neachitate în termenul legal de c

ţii pentru recuperarea creanţelor
reprezentând amenzi

ţionat
ţionale.

ţa, prin Serviciul Gospod
ţiona mobilier urban pentru zonele în care acesta s-a deteriorat,

dar ţile în acest sens
urmând a fi stabilite dup ţeni. Se
are în vedere achiziţionarea unor echipamente de joac

ţ

ţionat în perioada imediat
urm

ţionate anterior, vor fi montate începând de
ast

�

�

�

�

�

Dacă în ziua arestului, Romică Anculia,
ători că vor pleca

acasă, propunerea de arestare preventivă i-a transformat în persoane
depresive în spatele gratiilor. Obi ă, ace

ăptămână câte o cerere de liberare condi ă din
spatele gratiilor. Magistra ă, le refuză pe bandă rulantă. Simi
numit „Împăratul” de angaja ăi din Primărie a ratat atât candidatura
la func ă, fiind exclus din PDL. Cu toate
acestea, apărarea sa sus ă edilul suspendat face fa ă arestului,
motivat de ideea de liberate, fie aceasta, chiar

ă, în continuare afirmă că este nevinovat, crezând cu
putere în prezum ă ă. Chiar ieri am luat
legătura cu el”, a declarat avocatul său, Cosmin Bolosin. Încrederea
„Împăratului” în nevinovă ă, s-a spulberat în seara zilei în care
a fost arestat preventiv pentru 29 de zile. Surse apropiate anchetato-
rilor sus ă Iancu Simion Simi a fost dezamăgit amarnic de decizia
instan ă visa în continuare la func

ău spune că, deocamdată, pro-
bele întârzie să apară, ceea ce le dă în continuare speran

ă săptămână, a ăm rezultatul unei noi cereri
de liberare sub control judiciar. Cert este că alte probe nu s-au mai
administrat, a ăm în continuare să fim cita

şeful de la APIA, şi primarul
oraşului O şu, Iancu Simion Simi erau încrez

şnui ştia
depun în fiecare s

şi via

şi probatorie. „Starea lui
este una bun

şi-ar fi depus un nou mandat.Avocatul s

ştept

ştept
şi vom face inclusiv o cerere în proba

ţelu-Ro

ţi cu luxul de acas
ţionat

ţii, îns
ţii s

ţia de primar, dar ţa politic
ţine c ţ

ţia de nevinov ţie de care se bucur

ţia sa îns

ţin c
ţei, mai ales c ţia de primar, pentru care

ţe persoane-
lor acuzate. „În aceast

ţi pentru a administra
probe ţiune”, a subliniat avocatul
Cosmin Bolosin. (TatianaAlexandru)

Cum î}i petrec timpul la arest seniorii feudali

Ioan Crina a supus proiectul de hotărâre la vot, dar acesta nu a fost
aprobat, întrunind 9 voturi pentru ărul total de 15
consilieri prezen ărâre cu privire la
patrimoniul Consiliului Local, proiectul ar fi avut nevoie de două treimi
de voturi din numărul total al consilierilor, adică de 14 voturi „pentru” din
21 de consilieri. Astfel s-a ajuns în situa ă, că un
regulament de administrare a parcărilor, care se aplică în ora

ă nu este aprobat de Consiliul Local.
Un moment relativ hazliu al votului a fost acela că Petre Marinescu

a ridicat mâna
ă de a se hotărî cum votează, Petru Marinescu a cerut să se

reia votul, ca să vadă cum votează ceilal
ă Petru

Marinescu a trebuit să se decidă singuri

ăm câteva din tarifele trecute în proiectul de hotărâre, tarife
care se aplică ările re ă: 0,80 lei pentru
o jumătate de oră; 1,50 lei pentru o oră; 7 lei pentru o zi; 2 lei pentru o
oră în parcările cu bariere; 612 lei/an - abonament general; 918 lei/an -
abonament la purtător; 1836 lei/an - abonament pentru firme

ă ă, primarul Re
ă administra ă caută solu

ărilor cu plată.
Prin urmare, „serialul”, vrând, nevrând, va continua ă

alegerile locale.

şi 6 ab

şnuit
ş, nici în

momentul de fa

şi la „pentru” şi la „ab şedintelui
de şedin

şi al asisten şa c
şi a ales „pentru”. Inutil,

deoarece tot au fost prea pu şi proiectul a fost respins.
Prezent

şi în prezent în parc şi

şi institu

şedin şi

şi dup

ţineri, din num
ţi. Fiind vorba despre o hot

ţia, cel puţin neobi

ţ

ţineri”. La solicitarea pre
ţ

ţi consilieri(!). Propunerea a
stârnit amuzamentul consilierilor ţei, a

ţine voturi

ţene cu plat

ţii
bancare;

Dup ţ ţei, Mihai Stepanescu, a declarat presei
c ţia local ţii pentru a rezilia contractul cu Eco
Bau-Parc, privind administrarea parc

La Reşiţa continuă serialul
„Cel mai tare din parcare!”

Potrivit noului act normativ, recuperarea
reducerii veniturilor de natură salarială aprobate prin
Legea 118/2010, se va face prin majorarea acestor
drepturi în două etape, respectiv:

8% din luna iunie 2012
ăror

drepturi salariale au fost reduse cu 25%;
2,3% din luna iunie 2012 pentru beneficiarii unor

drepturi care au fost reduse cu 15%.
Aceste restituiri etapizate au în vedere

respectarea angajamentelor asumate de Guvern cu
respectarea

ă cu misiunea
FMI, Comisiei Europene ăncii Mondiale.
Impactul financiar al acestor măsuri, pentru anul
2012, este de 858,5 milioane de lei.

Astfel, prin noul act normativ, cuantumul brut al
salariilor de bază/soldelor func ă, salariilor
func ă/indemniza

ă personalul plătit din fonduri publice se va
majora în două etape, respectiv cu opt la sută
începând cu 1 iunie 2012 fa ă de nivelul acordat
pentru luna mai 2012 ă începând cu 1
decembrie 2012 fa ă de nivelul acordat pentru luna
noiembrie 2012.

Cuantumul brut al salariilor de încadrare, al spo-
rurilor, îndemniza

ă ământ,
care se stabile

ă ă-
mânt, se majorează în măsura în care personalul î

ă ă activitatea în acelea
ă

ă/soldelor func ă/salariilor func
ă, indemniza ă fără

a depă
ă a personalului

plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
Pentru personalul din autorită

ărui contracte colective de
muncă î ă valabilitatea după data intrării în
vigoare a prezentei ordonan ă, salariile
se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,
potrivit proiectului de OUG.

Începând cu luna iunie 2012, cuantumul dreptu-
rilor prevăzute la articolul 14 din Legea 118/2010,
adică ale urma

ă
din România, ajutorul lunar pentru so

ătorii
care au contribuit la victoria Revolu

ă de persoanele care
au murit sau au avut de suferit în urma revoltei
muncitore

ă cu 2,3 la sută fa ă de
cuantumul aflat în plată în luna mai 2012, fără a
depă

ăne
ă

ă anuală a normelor de echipare,
precum

ă cu opt la sută începând cu data de 1 iunie
2012 fa ă de nivelul acordat pentru luna mai 2012

ă începând cu data de 1 decembrie 2012
fa ă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012,
fără a depă

ă, din iunie, contribu
ă de care beneficiază personalul neclerical

angajat în unită

ă a
personalului plătit din fonduri publice ărui
venituri de natură salarială nu au fost diminuate
potrivit Legii 118/2010 nu vor beneficia de majorările
salariale prevăzute în proiectul de ordonan ă de
urgen ă.

Prin ordonan ă aprobată s-a realizat
recuperarea în totalitate a reducerii veniturilor de
natură salarială aprobate prin Legea nr. 118/2010.

şi 7,4% din luna
decembrie 2012 pentru personalul bugetar ale c

şi B

şi cu 7,4 la sut

şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare aferent perso-
nalului didactic şi didactic auxiliar din înv

şte în conformitate cu prevederile
Legii privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a
personalului didactic şi didactic auxiliar din înv

şi
desf şoar şi condi

şi institu

şi celorlalte organe de
specialitate ale administra şi
locale, precum şi din cele aflate în coordonarea
primului-ministru şi cele aflate sub controlul
Parlamentului, cuantumul brut al salariilor de
baz

şi nivelul stabilit prin Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitar

şi institu

şi celorlalte organe de
specialitate ale administra şi
locale, precum şi din cele aflate în coordonarea
primului-ministru şi cele aflate sub controlul
Parlamentului, ale c

şi înceteaz

şilor membrilor Academiei Române şi
urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiin

şi indemniza şi lupt

şi fa

şti anticomuniste de la Braşov din
noiembrie 1987, se majoreaz

şi nivelul în vigoare în luna iunie 2010.
Actul normativ mai prevede şi majorarea

cuantumului compensa şti, respectiv al
aloca şi
valoarea financiar

şi a drepturilor de echipament, care se
majoreaz

şi
cu 7,4 la sut

şi nivelul în vigoare în iunie 2010.
În acelaşi fel se majoreaz

şi ale c

ţintei de deficit bugetar pentru 2012 de
sub 3% din PIB care a fost negociat

ţiei de baz
ţiei de baz ţiilor de încadrare de care

beneficiaz

ţ

ţ

ţiilor, compensaţiilor

ţ

ţ

ţii.
Pentru personalul din autorit ţile ţiile

publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în
subordinea, sub autoritatea, în coordonarea
Guvernului, ministerelor

ţiei publice centrale

ţiei de baz ţiei de
baz ţiilor de încadrare se majoreaz

ţile ţiile
publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în
subordinea, sub autoritatea, în coordonarea

Guvernului, ministerelor
ţiei publice centrale

ţe de urgenţ

ţ
ţul supravieţui-

tor, indemnizaţia pentru instituirea indemnizaţiei de
merit ţiile pentru eroii-martiri

ţiei române din
decembrie 1989, precum ţ

ţ

ţiei b
ţiei valorice pentru drepturile de hran

ţ

ţ

ţia
lunar

ţile ce aparţin cultelor religioase din
România.

Personalul din instituţiile publice care a intrat sub
incidenţa Legii-cadru privind salarizarea unitar

ţ
ţ

ţa de urgenţ

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

�

�

Miercuri, 16 mai 2012, Guvernul României a
aprobat prin Ordonanţ ţ

ţinute, cu titlu de asigur

ţinute în perioada ianuarie-
martie 2011, în tran

ţinute în perioada aprilie
2011-aprilie 2012, pân

ţie, Guvernul va aproba prin
hot

ţii Constituţionale
nr. 223/2012

ţiile art. 259 alin. (2) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul s ţii, referitoare la
contribuţia de asigur

ţii care au fost preluate

ţionale în m

ţii ale deciziilor Curţii Constituţio-
nale au fost respectate prin elaborarea Ordonanţei
de Urgenţ

ţelor publice prin care s-a stabilit
c

ţia lunar

ţiei de
asigur

ţelor de judecat
ţiile de asigur

ţinute în perioada 1 ianuarie 2011- aprilie
2012, blocând activitatea acestora. Ministrul Muncii,
Familiei ţiei Sociale, Mariana Câmpeanu a
precizat la finalul ţei de guvern c

ţinute de pensionarii care au înaintat acţiuni în
justiţie sunt oricum ulterioare termenului în care
Ministerul Muncii va face aceast ţie” a mai
declarat ministrul Câmpeanu.

ă de Urgen ă restituirea
sumelor re ări sociale de
sănătate, în perioada 1 ianuarie 2011 - aprilie 2012.
Restituirea respectivelor sume se va efectua astfel:

a) pentru sumele re

ă la data de 31 decembrie
2013. În această situa

ărâre graficul si modalitatea de restituire a
sumelor până la data de 25 august 2012.

Precizăm că prin Deciziile Cur
ă

dispozi
ănătă

ări sociale de sănătate datorată
de pensionari, dispozi

ăsura în care se interpretează în
sensul că procentul de 5,5 se aplică numai asupra
veniturilor din pensii care depă

ă nr.15/2012 privind stabilirea unor măsuri

financiare în domeniul asigurărilor sociale de
sănătate
ă, începând cu luna mai 2012, pensionarii ale căror

venituri din pensii depă ă
contribu ă pentru asigurările sociale de
sănătate calculată numai asupra veniturilor din
pensii care depă

ă modului de calcul al contribu
ări sociale de sănătate potrivit Legii nr.

