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Constantin Lucaci a adus la Boc ţieşa fascina şi mister

Întoarcerea acasă a maestrului
Matei Mircioane

Sculptorul Constantin
Lucaci, cunoscut în lumea
întreagă datorită operelor
sale monumentale în
piatră

ă fântânilor cinetice
realizate în Re ăila,
Constan

ă al Europei Centrale

ă, în Boc ă, pentru a deschide Muzeul „Spa ă”,
care cuprinde 17 dintre lucrările sale din o ă mai spunem
că numero ă ările lui
Lucaci că sunt sculpturi din lumină, că sunt imponderabile, că stârnesc
fascina ă mister.

Evenimentul, desfă
ă „Nimeni nu este profet în ă, de

ă, la fel ca al
ă fie mai întâi recunoscut prin ări străine, să

primească premii, titluri ă i se deschidă un
Muzeu al Vaticanului, în Italia, pentru ca să i se recunoască meritele
acasă. În cele din urmă, la aproape 90 de ani (s-a născut în 1923, la
Boc ă), a reu

ă ărturisit că îmbră ă a oamenilor, aerului,
străzilor, pomilor, a locurilor, i-a fost dulce, pentru că oricât de aplaudat,
ova ăieri
nu e mai bine ca la... Boc

ă, nefericirea de a se fi întors acasă acoperit de
glorie, la o vârstă în care prietenii, colegii, vecinii săi s-au dus în lumea
umbrelor ăzile copilăriei, coborând, parcă,
dintr-un album în care este contemporan cu Picasso, Max Ernst, Mark
Chagall (ace ă „Fucina
degli angeli”, din Vene ă a fost o fericire, de-
oarece, dacă ar fi trăit vecinii săi de stradă, unii s-ar fi găsit să ridice din
umeri ă spună: „Lasă, că-l ăsta! Umbla în pantaloni
scur

ământând lutul ă

ă mai spunem o supărare a maestrului, pe care mi-a mărturisit-o
în mai multe rânduri, când am avut privilegiul să îl ascult. De

ă de la Re ă una dintre capodoperele lui
Lucaci, sculptorul este extrem de nemul ă edilii ora

ă era gândită să se
integreze. „O astfel de fântână trăie ă cu pia

ă. Dar, pia ă în mod inacceptabil. Nu
ăcut modificări peste modificări, care

nu au făcut decât să urâ ă locul”, a spus Lucaci.
A fost agita ă politicienii locului,

a ă se contamineze de faima
lui Lucaci. În special, acum, în preajma alegerilor. Acest lucru nu
trebuie să ne întristeze, pentru că, la urma urmei, se dovede ă
există oameni verticali, vizibili de departe, asemeni unei fântâni cu
cumpănă, pe izlaz, în jurul căreia se adună turmele să se adape.
Această parabolă nu trebuie să supere pe nimeni. Este posibil ca
printre cei aduna ă existe vreun văcar,
porcar sau ciobăna ă edifice fântâni la fel de frumoase sau

ă sunt arti ămâne să o dovedească.

şi o şi, în special,
datorit

şi

şi de Est” , s-a întors
acas şa natal şi lumin

şi critici din şi din întreaga lume spun despre lucr

şi eman
şurat mar

şi,
lui Lucaci i s-a acordat o recunoaştere binemeritat

şi onoruri pe alte meleaguri, s

şa Român şit! Lucaci a fost primit cu onoruri în localitatea
natal şi a m şarea cald

şi ridicat pe bra şti la Roma, Paris sau la Londra, nic
şa.

Lucaci a avut, îns

şi maestrul a revenit pe str

ştia, chiar îi sunt colegi, în expozi
ştie, poate c

şi s ştiu eu pe Lucaci
şi îşi pierdea vremea pe la atelierul lui Tiberiu

Bottlik, desenând, fr şi modelând tot felul de ciud

şi, Fântâna
cinetic şi

şului
au distrus spa

şte împreun
ştiu ce a fost

în capul acestor oameni, când au f

şa, pentru c
şa cum era de aşteptat, au dorit, mai to

şte c

ş, care s şi
mai şi. Fie c şti sau politicieni. R

ţel

ţa, Br
ţa, Veneţia etc.,

laureat a l Premiu lu i
Herder, considerat un
„Premiu Nobel pentru
cultur

ţiu
ţel inoxidabil. S

ţar

ţie
ţi, 5 iunie a.c., contrazice, parţial,

cugetarea c ţara lui”. Parţial, pentru c
ţi mari

români, a trebuit s ţ

ţi

ţionat ţe e

ţia permanent
ţia). Sau, cine

ţi, era murdar de lut
ţenii”.