95/2006, un număr mare de pensionari s-au adresat
instan ă solicitând restituirea sumelor
reprezentând contribu ări sociale de
sănătate, re

ă pensionarii
trebuie să ă această restituire se va face
automat prin talonul de pensii. “Pensionarii nu
trebuie să depună nici o cerere, nu trebuie să
meargă la tribunal

ă
ob

ă repara

şe lunare egale în perioada iunie-
august 2012;

b) pentru sumele re

şi nr. 224/2012, s-a stabilit c

şi în
Codul fiscal începând cu 1 ianuarie 2011, “(...) sunt
constitu

şesc 740 de lei”.
Aceste dispozi

şi al finan

şesc 740 lei datoreaz

şesc 740 de lei”.
Datorit

şi Protec
şedin

ştie c

şi nici la Casa de Pensii pentru a
depune cereri de restituire. Termenele de judecat

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul

Restituirea sumelor re]inute, cu titlu de asigur@ri sociale de s@n@tate,
în perioada 1 ianuarie 2011 - aprilie 2012

Recuperarea reducerii veniturilor de natur@ salarial@

( )continuare din pagina 1

Rata anuală a inflaţiei a coborât la 1,8%
în aprilie 2012, de la 2,4%, nivel consemnat
în luna martie 2012, consemnând un nou
minim istoric al ultimilor 23 de ani, potrivit
datelor publicate de Institutul Naţional de
Statistică.

Regula efectuării unei la şapte posturi
vacantate se va păstra pe ansamblul sectorului bugetar,
dar se vor putea face diferenţieri între ministere, a
declarat ministrul Finanţelor Publice, Florin Georgescu,
prezent la reuniunea anuală a consilierilor economici din
reţeaua externă.

angajări
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Tinerii din Reşi şi petrec frumos timpul liber, în folosul comunitţa î ăţii

Matei Mircioane

Echipa de majorete “ " a
Casei de Cultur

-

-

cls.

n cls.
n

-

cls. n
-

ă Studen

ă a reu ă ajungă pe
podium, clasându-se pe locul III. Echipa a
fost răsplătită cu o cupă

ăleanu, Oana Agrigoroae,
Larisa Bodin ămescu de la
Liceul Teoretic,,Traian Vuia”, Raluca Ungu
reanu de la Colegiul Economic al Banatului
Montan, Nadine Gai ă de la

ălău de la
Universitatea de Vest Timi

ă

ăie

ă poate participa la următoarele
categorii de concurs: Nonforma

ă), Nonforma

ă
ă ământ din ă.

ţe ţa a
participat în data de 12 mai 2012, în
municipiul Ploie ţional
de Majorete, ediţia a V-a.

Echipa re ţean

ţi componenţii
echipei au primit diplome

ţii echipei re ţene sunt: Bianca Sasu
de la Liceul Teoretic,,Diaconovici Tietz”,
Corina Ille de la Liceul Teoretic,,Mircea
Eliade”, Diana V

ţ

ţa

ţa.
Campionatul s-a desf ţi

uni de concurs: Majorete tradiţionale cu
pom-poni, Majorete tradiţionale cu baton,
Cheerleading (fete ţi)

ţiune de concurs
o echip

ţii - solo (o
majoret ţii - duo (2 majorete),
Formaţii - echipe (peste 8 majorete). În
acest an au participat 44 de echipe de la
diferite cluburi sportive ţi de
înv ţ ţar

şti Reşi

şti, la Campionatul Na

şi şit s

şi to
şi medalii. Com

ponen şi

şi Silviana Gr

Şcoala cu I-

VIII r. 9, Flavius Ichim de la Şcoala cu
I-VIII r. 6 Reşi şi Narcis Muc

şoara. Coor
donatorul echipei este prof. Sasu Felicia de
la Şcoala cu I-VIII r. 9 Reşi

şurat pe 4 sec

şi b şi Majorete
hobby. Pentru fiecare sec

şi unit

Blaste Elite
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Centrul de Voluntariat Reşi

şi
dezvoltare durabil şi şi
Consiliul Local Reşi

ş-Severin, Asocia şi
şi Asocia

şi

şi funda
şi

şi şi disponibilitatea pentru voluntariat a tinerilor, dar
şi a persoanelor de orice vârst

şterea în comunitate a valorii
activit

şedintele centrului.
Obiectivele Centrului sunt de promovare a educa

şi de sprijinire a dezvolt

şte ac
şi mai atractive pentru reşi

şi

şi care li s-au
potrivit, iar hainele colectate vor fi donate organiza

şi
ştientizare cu privire la situa

şi
dezbatere cu privire la consumism şi cantitatea de lucruri
(inclusiv haine) pe care le folosim pentru scurt timp pentru
a le arunca mai apoi doar pentru c

şedintele Centrului. De asemenea,

o alt şi generic, al S

şi şi s-au prezentat la
Complexul Comercial Nera, unde au citit. Ini

şului, îns

şi alte asemenea surse.
Activitatea centrului se bazeaz

şi voluntarii prin
experien

şi onestitatea lor.

ţa este un proiect care s-a
concretizat sub forma unui parteneriat public-privat,
partenerii fiind Fundaţia Activity pentru resurse umane

ţa, Prim
ţa, Direcţia Judeţean

ţia Cogito Re ţa, Asociaţia Bike
Attack, Asociaţia Egality ţia Sf. Vincenţiu de Paul
Re ţa. În 2006 Centrul a dobândit personalitatea juridic

ţie neguvernamental
ţat ţei nr. 26 / 2000 cu

privire la asociaţii ţii.
“Rolul Centrului de Voluntariat Re ţa este acela de

intermediar între nevoia de voluntari a organizaţiilor
re ţene

ţii de voluntariat”, a declarat Sorina Nihta,
pre

ţiei
nonformale prin voluntariat, dar

ţii organizaţiilor neguvernamentale de a oferi
servicii în comunitate. De la an la an, ideile voluntarilor în
ce prive ţiunile pe care le organizeaz

ţeni. Cele mai recente au
loc în aceast ţa, se marcheaz

ţional

ţie a acţiunii Free Ocico la Centrul
de tineret Mansarda. Astfel, tinerii au dus la Mansard

ţi tineri, mai
dezavantajaţi. “Participanţii la Free Ocico au plecat acas

ţii le-au adus
ţiilor

care au beneficiari c

ţa, dar mai ales ca activitate de
con ţia tinerilor cu mai puţine
oportunit ţi, de încurajare a consumului responsabil

ţiune organizat
ţionale a Voluntariatului a fost legat

ţenii au pus mâna pe câte o carte
ţial, acţiunea

de miercuri sear

ţiei provin din granturi, donaţii,
sponsoriz

ţa, know-how-ul lor, dorinţa de a contribui la
dezvoltarea durabil ţii, puterea de munc

ă Re ăria Municipiului
ă Pentru Tineret

Cara

ă,
devenind o organiza ă de sine
stătătoare înfiin ă potrivit Ordonan

ă din comunitate. Totodată,
centrul sprijină recunoa

ă

ării
capacită

ă sunt tot mai
variate

ă săptămână, când la Re ă
Săptămâna Na ă a Voluntariatului. În cadrul acesteia,
tinerii s-au adunat la mansarda Blocului 800, acolo unde
au luat parte la o nouă edi

ă

haine care nu le mai plac sau trebuie, care le-au rămas mici
sau mari, dar care ar putea fi folosite de al

ă
cu câteva piese pe care al

ărora le sunt utile.

Activitatea a fost gândită atât ca eveniment de sociali-
zare pentru tinerii din Re

ă

ă nu mai sunt la modă”, a
spus Sorina Nihta, pre

ă ac ă sub acela ăptă-
mânii Na ă de literatură.
Re

ă, ar fi trebuit să aibă loc în centrul
ora ă ploaia le-a stricat planurile voluntarilor.

Fondurile organiza
ări, sistemul 2%

ă în principal pe voluntariat,
resursele de baza fiind membrii

ă a comunită ă,
simplitatea (TatianaAlexandru)

Târg de carte cu pre]uri atractive la
Complexul Comercial Victoria

De marţi
ţenii sunt

a ţi la cea mai distractiv

ţii, la peste 9000 de volume, de la
cele peste 70 de edituri participante.

“Se spune despre c ţi c
ţiei. Cred cu t

ţenilor din
Re ţa”, a spus Viorel Deca,
managerul centrului comercial.
Misiunea Caravanei BookLand
este s

ţenilor, atunci când vin în
Centrul Comercial Victoria, nu
doar bunuri materiale, ci si putin

ţumim organizatorilor BookLand c
ţa în traseul lor naţional!” a

ad

ţeni Cristea Mircioane

şi pân
şi

ştepta

şi prietenos târg de carte din
România. BookLand nu vine cu mâna
goal şi
promo

şii
civiliza

şi

şi

şi le

mul
şi

şi şi Petru Comi-
sarschi îşi vor expune lucr

ă duminică, 20 mai, în
intervalul 9:00-20:00, re

ă întâlnire
culturală, cu cel mai avangardist, dinamic,
cult, cool

ă, ci cu multe oferte, tombole

ăr ă sunt cărău
ărie că fără

acestea am fi mai săraci, din
punct de vedere spiritual.
Sperând că împreună vom lăsa o
amprentă asupra cetă

ă aducă cultura aproape de
oameni. „Dorim să le oferim
re

ă
hrană spirituală, de care au la fel
de multă nevoie. Asteptăm cu
nerăbdare începerea târgului

ă au
adăugat si Re

ăugat Viorel Deca, managerul Centrului
Comercial Victoria.

Alături de literatură, BookLand promo-
vează arta în toate formele ei!Astfel, pictorii
re

ările în cadrul
BookLand, pe toată durata caravanei.

(Tatiana Alexandru)

Elevii Liceului Traian Vuia din Reşiţa au câştigat Marele Premiu la Festivalul Concurs „Am-Fi-Teatru”

„Luministul” - Marele Premiu la „Am-Fi-Teatru”

Ediţa a 14-a a Festivalului Concurs „Am-Fi-Teatru”, dedicat elevilor din ciclul primar,
gimnazial şi liceal, a adus pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor trupe de teatru de la
şcolile şi liceele din Reşiţa, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa, Teregova şi Greoni.
După consumarea celor două zile de competiţie, la sfârşitul săptămânii trecute, juriul,
alcătuit din criticul de artăAdrian Stepan, redactorul Daniela Tudor, de la Radio Reşiţa, dr.
Octavian Apahideanu, ec. Manuela Maliţa şi bibliotecarul Ioan Bujor, a acordat Marele
Premiu trupei de teatru a Liceului Traian Vuia din Reşiţa. Elevii au prezentat pe scenă
spectacolul „Luministul”, de Constantin Cheianu, în regia actriţei Camelia Ghinea, de la
Teatrul de Vest din Reşiţa.

Referitor la spectacolul „Luministul”, Camelia Ghinea, ne-a declarat: „Este o parabolă
cu privire la superficialitatea vieţii, privită ca o excursie de plăcere, la barierele
insesizabile dintre autentic şi fals. Elevii şi-au intrat bine în rol şi au creat personaje
remarcabile. Un punct central al piesei îl reprezintă întâlnirea dintre o tânără fată şi un
preot, personaje interpretate de elevii Iasmina Ştefanovici şi Silviu Bircea, întâlnire în
care se pune problema unde se termină binele şi unde începe plăcerea. Dar, şi elevii
Mădălina Lupitu - fantoma, Anca Andreea Tiuc - turistă şi Marius Filip - gropar, au făcut
roluri expresive, au înţeles şi au redat caracterul personajelor. Toţi cei opt elevi au fost
extraordinari şi au lucrat cu multă seriozitate şi entuziasm. Trebuie să o menţionez şi pe
coordonatoarea cercului de teatru de la Traian Vuia, pe doamna profesoară Lenuţa
Novac, care ne-a sprijinit în tot ce am realizat”.

Au mai fost acordate câte trei premii la fiecare ciclu, Premiul I, la ciclul primar, fiind
adjudecat de Şcoala din Teregova, cu piesa „Făt-Frumos când era mic”, Premiul I, la ciclul
gimnazial, a fost obţinut de elevii Colegiului Naţional Traian Lalescu din Reşiţa, cu
spectacolul „O preselecţie furtunoasă”, iar Premiul I, la ciclul liceal, a fost obţinut de Liceul
Teoretic Mircea Eliade, cu spectacolul „Păpuşarul”.

Premii de interpretare au primit elevii Robert Braun - Liceul Teoretic Mircea Eliade
Reşiţa, Ana Patricia Codilă şi Cristian Ioan Ianoşigă - Şcoala generală din Teregova,
Roberto Neamţu - Liceul Teoretic Traian Lalescu Reşiţa, Alexandra Coman şi Mihăiţă
Moroşanu - Grup Şcolar Moldova Nouă.

Spectacolul de gală şi înmânarea premiilor vor avea loc sâmbătă 26 mai, în cadrul
maratonului cultural „7 zile - 7 arte”, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa.

Echipa de majorete “Blaste Elite" pe podium

Casa de Cultur@ Studen]easc@ Re}i]a
Casa de Cultură Studenţească Reşiţa,

instituţie publică ce îşi desfăşoară activita-
tea în subordinea Autorităţii Naţionale pen-
tru Sport şi Tineret, din cadrul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportu-
lui, a organizat ieri, 15 mai 2012, la Univer-
sitatea ”Eftimie Murgu” din Reşiţa, o acţiu-
ne de informare a studenţilor cu privire la
activităţile desfăşurate în cadrul instituţiei.

Au fost prezentate activităţile şi
proiectele din Calendarul de acţiuni pentru
acest an, cercurile şi grupurile ce activează
în cadrul CCS Reşiţa.

Pentru stimularea studenţilor, au avut
loc şi demonstraţii practice de dans
popular, dans de societate şi dans sportiv.

Au dansat pentru studenţii reşiţeni câteva
perechi ale Ansamblului de cântece şi
dansuri populare “Flori de Mai”, ale
Clubului de dans ”Mystic”, precum şi echipa
de majorete “Blaste Elite”.

De asemenea studenţii care activează
în cadrul cercurilor aflate sub egida CCS
Reşiţa, au împărtăşit celor prezenţi activita-
tea desfăşurată prin participarea la diverse
acţiuni şi evenimente, dar şi experienţa şi
rezultatele obţinute de-a lungul anilor.

Prin intermediul acestei campanii de
promovare s-a dorit informarea studenţilor
cu privire la activitatea Casei de Cultură
Studenţeşti Reşiţa, atragerea şi implicarea
acestora în acţiunile organizate.



4 | 17 - 23 Mai 2012 | PRISMA

Poziţia
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
1. Blajovan Ioan Viorel
2. N

Ţ

ţ Mircea
14. Gaiţ

ţ

ţiu
23. Vlad Andrei
24. Vulpe Marcel
25. Berger Sonia Gabriela
26. Filca Nicolae
27.

I

F
I

L

H

M
A

N

ţa Oana
10. Duruţ Gabriel Dumitru
11. Preda Maria
12. Str

ţ
20. Ionescu Florin

ţ
Ţundrea Ioan

Poziţia
UNIUNEA NAŢIONAL

ţ
ţu Mihai

3. Cîmpan Ovidiu Dan
4. Turcu Andrei
5. Ru

ţ Eugen
18. Ne

ţia
ASOCIATIA PARTIDA ROMILOR PRO
EUROPA
1. Ursu Dumitru
2. Constantin Adrian Ionel
3. L

ţ

ţia
UNIUNEA NATIONALA A
COMUNITATILOR DE ROMI
1. C

C

ţia
PARTIDUL POPORULUI-LEGEA
COJOCARU
1. Axmann Daniel
2. Cornea Codruţu Petru
3. Baciuna Nicolae
4. Raţ

ţiu
8. Cornea Maria Nicoleta
9. Gal Liliana Alina
10. Miron

ţu Sorin
17. Ianca Ioan Petru
18. Chiricia Viorel
19. Barica D ţ Alexandru
20. B

ţa
26. Nicolae Simona
27. Borduz Cornel

Poziţia
UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN
ROMANIA
1. Priala Marius Dumitru

Poziţia
ALIANŢA CIVIC

ţia
PARTIDUL ROMÂNIA MARE
1. Pârvulescu Dumitru Tilic

ţia
PARTIDUL POPORULUI - DAN
DIACONESCU
1. Bl

ţ Sebastian
3. Ţurca

ţ Andreea Alexandra

Poziţia
PARTIDUL NAŢIONAL Ţ

ţ Nicoleta Daniela
5. P

Ţeicu David
9. Nicola Pavel
10. H

ţ Mihai
19. Pascu Nicoleta
20. Nerghi

ţ Lucian
25. Popovici Paraschieva
26. Unchea

ţia
PARTIDUL NOUA GENERAŢIE
CRE

ţ- Mihai
4. Belba Marinela- Ionela
5. Jurcul Matei
6. Bolinti

ţoiu Florin- Miodrag
11. Cucu Valeria
12. Totora-Sibla Cristian
13. Tanţa Mircea- Marinic

ţia
PARTIDUL ALIANŢA SOCIALIST

ţu Liviu
14. Rada Veronica
15. Dalea Dumitra
16. Popescu Carmen
17. Popescu Gabriela
18. Loba Vasile
19. Pop Vasile
20. Loba Tatiana
21. Putnic Maria
22. Putnic Ion
23. Sprâncean

ţco Lucia

Poziţia
PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
2.

ţia
PARTIDUL VERDE
1. Mih

ţ
ţi Smetana Cristian

12. Sp ţelu Valentina
13. Br

ţ
19. Sbârcea Marin
20. Carp Petrache Gheorghe
21. Bruda

ţ

ţia - INDEPENDENT
Frigur

ţia - INDEPENDENT
Filipescu Gheorghe

Poziţia - INDEPENDENT
Jenar Gheorghe

Poziţia - INDEPENDENT
Timofte Liviu

1 - PDL 4 - UNPR

5 - APRPE

6 - UNCR

7 - PPLC

8 - UCR

9 - ACDR

10 - PRM

11 - PPDD

12 - PNŢCD

13 - PNGCD

14 - PAS

15 - PER

16 - PV

17

18

19

20

ăsturel Gheorghe
3. Doxan Adrian
4. Broască Mircea Gabriel
5. Cîmpean Lucian Dan
6. Marta Remus
7. Ciomaga

ă Loredana
9. ăpârdea Ileana
10. Szazi Zoltan Ioan
11. Bălean Iuria Adrian
12. Ciurdea Emil Ion
13. Carabe

ă Gheorghe
15. Lupu Daniel
16. Gai ă David Iulian
17. Anghelina Petru
18. Feraru Ion
19. Jitaru Sorin Nicu

Ă
1. Stepanescu Mihai
2. Crina Ioan
3. Mar

ă

ăin Efrem
13. Borchescu Elena
14. Bălean Marius Mihai
15. Lup

ău Ion Lucian
19. Florea Dănu

ăzvan Florin
24. Radu Maria
25. Stan Marius
26. Bădălu ă Petru
27.

Ă PENTRU
PROGRESUL ROMÂNIEI
1. Gu ă Dan Valeriu
2. Gu

ă Cristina Rodica
12.

ădia Alina Elena
15. Strejescu Mihai
16. Popescu Ismina
17. Mezin Ionu

ăcătu
ă

5. Lăcătu

ăldăra

ă Viorel
5. Ghidel Constantin
6. Gal Francisc Remus
7. Grigore Mircea Lauren

ăpădat Cristian Gheorghe
14. Ro

ănu
ălean Valeriu

21. Popa Stelică Flavius
22. Ciocoi Cristian
23. Ro

Ă DEMOCRATĂ A
ROMILOR
1. Jurj Doru Mircea
2. G

ă
2. Pîrvulescu Aurelia
3. Dumitru Vasile
4. Fortun Săndica
5. Lisacenco Petre
6. Cernescu Casiana Cornelia

Pozi

ănariu Valentin
2. Purec Petrică Ionu

ău Ion- Dorin
9. Răescu Iustina
10. Chira Ana
11. Ro

ă Emilian
15. Rasovan Eugenia
16. Gherghel Sorin
17. Staicu Costel Cristian
18. Ciurcia Ovidiu
19. Boldea Antanase- Ionel
20. Modrea Constantin
21. Kri

ĂRĂNESC
CRE

ăr Ionel- Cristian
3. Obersterescu Dănilă
4. Han

ăun Rusalin Lucian
6. Buliga

ărioara
8.

ălălae Ioan
11. Becea Ani

ăzăroni Robert
15. Ciornei Georgeta Cornelia
16. Becea Mircea- Cristian
17. Cipo

ă Marius- Adelin- Gheorghe
9. Rusu Adrian
10. Mihu

ă
14. Petraru Marinela
15. Borcean Cosmin- Gheorghe
16. Irimia Sorin- Lazăr
17. Gavrilovici Zoran

18. Ionescu Elena
19. Sculici Ioan
20. Reichert Cristian- Petru
21. Constantin Răzvan
22. Kui Andrei- Emeric
23. Poro

ărăpoancă Constantin
27. Radu Emanuel

Pozi
Ă

1. Loga Claudia Daciana
2. Sprânceană Constantin
3. Loga Eugenia
4. Paica Florica
5. Peter Iosif
6. Ignat Vasile
7. Toma Maria
8. Otu Dorina
9. Kaproznai Robert Denis
10. Despa Sergiu
11. Catrina Aurel
12. Popescu Ion
13. O

ă Maria
24. Jivoin Ionel
25. Păvan Loredana
26. Scânteie Sebastian
27. Ste

ă Ilie
3. Pop Cornelia
4. Bo

ăzărescu Mariana
6. Florea Maria- Ileana

Pozi

ăilă Costel
2. Potoceanu Nadia
3. Paul Vasile Ovidiu
4. Juca Ilie Alin
5. Buică Cristian
6. Minda Sorin Ioan
7. Burneci Octavian
8. Constantin Eugen
9. Lupa

ă Gheorghi ă Alin
11. Havrile

ălă
ătuianu Gheorghe

14. Croitoru Dorin
15. Avram Daniel Ovidiu
16. Jianu Cătălin Victor
17. Tobă Diana
18. Sîrbu Dănu

ă Florin Cosmin
27. Alecu Marian

Pozi
ă-iliasa Ion

Pozi

Ştefan
8. Meil

şor
20. Lupşa Adrian Marius
21. Ciomaga Monica Cornelia
22. Simion Ciprian Hora

Ştiube Florin

Pozitia
UNIUNEA DEMOCRATA MAGHIARA
DIN ROMANIA
1. Mastan Gabriel Florin
2. Pénzes Tünde
3. Barna Ştefan
4. Szilágyi Nihály
5. Beke Vasilie
6. Cziczeri Eva- ldico
7. Pénzes Adalbert
8. Kiszela Iuliana
9. Orban Balaşiu
10. Pozsar Ioan- rancisc
11. Kecskes Istvan- mre
12. Szilágyi Eva
13. Szabo Iosif-Ştefan
14. Beke Eva- idia
15. Bubeş Elisabeta
16. Barna Margareta- Iuliana
17. Egetö Paraschiva
18. Szabo Iuliana
19. Virag Nicolae
20. Pozsar Veronica
21. Jurca Cecilia- ajnalka
22. Mucsi Ştefan- Ioan
23. Kovacs Rozalia
24. Szabo Iuliu
25. Mucsi Ecaterina
26. Kecskes Ema- argareta
27. Cserny Gabriela- gnes

Pozitia
UNIUNEA SOCIAL LIBERAL

şalic Jaro- orbert
4. Benga Ioan
5. Panfil Cristian
6. Mone Mariana Magdalena
7. Sec şan Dumitru
8. Ştiopoane Petru
9. Hamat Codru

şa Valentin Cristian
16. Sabo Mirel
17. Cristoi Constantin
18. Micl

Ştefan
21. Brici Cristian Nicuşor
22. Raicu Ştefan
23. Videscu R

şanu Larisa- Alina
6. Mone Ovidiu Bogdan
7. Mocanu Radu- Andrei
8. Obreja Octavian Florin
9. Bandu Cristina Rodica
10. Peter Iosif
11. Modoac