S

ţa este considerat
ţumit de faptul c

ţiul în care opera monumental
ţa în care este

amplasat ţa a fost sluţit

ţeasc
ţie mare, marţi, la Boc

ţi, s

ţi în jurul „fântânii Lucaci”, s

Editorial Dan Popoviciu UEFA, orfelinul şi patriotismul

Sindicali}tii - redescoperi]i ca parteneri sociali
Daniel Botgros

Reprezentanţii Comisiei de Dialog Social Cara
ţ

ţirea actului normativ într-un pachet de patru
p ţi, respectiv, legea dialogului social, legea
consiliului economic

ţului Cara

ţi ca parteneri sociali
ţelege c

ţ

ţii
principalelor sindicate din judeţ au f

ţiilor deconcentrate din Cara

ţi s

ş-
Severin s-au întrunit miercuri în şedin

şi social, legea contractelor
colective de munc şi a conflictelor colective de
munc şi
patronate. Ca mod de lucru, au fost luate toate pe
rând şi au fost f

ş-Severin.
Sindicaliştii afirm

şi c

şi, prin urmare, sper

şedin
ştilor vor fi trimise pe parcursul zilei

de joi la Ministerul pentru Dialog Social, dup
ş-Severin. Reprezentan

Şi conduce-
rile institu ş-Severin au
venit cu amendamente. „Propunerile noastre se
refer

ş-Severin a propus
şi ca valabilitatea unui contract colectiv de munc

şesc num

ă extraordi-
nară, pentru a supune dezbaterii modificările la
Legea 62, a dialogului social.

„Modificările Legii Dialogului Social se referă la
despar

ăr

ă
ă, legea partenerilor sociali, sindicate

ăcute o serie de propuneri”, a afirmat
Silviu Hurduzeu, prefectul jude

ă că se bucură de faptul că au
fost redescoperi ă acest gu-
vern în ă trebuie să pună accentul pe sindica-
te ă ca amendamentele lor să fie

ascultate. La ă au avut loc dezbateri, iar pro-
punerile sindicali

ă cum a
precizat prefectul de Cara

ăcut mai multe
propuneri concrete, care au fost preluate de prefect,
în vederea transmiterii lor către guvern.

ă în principal la legalizarea documentelor prin
care se demonstrează reprezentativitatea sindi-
catelor. De asemenea, ITM Cara

ă să
fie mai mare de 24 de luni, iar angajatorii care depă-

ărul de 21 de angaja ă notofice în scris la
ITM acest lucru”, a afirmat Petru Jura, directorul
Inspectoratului Teritorial de Muncă CS.

Cele 2.200 de parcări din Re
ă ă un circ de aproape jumătate de an.

Concesionarea locurilor de parcare cu plată din Re
ă din Primărie

ă aproape
ă a pus piciorul în prag

ă rezilieze contratul cu firma Repark. Astfel că, într-o adresă trimsă de
Primăria Re ă ă renun ă unilateral
la contractul de concesiune a parcărilor cu plată. “Au apărut
circumstan ăzute la data încheierii acestuia,
circumstan ă, în urma
concilierilor, aceste circumstan

ă”, sunt motivele invocate de municipalitate prin Direc

ă a trimis o soma ă
ă că, firma trebuie să înceteze întreaga

şi

şi
şi şedin

şase luni de la momentul
concesiunii, administra şi a luat decizia
s

şi

şi faptul c

şi Privat al municipiului Reşi

ţa au revenit în administrarea
municipalit ţii, dup

ţa a însemnat
scandaluri prelungite, oameni daţi afar ţe de
consiliu local cu scântei. Dup