Şerban Alexandra
13. Giuca Cornel
14. Vl

şici Dorina Ramona
19. Osain Emilian- Claudiu
20. Minculeasa Mariana- Liliana
21. Duicu Ioan Adrian
22. Mocanu Maria- Cristina
23. Pufu Ion
24. Nemeş Daniel- Ciprian
25. Achim Doru
26. Budescu Dan Ionel
27. Gluşcenco Sergiu

Pozi

ş Elena
4. Şain Dumitru Ioni

ş Gheorghe
6. Bigyi Istvan
7. Ciurariu Liti Nelu

Pozi

ş Ioan
2. onstantin Daniela Dorina

Pozi

Ştefan
11. Nicolicea Tatiana
12. Cartas Gabriela
13. L

şca Marius Ion
15. Mesaros Constantin
16. Cre

şca Ioan
24. Ciuciu Alex Ioan
25. Mesaroş Constan

ş Florin- Viorel
4. Amariei Constantin
5. Pascu Florian
6. Voina Lucian Sorin
7. Alexa Marcel
8. Tur

şian Ramona- Ionela
12. Sandu Dinu
13. Csaszar Mircea
14. Dobric

şpin Iosif
22. Fodor Alexandru- Virgil
23. Dimcea Cosmin- Alin
24. Toma Ionel
25. Bittermann Bianca Consuela
26. Encu

ŞTIN DEMOCRAT
1. Sîrbu Dan
2. Laz

Ştefan
7. Sasek Dorina M

şoara
12. Pascu Gheorghe Adrian
13. Becea Gheorghe
14. L

ş Cristina- Monica
18. Han

ş Daniel- Ion
21. Pascu Adrian Nicolae
22. Ivan Viorel
23. Cucea Lucian- Florin
24. Grama Ionu

şu Aurica
27. Dragu Marius

Pozi

ŞTIN DEMOCRAT
1. Mutu Viorel
2. Cucu Ion
3. Popovici Ionu

ş Emilia
7. Dîrmon Alina
8. Samoil

şnicu Gheorghe
24. Filipoaica Nicolae
25. Filipoiu Gheorghe
26. T

Şuşar

şneag Tiberiu
5. L

şcu Toader
10. Doan

şca Nelu Marius
22. Bunea Gheorghe Ioan
23. Radu Mihaiela
24. Bogdan Alexandru
25. Hodas Dorina Mariana
26. Ghi

2 - UDMR

3 - USL

ϋorfi Gabriela

Pozi

Candida]ii partidelor parlamentare }i neparlamentare la alegerile locale din data de 10 iunie
2012, pentru Consiliul Local Re}i]a }i ordinea înscrierii pe buletinele de vot

În numărul următor vom prezenta candidaţii partidelor parlamentare
ţean Cara

şi neparlamentare la alegerile locale din data de 10 iunie 2012, pentru Consiliul
Jude ş-Severin şi ordinea înscrierii pe buletinele de vot.
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Noul pre Comisia European
Principalul dezacord între Teheran n cadrul

reuniunii de la Bruxelles, ConsiliulAfaceri Externe a adoptat concluziile privindAfganistanul, pentru a servi ca linii directoare pentru viitoarele reuniuni

şedinte francez, François Hollande, l-a numit pe liderul grupului deputa şti, Jean-MarcAyrault, în func
şi Occident este programul iranian de îmbog

ţilor sociali ţia de prim-ministru
ţire a uraniului Î

ă a
propus actualizarea normelor UE în materie de TVA ă

5

Secretarul general al , Anders
Fogh Rasmussen, a declarat c

NATO
ă unul

d in pr inc ipa le le obiect ive a le
Summitului de la Chicago de la 20-21
mai va fi trasarea direcţiei pentru viitorul
angajament alAliaţilor înAfganistan.

La reuniunea şefilor de stat
din China, Coreea de Sud şi
Japonia, care a avut loc pe 13
mai la , s-a semnat un
acord de cooperare în domeniul
investi

Beijing

ţiilor între cele trei ţări.

Grecia se îndreaptă spre noi alegeri după ce liderii
partidelor politice nu au reu ă ajungă la un acord
pentru a forma un guvern de coali

ă alegerile vor
avea loc, cel mai probabil, în 17 iunie.

şit s

şedintelui Karolos
Papoulias a declarat, mar

ţie în urma alegerilor
neconcludente din 6 mai. Pre

ţi, 15 mai, c

La data de 27 septembrie 2010,
cea mai mare barcă din lume
alimentată cu energie solară,
Turanor PlanetSolar, a plecat de la
Monaco în tentativa de a deveni
prima barcă care navighează în jurul
lumii folosind doar puterea Soarelui.
La începutul lunii mai 2012 a
finalizat cu succes misiunea,
ajungând înapoi la Monaco, după
18 luni în care a înconjurat planeta.

Pe parcursul celor 60.006
kilometri parcur

ă, a
traversat oceane

ă de navă spa ă ele-
gantă, lungă de 31 metri ă
cu 537 de metri pătra

ă
ideea lui Raphaël Domjan, care a
decis în 2004 să demonstreze extra-
ordinarul poten

ătând că se poate naviga
cu o barcă în jurul lumii, folosind
doar energia solară.

A fost nevoie de ani de studii, de

strângere de fonduri

ă se poate: PlanetSolar
s-a întors fără probleme în portul de
unde a pornit, în mijlocul aplauzelor
mul

ă de gală
ă

stocată în bateriile lui PlanetSolar.
"Oamenii nu au crezut că este

posibil, dar am demonstrat pentru
prima dată că se poate face - se
poate călători în jurul lumii într-o
barcă doar cu ajutorul tehnologiei
solare", a spus Domjan, un fost

ă, ghid montan
ări.

"Scopul a fost de a răspândi
mesajul, pentru politicieni

ă, dacă putem
face acest lucru, dacă putem
propulsa o barcă în jurul lumii, atunci
putem folosi energia solară în mult
mai multe alte moduri".

Echipa angrenată în proiect,
constând dintr-un echipaj de cinci la

bord ă pe ărm care au
asigurat ac

ături de
consultan ă ă, a transmis
mesajul săuAd Litteram în jurul lumii

De la Monaco, PlanetSolar s-a
deplasat la Miami

ă privind
schimbările climatice, în decembrie
2010. După ce a trecut prin Canalul
Panama, nava a continuat pe ruta
Insulele Galapagos,Australia, Hong
Kong, India

ă.
Punctul cel mai dificil s-a ivit

când au apărut probleme tehnice cu
elicea navei, atunci când o furtună a
lovit nava lângă Abu Dhabi (Tehno-
logia solară care a alimentat barca,
a lucrat fără probleme pe parcursul
întregii călătorii, a spus Domjan).
Trecerea prin Golful Aden, zonă în
care pirateria este o problemă
serioasă, a fost cea mai mare
provocare, echipajul

ături

pentru acest segment de călătorie
fiind în permanentă alertă.

Proiecte de acest gen vizează
promovarea cauzei energiilor rege-
nerabile în fa ărilor clima-
tice, mai degrabă decât câ

ă nu va fi,
probabil, singura sursă de energie
pentru vasele mari, cum ar fi nave
container

ătă

ă că nave, cum ar fi PlanetSolar,
în cazul în care a construite astăzi,
ar fi mult mai eficiente

ă
decât oricând înainte.

şi, echipajul a
înfruntat furtuni şi plictiseal

şi a oprit în zeci de
porturi din întreaga lume.

Cu o form
şi acoperit

şi de cercetare,
64.000 de ore pentru construc şi
584 de zile de naviga

şi a sirenelor navelor. A ur-
mat o cin şi un spectacol de
lumini alimentat de energia solar

şofer de ambulan şi
specialist în salv

şi pentru
lumea de afaceri, c

şi o duzin

şi comunicare, al
ştiin

şi la Cancun,
Mexic, la timp pentru a participa la
conferin

şi Abu Dhabi, Canalul
Suez şi înapoi în Marea Mediteran

şi exper

ştiguri
comerciale. Energia solar

şi petroliere. Totuşi,

îmbun
şi a bateriilor în ultimii ani,

arat

şi mai ieftine.
În acelaşi timp, proiecte de

genul PlanetSolar vin într-un
moment când multe industrii sunt
mai deschise la energia alternativ

ţial

ţi de panouri
solare, PlanetSolar are la baz

ţial al tehnologiei
solare ar

ţie
ţie, pentru a

demonstra c

ţimii

ţ

ţ
ţiunile de planificare, de

marketing
ţ ţific

ţa internaţional

ţii în
securitate care le-au fost al

ţa schimb

ţirea eficienţei panourilor
solare

Previziuni de prim@var@
încurajatoare

Economia UE trece în prezent printr-o
u ă recesiune, dar se întrevede o
redresare lentă în a doua jumătate a anului.

Potrivit previziunilor de primăvară
publicate la data de 11 mai, PIB-ul real va
stagna anul acesta în UE ădea u

ăsurile luate de UE
pentru a face fa ă crizei datoriilor au con-
tribuit la reducerea tensiunilor de pe pia

ă. Presupunând că investitorii
ă î

ă măsură, cererea
internă va ajunge, treptat, la cote normale.

Se prevede o redresare lentă în a doua
jumătate a lui 2012

ădea cu 0,3% în zona euro, urmând să
crească cu 1,3% în UE

ămâne însă fragilă în conti-
nuare. La nivel de redresare inegalită

ă
ării

ă

ă se amelioreze în 2013, odată cu
revenirea cre ă
ceva timp până când aceste schimbări vor
putea să se reflecte în rata

ă că va rămâne la 10,3% în UE

ătă
ă deficitele

bugetare vor scădea

ădea, de asemenea,
treptat

şoar

şi va sc şor
în zona euro. Totuşi, m

şi
consumatorii încep s şi recapete
încrederea într-o anumit

şi ne putem aştepta la o
accelerare a creşterii economice în 2013.
Anul acesta, PIB-ul va stagna în UE şi va
sc

şi cu 1% în zona
euro, în 2013.

Situa

şi a
sustenabilit

şterii economice. Va dura îns

şomajului, care
se estimeaz
şi la 11% în zona euro, în 2012 şi 2013.

În ciuda încetinirii ritmului de produc

şi mai mult în 2012 şi
2013.

Infla
şi va ajunge sub 2% în 2013.

ţ
ţa

financiar

ţia r
ţile

dintre statele membre vor persista, în
special din cauza diversit ţii problemelor
structurale, a costurilor finanţ

ţii finanţelor publice.
Per total, condiţiile de pe piaţa muncii ar

trebui s

ţie
în 2011, finanţele publice s-au îmbun ţit
semnificativ în UE. Se prevede c

ţia va sc

Costurile utiliz

ţii europeni ţionale votat
de PE. Noile reguli vor permite clienţilor,
pentru serviciile de roaming, s

ţ
ţei pentru

alţi operatori, înt ţa
ţurilor.

Noul text va intra în vigoare la 1 iulie
2012, înlocuind astfel regulamentul din
2007, care expir

ţineri.

Ca urmare a presiunilor f
ţii europeni, costul utiliz

ţi per megabit de la 1 iulie 2012
ţi în 2013

ţi de la 1 iulie 2014. În
prezent nu exist ţu-
rile pe care operatorii le pot factura pentru
serviciile de date mobile (a se vedea tabelul
de mai jos). Noile încadr

ţi de la
1 iulie 2012 ţi începând cu
iulie 2014, de la preţul maxim de 35 de
eurocenţi existent în prezent. Costul mesa-
jelor scrise va sc

ţi (preţul maxim actual) la 9 cenţi
începând cu 1 iulie a acestui an

ţi începând cu 1 iulie 2014.

ţeaua operatorului str

Noul acord propune pentru prima dat
ţei.

Începând cu 1 iulie 2014, consumatori
vor avea dreptul de a alege, dac

ţi, p

ţi în plus pentru schimbarea
operatorului, iar operatorul naţional va fi
obligat s ţii cu privire la
aceste drepturi. De asemenea, de la 1 iulie
2012, operatorii de reţele mobile virtuale,
de exemplu cei care nu au propriile reţele,
vor avea dreptul de a accesa reţelele altor
operatori la preţuri en gros pentru a oferi
servicii de roaming.Aceasta va încuraja cât
mai mulţi operatori s ţa
de roaming.