ţia local

ţa societ ţii, municipalitatea anunţa c ţ

ţe ce nu au putut fi prev
ţe care au afectat interesul public, cât

ţe nu au putut fi soluţionate pe cale
amiabil ţia pentru
Administrarea Domeniului Public ţa. Mai
mult decât atât, administraţia local ţie societ ţii Eco
Bau Parc prin care avertizeaz

Primăria a reziliat contractul cu
firma care administrează parcările

Vă mai aduce ă, după ce a câ
ăcut

ătre ziari
ă a

vorbit cu ziaristul ă acela ar fi folosit un jargon al
meseriei de ziarist sportiv din Italia, fără inten

ă
termenul a fost folosit peiorativ, adică, în context, cu scopul
de a jigni. Ambasada României i-a tras

ă pe fondul
problemei române

ă un român a câ ă importantă a
continentului.

Cele de mai sus ne trimit din nou la o discu

ă de o permanentă trimitere în derizoriu, fie ca
urmare a folosirii discursului patriotard, lipsit de orice
esen ă, doar în scopul personal al oratorului de a se alege
prin diversele organisme ale puterii, fie ca urmare a mult

prea deselor experien ăite de români în
propria lor ă. E greu să te încerce patriotismul, când
despre România se vorbe

ău de zi cu zi este asimilat ultimelor
locuri într-un clasament european, când politicienii ale

ă corup
ă ru ă faci parte din acest popor.

ă de la na ă o iube
ăspunde da. Vă a ă, la vot!

ţi aminte c
ţigan de

c
ţitor al unuia

ţia de a-l jigni.
Reprezentanţii ţiganilor s-au sesizat

ţie a celui ce a scris
materialul. Care e cam greu de crezut c

ţie sportiv

ţie despre
modul în care românii sunt percepuţi în lume, despre
existenţa dilemei de a fi sau nu patriot. Patriotismul la
români sufer

ţ

ţe nefericite tr
ţar

ţia ţia în doctrine politice, te
apuc ţi
dintre noi simţim române

ţia orfelinului care, abandonat de mama
sa înc

ştigat finala
cupei UEFA, românul Mircea Lucescu a fost f

ştii italieni? Un nou prilej pentru inflamarea
naturelului sim şi-al altuia. Lucescu a spus c

şi c

şi au reclamat c

şi ea de urechi pe
italieni, pentru proasta inspira

şti din Italia habar n-avea de

sensibilitatea românilor la apelativul folosit. În fine, ziariştii
au ripostat cu ironie la mustrarea ambasadei, şi cu
trecerea timpului incidentul s-a mai atenuat, important este
c ştigat o competi

şte cel mai adesea la modul
negativ. Când traiul t

şi de
tine transform şi ho

şinea c Şi totuşi, mul
şte, iubim România. De ce? Nu

am decât explica
ştere, întrebat fiind dac şte,

invariabil r ştept duminic

(continuare )în pagina 2
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Consiliul Local Re

O nou

şi şi Compania Na

şi reamenajarea zonei adiacente g
şi

şi
şi a reprezentan

şantier, care s

şi

şedin
şurat vineri, 01.06.2012, 26 de

persoane au depus CV-uri şi cereri de angajare. 14 dintre acestea au fost
chemate la interviu, 11 nu au îndeplinit condi

şeurile
nepericuloase din localit şi cartierele apar şi

ş, Izgar, Iersig - miercuri (06, 20 iunie)
Doman - vineri (01, 08, 15, 22, 29 iunie)

Primul centru de colectare a DEEE (deşeuri de echipamente electrice
şi electronice) din Reşi

şi

ţa ţional

ţii de cale ferat
ţirea calit ţii serviciilor pentru c

ţiilor de cale ferat ţie prin parc
ţiei în spaţiul urban

ţa Sud a avut loc
miercuri, 30.05.2012, în prezenţa primarului municipiului Re ţa, Mihai
Stepanescu, a reprezentanţilor CN CF „CFR” SA ţilor locali
ai sucursalei. În urma discuţiilor, s-a constatat c

ţia din
Decembrie de zona g ţionat, iar traficul pietonal va fi
deviat spre podul Prescom. Primarul Mihai Stepanescu a dezaprobat
aceast