ţionarea acestor reguli
pân

ării telefoanelor mobile, a
celor de tip smartphone

ălătoriilor în UE vor scădea drastic
de la 1 iulie, conform unui acord între depu-
ta

ă opteze
pentru un operator diferit fa ă de operatorii
interni, precum

ărind astfel concuren
ăderea pre

ă la 30 iunie 2012.
Acordul a fost adoptat cu 578 voturi

pentru, 10 împotrivă

ăcute de depu-
ta ării serviciilor de
date va fi limitat la un plafon de 70 de
eurocen

ă la 45 de eurocen

ă limite fixate pentru pre

ări de tarife pentru
apelurile vocale vor reduce costul unui
minut de apel până la 29 de eurocen

ădea de asemenea de la
11 cen

ă la 9
eurocen

ălătoresc
în afara UE. Începând cu 1 iulie 2012, con-
sumatorii vor primi un mesaj de avertizare
atunci când suma convorbirilor se apropie
de 50 de € într-o lună (fără TVA), dacă re-

ăin este compatibilă.

ă
măsuri pentru cre

ă doresc,
servicii interne

ăstrându-
ăr de telefon. Ace

ă î

ă concureze pe pia

Noile reglementări vor fi adoptate de
Consiliu în iunie

ă trebuie să
revizuiască func

ă la 30 iunie 2016.

şi a tabletelor în
timpul c

şi guvernele na

şi deschiderea pie
şi

determinând sc

şi 10 ab

şi
va fi redus pân
şi la 20 de eurocen

şi la 19 eurocen

şi pân

Alertele în UE pentru evitarea aşa-nu-
mitului "şoc al facturii" vor fi extinse, adre-
sându-se şi consumatorilor care c

şterea concuren

şi servicii de roaming
separat, de la operatori diferi
şi acelaşi num ştia nu vor
putea fi factura

şi informeze clien

şi se vor aplica cu efect
direct în toate statele membre de la 1 iulie
2012. Comisia European

Noi plafoane pentru preţurile
convorbirilor în roaming

Prevenirea "

ţii pe piaţa de
roaming

Ce urmeaz

şocului facturii"

şterea competitivitCre ă

ă

REF. : 20120508IPR44648

Nou acord pentru reducerea pre]ului convorbirilor în
roaming, inclusiv a serviciilor de date

Turanor PlanetSolar - ocolul lumii în 584 de zile

PRISMA | 17 - 23 Mai 2012 |

Tarifele cu amănuntul (facturate consumatorilor) fără TVA

per .
/ in.

În prezent 1 iulie 2012 1 iulie 2013 1 iulie 2014
Date (per megabit) - 70 eurocenţi 45 eurocenţi 20 eurocenţi
Apeluri efectuate ( min ) 35 eurocenţi 29 eurocenţi 24 eurocenţi 19 eurocenţi
Apeluri recepţionate ( m ) 11 eurocenţi 8 eurocenţi 7 eurocenţi 5 eurocenţi
SMS (per SMS) 11 eurocenţi 9 eurocenţi 8 eurocenţi 6 eurocenţi

Preşedintele francez s-a aflat la Berlin pentru discu

şi cancelarul german Angela Merkel au idei
opuse pentru rezolvarea crizei datoriei publice din Europa - ea sus

ştere.
"Ne-am întâlnit şi am stabilit metodele de lucru", a spus

preşedintele francez la conferin
şi câteva pozi

şedintelui Fran

şi prim-ministrul japonez Yoshihiko Noda, au preluat
puterea anul trecut.

"Rela
şi G-8 se transform

şi Interna

ţii cu Angela
Merkel. Observatorii au descris atmosfera de la reuniunea din capitala
Germaniei cordial

ţine
austeritate, el cheltuieli mai mari pentru cre

ţa de pres
ţii diferite, dar în piaţa public

ţe decât sunt de fapt" asigura cancelarul.
Urm ţei este în SUA pentru

reuniunea G-8. Hollande, recent învestit în funcţie, este o prezenţ

ţie puternic

ţiile personale joac

ţionale.

ă.
Francois Hollande

ă. "În 60 de minute au fost
similitudini ă există mai
multe diferen

ătorul drum al pre

ă
nouă la summit-ul Grupulului celor Opt, viziunea sa, care pune accent
pe stimulare economică, diferă foarte mult de cea a predecesorul său,
Nicolas Sarkozy, care a clădit o rela ă cu Obama.

Hollande nu este singurul lider relativ nou. Prim-ministrul italian
Mario Monti

ă un rol chiar mai important atunci când
există o criză, ă într-un summit al crizei euro", a
declarat Heather Conley, director al Programului Europa de la Centrul
pentru Studii Strategice

Miniştrii de finan şi economie
din UE ( ) au ajuns la un
acord privind propunerea de
compromis a preşedin

ţe

ţiei daneze
privind noile norme UE privind
cerinţele de capital pentru b

ECOFIN

ănci.

Preşedintele Obama nu se va deplasa
în Rusia pentru a participa la summit-ul
APEC, potrivit purt

şedintelui
Obama de la summit-ul APEC are leg

şedintele Rusiei, Vladimir
Putin, nu va fi prezent la summit-ul G8, care
are loc s

şase na

şurat ştrilor
de externe prezen

ştia s

şi Oman,
membre CCG, au ar

şi 24
mai. Dac

ştig

şi fostul şef al Ligii
Arabe şi Ministrul de Externe al lui Mubarak,
Amr Moussa, au polemizat, în fa

şi rolului Islamului în guvernare.

ătorul de cuvânt al
CaseiAlbe.

Summit-ul Asia-Pacific de Cooperare
Economică (APEC), este programat pentru 8
septembrie la Vladivostok. Obama are în
program acceptarea nominalizării pentru
alegerile preziden

ărora lipsa pre
ătură

cu faptul că pre

ăptămâna aceasta în Statele Unite.
De altfel, Obama a spus clar în timpul

întâlnirii sale cu Medvedev pe marginea reu
niunii la nivel înalt privind securitate nucleară
de la Seul din martie că el nu va vizita Rusia,
până după [alegerile din] noiembrie.

continuă eforturile de a
crea o federa

ă o întâlnire a celor

ă ă la Riad, că a distribuit mini

ă poată ajunge
la un consens.

Mai multe state mici din Golf s-au
împotrivit în mod public acestei idei,
temându-se de domina

ătat un entuziasm
rezervat pentru o astfel de uniune promovată
de puternicul lor vecin, după modelul Uniunii
Europene. Monarhia din Bahrain, care a fost
salvată anul trecut de trupele saudite în
timpul revoltelor din ă, este practic singura

ă care s-a exprimat public în favoarea unei
federa

ă nici unul din cei 13 candida
ă o majoritate absolută, un al doilea tur

va fi programat pentru iunie.
Cei doi principali candida

ă în lumea ara
bă. Fostul lider al Fră

ţiale la Convenţia
partidului Democrat pe 6 septembrie.

Prin acest comunicat au fost infirmate co-
mentariile potrivit c

-

ţie, cu cei cinci vecinii din Golful
Persic.

Ministrul de externe saudit a declarat,
dup ţiuni din
Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG)
desf

ţi un proiect de plan privind
uniunea, astfel încât ace

ţia Arabiei Saudite
asupra grupului. Kuweit, Qatar

ţar
ţar

ţii regionale.

va avea loc pe data de 23
ţi nu

câ

ţi au participat
la prima dezbatere televizat -

ţiei Musulmane, Abdel
Moneim Aboul Fotouh,

ţa a milioane
de telespectatori egipteni, asupra istoriei
politice

Arabia Saudită

Primul tur în alegerile prezidenţiale
din Egipt

Francois Hollande la început de drum



Vând congelator frigorific, lad

ţ 100 €/buc. Tel. 0744-
392317.

Vând frigider; cuptor pe lemne.
Tel. 0761-900597 (RR)

Vând canapea extensibil
ţ 400 lei. Tel.

0720-347375.
Vând ma

ţ

ţii la telefon, preţ
2800 lei. Tel. 0751-896955.

Vând porc de 170-180 de kg în
Caransebe

ţar sufragerie mare cu
fotoliu, masa colţar

ă
frigorifică, cuptor electric + plită
electrică, pre

ă + 2
fotolii, stare f. bună, pre

ă de suc cu fulgi de
ghea ă Granitta, cu 2 sau 3 cuve a
câte 12 litri. 2 cuve = 650 €

ăuni maturi. Tel. 0722-
630097.

Vând vacă bună gestantă în
luna a 8 în Cornereva, vârsta de 7
ani. Mai multe rela

ăura

şin

şi cu 3
cuve = 1000 €. Tel. 0743-539044.

Vând p

ş. Am şi un t ş de 1
an alb cu negru. Tel. 0757-615964.

Vând col
şi aragaz. Tel.

0744-568143.
Vând dafin, portocal cu fructe,

aloe şi cerceluşi. Tel. 0355-801524,
0770-389533.

Vând mobil

ţ 800 lei
neg. Tel. 0255-221036 dup a

-
ţi de

paie

ţea de 5 luni. Tel. 0784-
087803 (RR)

Vând u
-

ţ
ţi deAro. Tel. 0255-233769 (rr)

Vând fotoliu pat la 250 lei
negociabil. Tel. 0722-129295 (RR)

Vând c ţ de bebe,
400 lei neg. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând gâsc

ţuic

-

. ţi; costum ţ
ţi; covor persan; carpete

lungi; dou

ţigl

ţar din
piele sintetic rr

-

-

-

-

ţ

-

ţelu
ţ. Tel. 0743-508299 (RR)

Vând divan cu lad

ă sufragerie: dulap 5
corpuri, masă 6 scaune, canapea
extensibilă, comodă tv, comodă bar,
furnir lucios maro ro

ă or 16.
Vând ieftin bicicletă Bike Alpine,

canapea extensibilă, 2 fotolii scoică,
birou ă copii. Tel. 0721-155683

Vând porci de la 80 la 100 kg, 8
lei/kg; purcei 450 lei perechea; floa
rea soarelui ăcinătură; balo

ă pliantă; candelabru
ro

ăru ă de tractor, din fier,
cu ro

ărucior ătu

ă cu 7 boboci. Tel.
0753-476974 (RR)

Vând cazan de ă din cupru,
100 litri, complet cu răcitor

ă ceaune mari; dor
meză, dulap. Tel. 0731-191130 (RR)

Vând rochie de mireasă; costum
negru pt bărba ărănesc
de bărba

ă fotolii; vitrină; frigider;
oglindă mare; mască pentru vană;
tablouri; Tel. 0751-847843 (RR)

Cumpăr cuptor pe lemne. Tel.
0727-157013 (RR)

Vând motocositoare Carpatina.
Tel. 0737-045378 (RR)

Vând porumb
ă.Tel. 0741-076505 (RR)

Vând canapea nouă; ă
măruntă; hidrofor; coroană pentru
betonieră; căldare de fontă. Tel
0729-070819 (RR)

Vând corp de mobilă; col
ă. Tel. 0744-810610 ( )

Vând porumb, grâu, floarea soa
relui ăz. Tel. 0355-566852 (RR)

Vând cal de 4 ani, 2000 lei nego
ciabil. Tel. 0742-839067 (RR)

Vând mânză de 3 ani. Tel. 0721-
147604 (RR)

Vând mânz semimuran de 1 an
ă luni, 2200 lei. Tel. 0744-

145324 (RR)
Vând porumb. Tel. 0765-213459

(RR)
Vând roiuri de albine. Tel. 0763-

899049 (RR)
Vând mobilă de dormitor, ma

ă de cusut Singer, ma ă de cusut
electrică. Tel. 0355-426704, 0752-
030888 (RR)

Vând combină frigorifică cu 4
sertare la 500 lei; biciclete, televi
zoare color, canapea. Tel. 0355-
425973 (RR)

Vând computer Pentium 4
ă

de Windows XP. Tel. 0255-530361,
0735-060187 (RR)

Vând două paturi pliante; căru
cior bebe; saltea relaxa. Tel. 0355-
426867, 0726-878510 (RR)

Cumpăr vaci pentru abator. Tel.
0769-585880 (RR)

Vând vi ă de 8 luni

ă, 300 lei;
scaune de bucătărie cu cadru
metalic la 40 lei bucata. Tel. 0355-
805223, 0744-661866 (RR)

şcat, pre

şcoal

şi m
şi fân. Tel. 0740-770047 (RR)

Vând înAnina mânz semimuran,
1 an, dereş, 2200 lei. Tel. 0740-
915944 (RR)

Vând vi

ş
şu, tablou vechi, tablouri cu ano

timpuri; schiuri. Tel. 0786-483218,
0355-415185 (RR)

Vând c

şi p

şi butoi.
Tel. 0768-777894 (RR)

Vând dou

şi grâu la 1 leu/kg;
minibiciclet

şi ov

şi dou

şi
n şin

şi
laptop Pentium 4, ambele cu licen

ş şi
berbecu

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

Diverse

Doresc s
ţ ţa sau

împrejurimi. Eu 53/173/78, ofer
similarul. Tel. 0724-490055.

Pensionar -
ţie serioas

ă cunosc doamnă
drăgu ă, fizic plăcut, din Re

ă 63 ani, cu aparta
ment, caut rela ă. Tel.
0721-202985.

şi

Matrimoniale

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând pensiune compus

9 a

ă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafa ă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re

ă, termopane, laminate,
mobilat par

ă, aer
condi

ă termică, ter
mopane, podele laminate, etaj 4/4,
situat în Re

ă în Oravi
ă din parter 120 mp

amenajat ca spa

ăi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Pre

ă în Boc ă,
compusă din 6 camere, baie,
bucătărie, utilită

ări de excep
ă, termopane, gresie, faian ă,

podele laminate, situat în Re

ă. Pre

ăi,
centrală, par

Vând apart. 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Re

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Re

ă. Pre

ă 4 camere, curte 400
mp, situată în Re ă

ă nr. 2. Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte,

suprafa ă de teren 800 mp, pozi
ă. Pre

ă în Re
ă, pozi

ă. Pre

ăr casă 2-3 camere,
singur în curte, cu posibilitate
parcare 2-3 ma

ă. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

ţ
ţa-

Cuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial de 120
mp situat în Re ţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central

ţial, situat în Re ţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central

ţionat, etaj 4/4, situat în Re ţa,
Calea Caransebe ţ 38.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere
decomandat, central -

ţa Sud. Preţ 38.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Re ţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas ţa centru,
compus

ţiu comercial, la etaj
3 apartamente a câte 2 camere, 3
b

ţ 70.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţi curent, gaz,
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere con-
fort 3, et. 1/4, situat în Re ţa, cartier
Lunca Pomostului. Preţ 12.500 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 4 camere, etaj
8, 120 mp, dot ţie: cen-
tral ţ

ţa, P-
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracen-
tral ţ 3 .000 € u
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţa,
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 3 balcoane, 2 b

ţial termopane, bloc
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Re ţa, zona Lunca Po-

mostului. Preţ 36.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţa,
Lunca Pomostului. Preţ 43.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, zona Muncitoresc, la
strada principal ţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, lâng
ţ 65.000 € neg.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc

ţ ţie
ultracentral ţ 85.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 10 camere,
curte foarte mic ţie ultracen-
tral ţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Vând spaţiu comercial 70 mp
situat în Re ţa, P-ţa Re ţa Sud.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Re ţa, zona Lunca Pomos-
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Cump

ţa zonele
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
strada principal

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 34.700 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.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

şi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi
şoarei. Pre

şi

şi şcoala
general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în Reşi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Vând aparatură salon. Tel.
0744-753109.

Vând 2 biciclete, o tricicletă,
sandale noi damă (mărimea 37),
sandale noi copii (mărimea 30). Tel.
0748-205247.

Vând wc, chiuvetă, costume de
haine noi, la pre ăru ă cu
ro

ăr vacă gestantă sau cu
vi

ţuri f. mici; c ţ
ţi de lemn, diferite lucruri vechi,

ziare anii ‘60. Tel. 0255-232955.
Cump

ţel. Tel. 0723-279221.

Anunţ de licitaţie
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţ
. - ţ
. - ţ

ţia public
ţ ţii

S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş

şi
se va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a urmatoarelor
bunuri apartinând debitoarei S.C. CONPEX CONSTRUCT S.R.L.
Re i a

Autoturism Dacia, an 2007, 1 buc pre de evaluare 1.670 eur
Autoutilitara Dacia, an 2006, 1 buc pre de evaluare 1.050 eur
Licita ă va avea loc în data de 22.05.2012 orele 15:00

ă la sediul societă

:
�

�

Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, jude ş Severin, organizeaz

şul Anina, strada
Uzinei, cuprins în C.F. nr. 30739, nr. cadastral 30739, cu destina

şul Anina, strada
Uzinei, nr. 1D, cuprins în C.F. nr. 30836, nr.cadastral 30836, cu desti
na

şului Anina, Birou Secretar”,
zilnic între orele 10 -14 .

Licita
şuluiAnina, Birou Secretar”.

În caz de neadjudecare licita
şi 13.06.2012 ora 12 .

Informa

ţul Cara - ţie
public

ţ
ţie

de gr ţul de pornire al licitaţiei este de 1.700 lei;
Teren în suprafaţ

-
ţie de construcţie. Preţul de pornire al licitaţiei este de 2.500 lei;
Documentele privind vânzarea prin licitaţie public

ţiona de la sediul Prim "

ţia va avea loc în data de 30.05.2012, ora 12 în cadrul
Prim "

ţia se va repeta în datele de
06.06.2012, ora 12 ,

ţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521.

ă licita
ă deschisă pentru vînzarea următoarelor bunuri:
Teren în suprafa ă de 200 mp, situat în ora

ădină. Pre
ă de 310 mp, situat în ora

ă se pot
achizi ăriei ora

ăriei ora

1.

2.

00 00

00

00 00

P S
G N I I

rimar, ecretar,
heorghe eicu jr. rina zvernari

Anunţ licitaţie

Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, jude ş Severin, organizeaz

şul Anina, zona
Oraşul Nou, cuprins în C.F. nr. 3 ,

şul Anina,
cuprins în C.F. nr. 30 , cadastral ,

şur

şului Anina, Birou Secretar ,
zilnic între orele 10 -14 .

Licita
şuluiAnina, Birou Secretar .

În caz de neadjudecare licita
şi .06.2012 ora 12 .

Informa

ţul Cara - ţie
public concesionarea terenuri:

ţ
, nr. top. 1183/33/a/1/a/1/a/2//1/2 în

vederea construirii unui garaj;
Teren în suprafaţ 4050 zona

Colonia Crivina, 973 279 Top:ST
1001/b Steierdorf în vederea desf ţi productive.

Documentele privind concesionarea prin licitaţie public
ţiona de la sediul Prim " "

ţia va avea loc în data de 25.05.2012, ora 12 în cadrul
Prim " "

ţia se va repeta în datele de
01.06.2012, ora 12 , 08

ţii suplimentare se pot obţine la telefon 0752-934521.

ă licita
ă deschisă pentru următoarelor
Teren în suprafa ă de 20 mp, situat în ora

ă de mp, situat în ora

ă ării unei activită
ă se pot

achizi ăriei ora

ăriei ora

1.

2.

00 00

00

00 00

P S
G N I I

rimar, ecretar,
heorghe eicu jr. rina zvernari

Anunţ licitaţie

Auto-Moto-Velo
Vând Fiat, cu 7 locuri

ţiune faţ

şi lad

şi, stare impecabil

ă, eu-
ro 2, 4500 €. Tel. 0749-114435 (RR)

Vând Dacia Nova, 2000, 1000 €
negociabil. Tel. 0768-009067 (RR)

Vând Dacia Papuc, 1,9 diesel,
trac ă, 1300 €; VW Golf, cli-
mă, 3 u ă, 1200 €.
Tel. 0722-777543, 0768-066066 (rr)

Vând OpelAstra Caravan, 1998,
motor ecotech, adus din Austria.
1400 €. Tel. 0768-465451 (RR)

Vând tractor, 3200 € negociabil.
Tel. 0727-245233, 0771-387519 (rr)

Vând Fiat Panda, 1997, număr
de Italia, 350 €.Tel. 0747-972902 (rr)

Vând tractor, 8000 lei. Tel. 0757-
311013 (RR)
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

M a i

Vând teren în zona Triaj, 1200
mp, pre

ă în zona
Victoria, Re

ădină spre Câlnic, 400
mp. Tel. 0355-802552 (RR)

Vând casă cu 3 camere, baie cu
du ătărie, terasă închisă, cur-
te, grădină. Tel. 0731-409421 (RR)

Vând casă mobilată, cu terenuri
ă. 30.000 €. Tel. 0355-

426867, 0726-878510 (RR)
Vând livadă, 3650 mp, 3 €/mp

negociabil. Tel. 0355-404435, 0760-
120125 (RR)

Vând apartament pe Republicii
23, etaj 2, utilat, 2 camere. Pre

ă, termopa-
ne, confort 1, 120 € pe lună. Tel.
0751-760066 (RR)

Vând casă în Gătaia, 5 camere,
baie, bucătărie, 35.000 € negocia-
bil. Tel. 0722-176682 (RR)

Vând casă în Boc ă, la
strada principală, pre

ă Zorlen
ătărie, grădină mare

ă, 564 mp
total, pre

ă cu 2 camere ă-
tărie, fântână ădină mare în
Zorlen ă
bătrână, necesită repara

ămin,
mobilat. Tel. 0727-313680, 0770-
583497.

Predau contract închiriere,
garsonieră Zona Gării, Oravi

ă pentru privatizare. Tel.
0760-278901.

Vând teren intravilan în localita-
tea Ezeri

ă

ă Boc
ă 3 camere, bucătărie, baie,

coridor, gresie, faian ă, podele
laminate, termopane, centrală
termică, curte, acces auto, grădină.
Tel. 0724-700792.

Vând apartament la casă, 2
camere, baie, bucătărie, terasă,
gresie, faian ă, mansardă, pivni ă,
camere 5 pe 5, camere f. mari, apă
caldă, merită văzut, pre

ă Boc ă, 3
camere cu îmbunătă

ătă ă, termo-
pane, încălzire, temoizolat exterior,
pia

ţ negociabil 6 €/mp. Tel.
0748-142139 (RR)

ţa. Tel. 0784-221186,
0735-801487 (RR)

Vând gr

ţ
25.000 € negociabil. Tel. 0724-
005604 (RR)

Închiriez apartament în Govân-
dari, 2 camere, central

ţ 35.000 €.
Contact adelatelechi@yahoo.com
sau tel. 0748-051170 ori 0255-
552020.

Vând cas ţu Mare, are 2
camere

ţ 6500 € neg. Tel. 0728-
510783.

Vând terenuri arabile, pomi
fructiferi în Zorlenţu Mare preţ
negociabil. Tel. 0728-510783, 0355-
415608.

Vând cas

ţu Mare, 6500 € neg. cas
ţii. Tel.

0728-510783, 0355-415608, 0767-
939262.

Închiriez 2 camere de c

ţa,
parter, bun

ţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.

Vând teren intravilan, parcelat
sau neparcelat, cu utilit ţi, în Re ţa,
pe Calea Caransebe

ţ

ţ ţ

ţ 26.000 €
negociabil. Tel. 0747-957520.

Schimb cas
ţiri, cu aparta-

ment în Re ţa 2 sau 3 camere
confort 1 etaj 1 sau 2 exclus turn.
Tel. 0771-449583.

Vând apartament confort 2 cu
îmbun ţiri, gresie, faianţ

ţa Intim etaj 4/4 cu acoperi

Vând garsonier
şi

ş, buc

şi livad

şa Montan

şi buc şi
curte, trebuie renovat

şi buc
şi gr

ş, Caraş-Severin, 1850
mp, pre

şi
şului, km 1-2.

Tel. 0722-630097.
Vând sau schimb cas şa

Montan

şa Montan

şi

ş. Tel.
0724-700792.

Vând apartament 2 camere,
zona Luncă, 14.900 € neg. Tel.
0726-701010.