ţie pentru identificarea unei soluţii optime cu privire la organizarea
de ţenilor în zon

ţa. De aceast
ţi au la dispoziţie 40 de locuri de munc

ţire continu

ţe de la parterul Prim
ţia anterioar

ţiile necesare pentru posturile
oferite, iar o persoan

ţile ţin ţa
sunt colectate, în luna iunie, conform urm

luni
ţi (05, 12, 19, 26 iunie)

Moniom, Ţerova - miercuri (06, 13, 20, 27 iunie)
Câlnic - joi (07, 14, 21, 28 iunie)
Cop

ţi (05, 19 iunie)
Brebu, Valea Deni,Apadia - joi (07, 21 iunie)
Verme

ţa va fi deschis joi, 07.06.2012. Str.

Joi s ţenii sunt invitaţi s

ă de Căi Ferate „CFR” SA
au încheiat un acord de parteneriat, în luna mai 2009, în cadrul Proiectului
„Modernizarea unor sta ă din România”. Acesta prevede
îmbunătă ă ălători prin reamenajarea clădirilor
sta ă, facilitarea accesului la sta ări, integrarea
sta ării. Predarea
amplasamentului pentru modernizarea Gării Re

ă durata lucrărilor va fi de 2
ani, timp în care accesul pietonilor peste podul ce leagă B-dul Revolu

ării va fi complet restric

ă variantă, urmând ca proiectul să fie prezentat în Comisia de
Circula

ă nu oprească accesul cetă ă.

ă bursă a locurilor de muncă va fi organizată de SC VELOCITY
RESITA SRL, cu sprijinul Primăriei Municipiului Re ă dată,
cei interesa ă vacante, pe
următoarele posturi: operator asamblare, CTC-ist, stivuitorist, maistru
montaj, specialist îmbunătă ă, contabil contabilitate de gestiune,
manager proiecte, specialist dezvoltare HR, specialist formare
profesională. Bursa locurilor de muncă va avea loc joi, 07.06.2012, de la
ora 12.00, în Sala de ăriei.

La edi ă, care s-a desfă

ă a refuzat, în final, postul de operator.

Brantner Servicii Ecologice S.A. informează că de
ă ătoare municipiului Re

ătorului program
Târnova - (04, 11, 18, 25 iunie)
Secu, Cuptoare - mar

ăcele, Zorile, Ohaba-Mâtnic, Ruginosu - miercuri (06 iunie)
Sacu, Tincova - mar

pe Căminelor.

eara, de la ora 20.00, re ă participe la un concert
al trupei Cargo, în Parcul Tricolorului din cartierul Lunca Bârzavei.

:

ţa, organizeaz
ţia sportiv

ţiilor nonguvernamentale cu
activitate în domeniul protecţiei copilului

ţi Copiii” ţia medical
ţii Cosma

ţi
participanţi, vor fi premiaţi cu diplome

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Serviciul Public Centrul de Zi „Maria”, din subordinea şi sub autoritatea
Consiliului Local Reşi

şi ştafet
şi copii din

centrele de zi aflate în subordinea organiza
şi anume: „Humanitas ProDeo”,

„Pentru Fiecare Copil o Familie”, „Salva şi Asocia
şi Damian”.

Câştig şi ceilal
şi dulciuri.

ă joi, 07.06.2012, de la ora 15.30, pe
Stadionul „Mircea Chivu” din municipiu, competi ă „Cupa
centrelor de zi”. Concursul va cuprinde fotbal, atletism viteză ă.

Vor participa atât beneficiarii Centrului de Zi „Maria”, cât

ă
„Sfin

ătorii primelor trei locuri de la fiecare probă, dar

Poli
ă

ă închisoare!”, desfă

ă mită sau votează ilegal
au fost distribuite cetă

ărgina
ă, dar nici satele

sau comunele nu au fost uitate, tocmai ca pentru
mesajul sugestiv al campaniei să ajungă în toate
mediile sociale.

Până în prezent pe raza jude

ări
neconfirmate, iar alte patru au fost solu

ă
mute banner-ul postat într-un loc interzis, a fost
necesară înlocuirea afi ătre un candidat
întrucât acestea combinau culori ce indicau steagul
Romîniei, iar al ă
acestea aveau dimensiuni mai mari decăt cele
acceptate în locurile special amenajate).

În această campanie oamenii legii au fost
prezen ă
la 89 de adunări ări publice ce au avut
carecter electoral, neînregistrându-se incidente
deosebite.

Nu uita ă mita ă
închisoare!, iar dacă sesiza ălcări ale legisla

ărul unic de urgen ă 112.

ţi ţie
Judeţean Cara ţile de
prevenire în cadrul campaniei „Mita

ţiuni” pe raza întregului judeţ în ultimele zile.
Aproximativ 800 de pliante cu riscurile la care se

supun atunci când accept
ţenilor. Au fost vizate locurile

aglomerate
ţa sau Moldova Nou

ţului Cara

ţiuni, 2 contravenţii, iar 4 au fost sesiz
ţionate

conform legii (unui candidat i s-a pus în vedere s

ţi doi au achimbat afi

ţi pentru a asigura ordinea

ţi c
ţi înc ţiei

electorale apelaţi num ţ

ştii din cadrul Inspectoratului de Poli
ş-Severin au continuat activit

şi votul ilegal
înseamn şurând mai multe
„ac

şi cartierele m şe din oraşe
precum Oravi

ş-Severin
au fost înregistrate 20 de incidente electorale, din
care 15 au fost deja finalizate.

Dintre cazurile rezolvate 5 au reprezentat

infrac

şelor de c

şele fiindc

şi liniştea public
şi manifest

şi votul ilegal înseamn

Simţ civic
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cara

ţumiri domnului Gheorghe
M., pentru spiritul civic de care a dat dovad

ţie de la sediul Judec
ţa, sesizând faptul c

ţiei. În prezenţa
martorului, jandarmul a deschis portofelul în care se
aflau documente

ţerul janadarm aflat în
serviciu a identificat imediat persoana p

ţinut s ţumeasc

ş-
Severin adreseaz

şi protec
şi

şi o sum
şi 78 lei. Subofi

şi jandarmului pentru corectitudinea şi
promtitudinea de care a dat dovad

ă mul
ă în data

de 31.05.2012.
În data de 31 mai a.c., în jurul orei 10.00, numitul

Gheorghe M., s-a prezentat la jandarmul aflat în
serviciul de pază ătorie
Re ă a găsit un portofel de
culoare neagră pe holurile institu

ă de bani, în valoare de
390 euro

ăgubită,
care nu constatatse încă lipsa portofelului.

Numitul Bogdan I., a ă mul ă
domnului Gheorghe M. pentru gestul său altruist,
precum

ă.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.Lcu sediul în

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

î ţa, sat.
R chitova, nr. 17, jud. Caras-Severin

Computer - 1 buc. evaluat la preţul de 7 euro;
Monitor - 1 buc. evaluat la preţul de 6 euro;
Drujba - 1 buc. evaluat la preţul de 6 euro;
Cap tractor - 1 buc. evaluat la preţul de 5.450 euro;
Remorca lemne - 1 buc. evaluat la preţul de 610 euro;
Camion Roman Diesel - 1 buc. evaluat la preţul de 2.508 euro;
Dacia Papuc - 1 buc. evaluat la preţul de 20 euro;
Banzic - 1 buc. evaluat la preţul de 90 euro;
Dulap Cuptor - 1 buc. evaluat la preţul de 15 euro.
Preţurile nu includ TVA
Licitaţia public

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

şi se
va repeta în fiecare zi de marti la aceeaşi or

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

ă scoaterea la
vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor bunuri apartinând
debitoarei S.C. TORENT COM S.R.L. cu sediul n Oravi

ă

ă

ă

ă

ă va avea loc în data de 12.06.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE

:
�

�

�

�

�

�

În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.Lcu sediul în
Re ţa, str. Horea, bl.A7, parter, jud. Cara ţ

ţie public ţ
ţ

-
-
-
-
-

-
ţ .