REŞI
B ILE HERCULANE:

Ş

ORAVI
TOTAL JUDE

ŢA:

ŢA:
Ţ: 14

Buc
ţinerea

de drumuri ,
ţinere

ţii ma
Confecţioner articole din piele

ătar: 1; Lucrător bucătărie: 1; Lucrător sortator de
ător comercial: 1; Muncitor necalificat la între

ă de mare tonaj: 2;
Lăcătu ător comercial: 1; Mecanic între

şeuri reciclabile: 1
Lucr

şosele, poduri: 1; Şofer autocamion/maşin
ş mecanic: 2; Lucr

şi repara şini de cusut: 1;
şi înlocuitori: 3;

Ă

CARANSEBE :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.05.2012

Auto-Moto-Velo
Vând apartament 2 camere, etaj

3, cu centrală proprie
ăsu ă

ă, 3
camere, curte comună, garaj, cu
posibilită

ă.
Tel. 0745-027024, 0757-029877.

Vând casă ultracentral Re

Caut colegă de apartament în
Re ă Intim, apartamentul
este mobilat ă
plus jumătate din cheltuielile de
între

ă în Măureni, 3 came-
re, mobilată, bucătărie, spais, cori-
dor închis, fântână de apă, 2 cur

ădină

ă în Mehadia, 3 came-
re, bucătărie, curte, apă

ădină mare, anexe, curent.
29.000 €. Tel. 0767-670450 (RR)

Vând la Ezeri
ă, sistem iriga

ă în Caransebe
ădină 380 mp, 3

camere, 3 magazii, curent, apă,
gaze, canalizare, sau schimb cu
garsonieră Timi

ă

ăile
Herculane, 12 €/mp. Tel. 0768-
777894 (RR)

Vând două case la Secă

ără
îmbunătă

ă, construc ă, 3
camere, 2 bucătării, baie, hol, două
cur ădină, în Moldova Veche.
45.000 €. Tel. 0741-165546, 0731-
210391 (RR)

ă la Ezeri ă, 3
camere, bucătărie, baie, apă,
canalizare, grădină, pomi. 24.000 €
negociabil. Tel. 0723-665356 (RR)

Vând 3000 mp de teren, pe
dealul Lupacului, la

ăsu ă în

ă, 2 băi, super îmbună
tă

ă în Timi

şi teren 400
mp cu c şi curent, Reşi

Ştefan cel Mare
24, cu ap 3 camere bloc + diferen

şi

şi
şi utilat. Pre

şi alte bunuri. 12.000 €.
neg. Tel. 0255-526023 (RR)

Vând cas
şi canali-

zare, gr

ş 2 ha teren, fân-
tân

ş, str.
Muntele Mic, gr

şoara sau Bucureşti.
Tel. 0745-831107 (RR)

Vând 3 parcele de teren, zona
Reşi

şi termopane, 21.500 €.
Tel. 0723-171462, 0770-472800 ( )

Vând teren intravilan, cu desti-
na

şeni.
Tel. 0731-191130 (RR)

Vând apartament 2 camere, f

şului, 15.000 €.Tel.0770-390424 (rr)
Vând cas

şi

ş, nou

şosea, 2 fronturi
stradale; c

şoara,
24.000 € negociabil. Tel. 0721-
147604 (RR)

ţ ţa.
55.000 € neg. Tel. 0722-871952.

Schimb apartament la cas

ţi de extindere, zona Uni-
versalul Vechi, str.

. ţ

ţa,
curte, garaj etc. Tel. 0745-174215,
0355-806864.

ţa, lâng
ţ 50 €/lun

ţinere. Tel. 0740-038850.
Vând cas

ţi,
vie, gr

ţii, pomi fructiferi,
posibilitatea de locuit, 12.000 € neg.
Tel. 0722-129295 (RR)

Vând cas

ţa, pretabile pentru construcţii,
4 €/mp negociabil. Tel. 0727-
245233, 0771-387519 (RR)

Vând apart. cu 2 camere, confort
1, central

rr

ţie construcţii, 3400 mp, front 17
m, pe drumul european de la B

ţiri, pe Calea Caransebe-

ţie nou

ţi, gr

Vând teren intravilan în Re ţa,
8200 mp. Tel. 0731-376609 (RR)

Vând cas

ţ Ţerova. Tel.
0730-116375 (RR)

Vând apart. 4 camere, 106 mp,
decomandat -

ţit. 50.000 €. Tel. 0724-375599 (rr)
Vând garsonier

BTC - Banat Training Consult CBC - Cozma Banat Consult

CURS INTENSIV DE LIMBA GERMANĂ
�

�

�

�

�

�

�

�

Licen ă ă
Instructor licen ă germană
Training interactiv, reu ă asigurată
Citire, scriere

ăptămâni
Seturi de certificate în limba română ă

ţ
ţ

şi metodologie german

şit
şi vorbire

Pachete individuale de instruire
60 de ore
Durata: 3 s

şi în limba german
Informaţii la 0744 478467

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar ţieredac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro
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Vând cauciucuri autoturisme

-

.

şi
microbuze, second-hand, stare
bun

şov, stare bun

şi var

ş, taxe mi-
ci, asigurare mic
servocity, mp3 Sony cu intrare usb,

şi un rând de jante
de tabl

şi Vw Polo
an 2001 la 2550 € negociabil. Tel.
0721-150717.

Vând garaj, zona bloc 800. Pre

ă, pre

Vând Fiat Panda, 2008, pe
benzină, galben. Tel. 0744-474676,
0733-732121 (RR)

Vând motocicletă Kawasaki,
stare foarte bună, 650 €. Tel. 0766-
103394 (RR)

Vând Aro la cheie, motor de
Bra ă. Tel. 0255-
233912 (RR)

Vând cauciucuri diverse mărimi.
Tel. 0255-224242 (RR)

Vând motocicletă Kawasaki;
motocultor; Opel Zafira înmatriculat
2001; Opel Astra Caravan înmatri-
culat 1994; cauciucuri iarnă ă
diferite dimensiuni. Tel. 0766-
251256 (RR)

Vând microbuz Renault Master,
2001, 400 € negociabil, aparate de
vulcanizat; jante de aluminiu. Tel.
0355-426704, 0754-030888 (RR)

Vând cauciucuri diferite modele;
motocicletă 125 cmc. Tel. 0355-
425973, 0729-022526 (RR)

Vând OpelAstra Caravan break,
servo total, dotat, 2000 €; telescoa-
pe spate; pompe de benzină; jante
tablă; piese pentru Opel. Tel. 0729-
824413 (RR)

Vând motocicletă Yamaha de
600, impecabilă, 1200 € negociabil.
Tel. 0727-271046 (RR)

Vând garaj Anina. Tel. 0760-
278901.

Vând urgent 7 seturi de jante de
aluminiu, la pre

ă, rulaj 112.000 km,

1 rând de jante de aliaj cu cau
ciucuri de iarnă

ă cu cauciucuri de vară, pre

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

ţ avantajos. Tel.
0749-044785.

Vând Fiat Panda an 2004, motor
1.1, euro 4, înmatriculat RO, con-
sum mic, ideal pentru ora

ţ
2700 € neg Tel. 0765-043288.

Vând Vw Polo 1149 E

ţ
6.000 € neg. Tel. 0748-125188.

Vând Opel Calibra 1996, func-
ă perfect, cauciucuri noi,

1300 €. Tel. 0760-465451 (RR)â
ţioneaz

Vând teren intravilan în Bocşa
Român

ş nou, ter-
mopane, uş

şa
3 camere, 90 mp, decomandat,
mobilat. Tel. 0726-701010.

Vând apartament 2 camere, 50
mp, confort 1, decomandat etaj 2,
Moroasa 1. Pre

şului în
spate la Intim, mobilat, et. 1, 80 €.
Tel. 0770-390424.

Vând apartament cu 3 camere, 2
b

ş

şoara.
Tel. 0355-801140, 0255-253973.

Închiriez apart 2 camere, C
Caransebeşului. Tel. 0770-390424.

Vând cas
şi curte +

gr

ă, ideal pentru casă, cu
utilită ă, gaz, canalizare, curent,
600 mp, 19 €/mp negociabil. Tel.
0762-057598.

Vând garsonieră confort 1 în
Govândari, etaj 4, acoperi

ă metalică, pre
ă. Tel. 0771-941801.

Vând la pre
ă

de vacan ă sau alte destina

Cumpăr teren zonă înaltă, 5000
mp, pt. construc ă de vacan ă.
Tel. 0742-460160.

Vând urgent apartament Boc

ăi, 2 balcoane, boxă, bucătărie.
Vedere către fântâna arteziană. Pre

ă, termopane, u ă intrare, pre

ătă
ă, parchet, toate utilită

Vând apartament 3 camere sau
schimb cu garsonieră în Timi

ă în Stavila, 3 camere,
bucătărie, baie, 105 mp

ădină 155 mp. Tel. 0723-279221.
Vând casă Câlnic, 2 camere,

bucătărie, hol, curte 500 mp. Tel.
0728-923280.

ţi, ap

ţ 10.500
€ mobilat

ţ bun teren Bratova
5000 mp, f. bun pt. construcţie cas

ţ ţii. Tel.
0726-701010.

ţie cas ţ

ţ 22.200 € neg. Tel.
0749-195301.

Ofer spre închiriere apartament
confort 3, Calea Caransebe

ţ
45.000 €. Tel. 0720-053058.

Vând apartament 3 camere,
conf. 2, etaj 3/4, Micro 3, gresie,
faianţ ţ
25.000 € neg. Tel. 0743-657228.

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, decomandat, 100 mp,
complet renovat, mult îmbun ţit,
central ţile.
Preţ neg. Tel. 0762-423470.

. alea

Vând apartament 2 camere
conf. 1, 53 mp, Micro 3 sau schimb
cu garsonier

ţ
ă o cameră în Micro 1

sau 2 + diferen ă. Tel. 0770-445699.

V nd spa

Cas

â ţiu pentru activitate
comercial ţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.

ţii sau depozit, compus

ţ 60.000 € neg. Tel. 0723-
160471, 0728-079424.

Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Var ţa util

parchet
de lemn în camere, faianţ

ţ 58.000
€. Tel. 0723-160471, 0728-079424.

ă, S=29 mp, Re

ă de vânzare, cartier
Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construc ă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Pre

ă, suprafa ă
120 mp, decomandat, confort 1, et.
1, centrală încălzire proprie,

ă, gresie în
baie, bucătărie

şi

şi holuri. Pre

Anunţ public
S.C. Hidroelectrica S.A. - S.H. Porţile de Fier cu sediul în

Drobeta-Turnu Severin, str. I. Gh. Bibicescu nr. 2 anunţ
ţinere a autorizaţiei de

mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cara

ţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desf
ţiei pentru Protecţia Mediului

Cara

ă publicul
interesat asupra depunerii solicitării de ob

ă ă în Băile
Herculane, str. Valea Cernei.

Informa ă ă se
pot depune, în scris, la sediul Agen

ş-Severin, pentru
, desf şurat

şurat

ş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri între
orele 08 -16 .

Baza de tratament şi recuperare Tierna

00 00

Oferte-Cereri

de Serviciu
Maistru construcţii civile

Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

ţa sau în str
ţin

ţare
amenajat. Tel. 0744-753109.

ţ de la 50
€/persoan

Transport marf

ţ amenaj

ţii
polistiren, spart ziduri, montat u

şi
industriale caut de lucru în domeniu.
Tel. 0355-407228.

Doresc s
şi

şi pu

şi cafea gratis. Tel.
0764-037416, 00436 763127442.

Execut
şi pre

şi
etc. Cerem seriozitate şi oferim cali-
tate. Negociabil. Tel. 0757-291280.

Caut copii şi b

ă îngrijesc copii sau
bătrâni, în Re ăinătate.
Cunosc maghiara ă germa-
nă. Tel. 0771-109874.

Închiriez salon înfrumuse

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
ă. Tel. 0745-

274929.
Transport persoane din/în Aus-

tria, dulciuri, suc

ăm la cea mai bună
calitate ări interioare,
gresie, montăm rigips, gletuim,
zugrăvim, podele laminate, izola

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985

Transport s

Imobiliare
Vând cas ţ

ţ

Vând/închiriez apartament 4 ca-
mere Samanta, 100 mp, 75.000/250
€

ă de vacan ă: P+E din
lemn prelucrat, 80 mp, mobilat cu
toate dotările. Suprafa ă teren 540
mp. Situat în Văliug, zona Crivaia
Mică. 43.000 €. Tel. 0726-272780.