ţia public
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 vineri la aceeaşi or

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

ă scoaterea la
vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor bunuri apar inând
debitoarei S.C. BRILLIANT STAR IMPEX S.R.L., Re i a

Masă 54,51 Euro;
Scaun 88,19 Euro;
Calculator 24,47 Euro;
Monitor 9,21 Euro;
Imprimantă 18,17 Euro;
Pompă de spălat autoturisme JET 7,85 Euro.
Pre urile nu includ TVA
Licita ă va avea loc în data de 08.06.2012 orele 10:00

ă la sediul societă

Randi Tokar a declarat vara trecută că a fost
răpit, bătut şi împuşcat în picior, dar totul s-a
dovedit a fi doar un scenariu de film.

Scenariu teribilist
Gruparea mafiot şi

ştilor c
şini şi dus la

Kilometrul 7, într-o p
ştilor a reieşit faptul c

şi l-au împuşcat
în picior, dup

şi p
şit ulterior s

şocat o

ştia aveau reguli stricte de conspirativitate,
gruparea era organizat

ştilor şi s-a descurcat de minune,

misiunea pe care a primit-o a fost s
şi

şina din fa
şte, cu un arsenal de arme asupra sa.

La astfel de teste, au fost supuşi şi al

şi aşezarea lui pe o
maşin ş, al şi

şi acum ziua aceea. Am ieşit
din scara blocului şi m-a luat instant o senza

şi p

şte în zon
şi au

f

ă din Re
ătălin Radu racola

noi membrii, supunându-i unor teste de fidelitate,
abordate după scenarii desprinse din filme. Un
exemplu în acest sens, este cazul tânărului Randi
Tokar, care în luna iulie a anului trecut le-a declarat
poli ă a fost răpit în timp ce se îndrepta spre
casă, băgat în portbagajul unei ma

ădure. Din declara
ă cinci persoane, cu

cagule pe fa ă l-au legat de un copac
ă care l-au abandonat în fa

ărea ireală povestea tânărului,
anchetatorii nu au ie ă declare dacă au
rezolvat sau nu cazul tânărului, care a ă
întreagă. Surse oficiale însă, apropiate anchetei
dezvăluie de abia acum care a fost, de fapt,
adevăratul scenariu. „Au fost ob

ării. Astfel că,
ace

ă pe celule cu sarcini precise,
făcea activită

ătre noii membrii, a unor activită
ă demonstreze loialitatea fa ă de

grup”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT.
Astfel că, povestea tânărului a fost doar un test la
care a fost supus. Pentru că a min

ă îl asasineze pe
omul de afaceri din Re

ării. Un alt exemplu în acest caz este tăierea
capului unui câine de apartament

ă din ora ături de o lumânare. Re
ă

biserică. „Îmi amintesc

ă. A fost cumplit ceea ce am văzut. Capul
câinelui era tăiat simetric ărea pu

ăra Alexandra Popa,
care locuie ă. În ciuda faptelor sale, cei
patru tineri din grupare nu suportă via
ăcut recurs la decizia instan ăreia
trebuie să stea la răcoare pentru 29 de zile.

ţa, care planifica
asasinarea omului de afaceri C

ţi

ţia pe care a
dat-o poliţi

ţ
ţa Spitalului

Judeţean. De

ţar

ţinute date certe
privind modul de acţiune al grup

ţi specifice organelor de aplicare a legii
pentru asigurarea operaţiunilor, impunea
executarea de c ţi de
iniţiere menite s ţ

ţit în declaraţiile pe
care le-a dat poliţi

ţa. Tokar Randi a fost
descoperit în ma ţa blocului în care acesta
locuie

ţi membrii ai
grup

ţenii
care locuiesc în zona centrului civic, chiar lâng

ţie de
vom

ţin despicat,
probabil, cu toporul”, spune tân

ţa de arest
ţei, potrivit c

Teste mafiote desprinse din filmele de groaz@

Ac]iuni intreprinse de poli]i}tii din cadrul IPJ Cara}-Severin în campania
MITA {I VOTUL ILEGAL ÎNSEAMN~ ÎNCHISOARE" "

activitate desfă ă în parcările ora
ă să-

ă” de pe domeniul public. “Contractele au avut
foarte multe deficien ă le rezolvăm
pe cale amiabilă, ne-am repetat de nenumărate ori,
dar aceste concilieri au e

ă a acestui contract”, a
declarat Liviu Gârtoi, directorul DADPP al
municipiului Re ă nu ridică indicatoarele de
pe domeniul public, Poli ă le va aplica, de
astăzi, amenzi cuprinse între 400

ă comenteze rezilierea.
În schimb, au spus că nu au primit încă vreo
în ă de la Primărie, dar că o a ă
cu mare interes.