ă, 55
mp, 27.000 €. Tel. 0355-402482,
0727-047540.

şi apartament 2 camere Lunc
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DE VĂZUT LA TV:
:

Joi Digi Sport 3 ora 20:00
CAIAC-CANOE: Cupa Mondiala de la Poznan, sprint

Sambata Eurosport ora 11:30
ATLETISM: Diamond League, Shanghai

Sambata Digi Sport 2 ora 15:00
:

Sambata port ora 1 :
:

Sambata Eurosport ora 18:30
MOTOCICLISM: Motogp, Marele Premiu al Frantei, Le Mans, cursele

Duminica Digi Sport 1 ora 12:00
TENIS: Turneul ATP Roma, Italia, Finala

Duminica Digi Sport 2 ora 17:00
HANDBAL M.: Cupa Romaniei, Sferturi de finala 1, 2, 3, 4

Marti Digi Sport 2 ora 14:00, 16:00, 18:00, 20:00

BASCHET M Div A, Finala, Meci 2: BC Timisoara - CSU Ploiesti

HANDBAL FEM. Meci amical: Romania - Correa de Sud
Digi S 3 6 00

SARITURI IN APA Campionatul European, Eindhoven, feminin 3M

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
- : - ;

21 - 26 mai: TIR CUARCUL - CE de laAmserdam, Olanda;
- : ;

: ;
:

18 20 mai MOTOGP MP al Frantei, Le Mans, etapa 4

21 27 mai GIMNASTICA- CE masc de la Montpellier, Franta
21 - 27 mai TENIS -
21 mai - 03 iun BOX - CM

TurneuATP la Nice (Franţa),
feminine de la Qinhuangdao (China).

GIMNASTICĂ
Echipa formata din Catalina Ponor, Sandra Izbasa, Diana Bulimar,

Larisa Iordache si Raluca Haidu a reusit sa aduca titlul continental
dupa o pauza de patru ani. Romania a dominat concursul de sambata
dupa-amiaza inca de la prima proba, sarituri, reusind sa se impuna pe
primul loc in clasamentul provizoriu cu un punctaj total 45.291 (Ponor -
15.033, Iordache 15.068, Izbasa - 15.200). Au urmat paralele, unde
romancele s-au descurcat din nou excelent, acumuland un punctaj
total de 42.099 (Bulimar - 13.933, Iordache - 14.333, Haidu - 13.844).
La a treia rotatie, in proba de barna, Romania a reusit sa-i mentina
prima pozitie. Punctajul total a fost 44.499 (Bulimar - 14.733, Iordache -
14.333, Ponor - 15.433). Proba de sol, ultima din concurs, a confirmat
superioritatea romancelor, care au acumulat 44.399 puncte (Bulimar -
14.633, Ponor - 14.733, Iordache - 15.033). Romania a acumulat astfel
in total 176.288 de puncte si a castigat medalia de aur. Pe locul secund
s-a clasat Rusia (175.536 puncte), iar pe trei Italia.

Catalina Ponor a câstigat medalia de aur, iar Larisa Iordache pe cea
de argint, în finala la bârna. Larisa Iordache a deschis finala, fiind
notata cu 15.133, cu care a ocupat locul doi. Catalina Ponor, intens
aplaudata de public, a intrat ultima în finala, exercitiul ei fiind notat cu
15.200, performanta care i-a adus medalia de aur.

Finala de la sarituri a fost câstigata de Sandra Izbasa (14.883), iar
cea de la paralele de rusoaica Victoria Komova (15.666).

Gimnasta Larisa Iordache a câstigat medalia de aur, iar Catalina
Ponor pe cea de argint, în finala la sol. Larisa Iordache a produs
“explozie” la Bruxelles, în tribune, dar si pe marginea covorului, ea
încheind în aplauzele antrenorilor Bellu si Bitang, dar si ale Catalinei
Ponor. Larisa a fost notata cu 15.233 si a cucerit medalia de aur, în timp
ce Catalina Ponor a fost notata cu 14.633, obtinând medalia de argint.

România a încheiat participarea la CE de la Bruxelles, cu 12
medalii, dupa cum urmeaza: Senioare-aur pe echipe, aur la sarituri
(Sandra Izbasa), aur la bârna (Catalina Ponor), argint la bârna (Larisa
Iordache), aur la sol (Larisa Iordache), argint la sol (Catalina Ponor);
Junioare - argint la sarituri (Alina Stanila), bârna (Andreea Munteanu),
sol (Silvia Zarzu), bronz pe echipe, la individual-compus si sol
(Andreea Munteanu).

TENIS
Elvetianul Roger Federer si-a

adjudecat pentru a treia oara in
cariera turneul ATP Masters 1000
de la Madrid dupa ce l-a invins in
trei seturi pe cehul Tomas
Berdych, scor 3-6, 7-5, 7-5. Pentru
Federer a fost a 11-a victorie
obtinuta in fata lui Berdych in 15
meciuri disputate contra cehului.

Mai mult decat atat, campionul
elvetian a obtinut al 20-lea titlu de
Masters din cariera, egalandu-l la
acest capitol pe spaniolul Rafael
Nadal. Meciul dintre Federer si
Berdych a avut o durata de 2 ore si
37 de minute, cei doi jucatori
oferind un meci echilibrat. Cifrele
stau marturie in acest sens, rapor-
tul punctelor castigatoare (43-42
Federer) si al erorilor nefortate
(30-27 Federer) fiind sensibil
apropiate intre cei doi finalisti.
Federer a mai triumfat la Madrid in
2006 si 2009, iar in urma acestui
nou succes jucatorul elvetian va
face schimb de locuri cu Nadal in
clasamentul mondial ATP. Din 14
martie 2011 Federer a ocupat
locul trei in clasamentulATP.

Perechea Horia Tecau/Robert
Lindstedt (România/Suedia), cap
de serie numarul 6, a pierdut finala
probei de dublu din cadrul turneu-
lui Masters 1000 de la Madrid
(Spania), dotat cu premii în
valoare totala de 3.973.695 de
euro. Tecau si Lindstedt au fost în-
vinsi, în ultimul act al competitiei,
cu scorul de 6-3, 6-4, dupa o ora si
14 minute, de cuplul polonez M.
Fyrstenberg/Marcin Matkowski,
cap de serie numarul 4.

Etapa 34/34, ultima etapa: 20 mai 2012: Vointa Sibiu - Dacia Mio-
veni; Dinamo Bucuresti - Astra Ploiesti; CFR Cluj - Steaua Bucuresti;
FC Vaslui - Univeritatea Cluj; Petrolul Ploiesti - Sportul Studentesc;
Rapid Bucuresti - Otelul Galati; Concordia Chiajna - Pandurii Tg Jiu;
Ceahlaul Piatra Neamt - Gaz Metan Medias; FC Brasov - FCM Tg.
Mures. (Meciul Universitatea Cluj - CFR Cluj se va rejuca in data de 18
mai de la ora 21:30 si va fi transmis in direct de catre Digi Sport 1).

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa 32-a:
M V E I G GP PM

.

1. FC Vaslui 32 20 4 8 55 28 64p
CFR Cluj 31 19 7 5 54 28 54
Steaua Bucuresti 32 18 8 6 43 23 62
Dinamo Bucuresti 32 17 8 7 52 29 59
Rapid Bucuresti 32 16 10 6 51 29 58

. Otelul Galati 32 15 7 10 33 26 52
7. U Cluj

Pandurii Tg. Jiu 32 11 11 10 45 37 44
9. Concordia Chiajna 32 12 6 14 39 50 42

. Astra Ploiesti 32 11 8 13 35 36 41
11. Petrolul Ploiesti 32 10 9 13 42 41 39

FC Brasov 32 11 6 15 33 32 39
13. Ceahlaul Piatra Neamt 32 10 9 13 31 42 39

Gaz Metan Medias 32 10 8 14 38 52 38
5. FCM Targu Mures 32 7 11 14 29 42 32p

16. Vointa Sibiu 32 7 8 17 20 41 29p
17. Sportul Studentesc 32 5 12 15 30 53 27p
18. CS Mioveni 32 2 6 24 19 69 12p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

31 10 14 7 41 32 44p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL
Echipa feminina de handbal HC Zalau, pregatita de Gheorghe

Tadici, nu a reusit sa remonteze infrangerea din jocul tur cu Lada To-
gliatti, pentru a castiga trofeul Cupei EHF. Sambata, in Sala Sporturilor
din Oradea, handbalistele din Zalau au cedat cu 21-20 in fata echipei
ruse, dupa ce pierdusera si jocul tur, la 6 goluri diferenta (24-30).

Încurajate de tribune arhipline la Oradea, jucatoarele antrenate de
Gheorghe Tadici au fost la un pas de a obtine o victorie pretioasa, dar ar
fi fost doar una de palmares. În tur, echipa antrenata de Evgheni
Trefilov s-a impus, cu 30-24 (15-14), iar cu scorul general de 51-44 a
câstigat Cupa EHF.

Forţa fizic

ţi atât din
Zal

ţumiţi c
ţ

ă mai mare a rusoaicelor, coroborată cu o bancă mai
lungă, ă la urmă amprenta asupra acestei finale, iar
oaspetele au cucerit pe merit, în aplauzele suporterilor veni

ău cât
ă tânără, unele handbaliste poate nu au

valoare de o finală de cupă europeană, dar suntem mul ă am
ajuns până în finală, o performan ă mare pentru sporturile de echipă de
la noi în acest sezon", a fost concluzia lui Tadici după cel mai reu

ăului de la revenirea sa pe banca tehnică.

şi-a pus pân

şi din împrejurimi la Oradea, Cupa EHF. "Fetele au luptat, dar
atâta s-a putut. Avem o echip

şit
sezon al Zal

FOTBAL
Liga Campionilor se incheie

sambata cu finala dintre echipele
Chelsea si Bayern Munchen. Me-
ciul se va desfasura in Germania
pe arena Allianz Arena din Mun-
chen, stadionul de casa al lui Ba-
yern. Intalniri anterioare: 2004/05
UEFAChampions League, sferturi:

Chelsea 4-2 Bayern (J Cole 4,
Lampard 60 70, Drogba 80,
Schweinsteiger 52, Ballack90pen)

Bayern - Chelsea 3-2
(Lampard 30, Drogba 80, Pizarro
65, Guerrero 90, Scholl 90 +5).
Chelsea a castigat cu 6-5 la
general pentru a ajunge în
semifinale, unde au pierdut cu
Liverpool . Schweinste iger,
Lampard, Drogba, Cech

�

�

şi John
Terry sunt singurii supravieţuitori
din cele doua echipe.

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament final 2011 - 2012:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 26 25 1 0 919 686 51p
2. Stiinta Mun. Bacau 26 21 0 5 819 663 42p
3. HC Odorhei 26 15 3 8 825 759 33p

5. U. Bucovina Suceava 26 14 3 9 765 746 31p
6. Energia Pandurii Tg. Jiu 26 14 2 10 748 748 29p
7. U. Poli. Municipal Timisoara
8 Potaissa Turda 26 11 2 13 740 744 24p
9. Dinamo Municipal Calarasi 26 10 2 14 727 744 22

. CSM Bucuresti 26 10 1 15 663 692 21
11. U Transilvania Cluj 26 8 2 16 691 753 18

CSM Ploiesti 26 7 3 16 641 740 17
13. CSM Satu Mare 26 6 2 18 699 807 14

CSA Steaua Bucuresti 26 1 2 23 662 848 4

4. CS Caras Severin 26 16 1 9 685 664 33p

26 11 2 13 675 665 24p

p
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Pentru sezonul 2012-2013 din Cupele Europene, conform Regula-
mentului EHF si conform punctajului si clasarii tarii, Romania va fi
reprezentata dupa cum urmeaza: Masculin - Romania locul 9 - in total 4
echipe - 1 echipa in Champions League, 2 echipe in European Cup
(comasare Cupa EHF si Cupa Cupelor) si 1 echipa in Challenge Cup.
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