şurat şului şi este
obligat şi ridice şi indicatoarele “parcare cu
plat

şuat, motiv pentru care s-a
recurs la rezilierea unilateral

şi

şi 1.000 de lei
pentru fiecare indicator. În ce îi priveşte pe oficialii
Repark, aceştia au refuzat s

ştiin şteapt

ţe, am încercat s

ţa. Dac
ţia Local

ţare oficial

Parc rileă
( )continuare din pagina 1

Câ}tigul salarial mediu în luna martie 2012 în jude]ul Cara}-Severin
Câştigul salarial mediu nominal brut

ştigul salarial mediu nominal net

ştigul salarial nominal brut cuprinde

, realizat în
luna martie 2012 în jude ş-Severin a fost de
1603 lei/salariat, mai mare cu 4,2% decât cel din luna
precedent şi cu 8,3% mai mare decât cel înregistrat în
luna martie 2011.

În agricultur şi servicii anexe,
silvicultur şi piscicultur

şi cel din
industrie şi construc

ştigul din
servicii (1542 lei/salariat).

Câştigul salarial mediu brut în luna martie 2012 în
jude ş-Severin a fost cu 24,6% sub nivelul
câştigului salarial mediu brut pe

înregistrat în
luna martie 2012 în jude ş-Severin a fost de
1175 lei/salariat, în creştere fa

şi în creştere cu 7,8% comparativ cu
cel realizat în martie 2011.

Câştigul salarial mediu net în agricultur
şi servicii anexe, silvicultur şi piscicultur

şi
construc

şi perioad
ştigul salarial mediu net în jude , în luna martie

2012 a fost cu 23,8% sub nivelul câştigului salarial
mediu net pe

: salariile,
respectiv drepturile în bani şi în natur

şi indemniza

şi
de studii, zile de s şi alte zile libere, sumele
pl

şi alte sume pl

şi din alte fonduri (inclusiv
contravaloarea tichetelor de mas

ţul Cara

ţului, înregistrându-se 1714 lei/salariat
ţii s-a situat peste media judeţului

cu 1669 lei/salariat, sub medie situându-se câ

ţul Cara
ţar

ţul Cara
ţ

ţ

ţii a cescut cu 7,9% iar în servicii a crescut cu
6,3% faţ

ţ

ţar

ţilor pentru munca efectiv prestat

ţiile acordate
ca procentaj din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri
la salarii potrivit legii, sumele pl

ţiile pentru concediile de odihn

ţ
ţiei în

vigoare sau contractelor colective de munc

ă

ă, vânătoare
ă ă acesta s-a situat peste media

jude

ă, care a fost de
2126 lei/persoană.

ă de cel din luna
precedentă cu 4%

ă, vânătoare
ă ă a cescut fa ă

de cel din martie 2011 cu 29,7%, în industrie

ă de aceea ă.
Câ

ă, acesta fiind de 1543 lei/persoană.

ă cuvenite
salaria ă (inclusiv
pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de
salarizare aplicată, sporurile

ătite pentru timpul
nelucrat (indemniza ă

ărbătoare
ătite din fondul de salarii pentru concediile medicale),

premiile, primele de vacan ă ătite din
fondul de salarii potrivit prevederilor legisla

ă; sumele
plătite din profitul net

ă).

Câ

Câ

Sursa: Institutul Na ă!ional de Statistic



Pozi ia 1. PDLţ
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
1. Ciurel Lenuţa
2. Vasilescu Nicu

ţu Gabriel-Eugen
18. Bojin Nicolae
19. Str

ţ-Iliuţ

ţ

ő Paraschiva
22. Virag Nicolae
23. Kovacs Rozalia
24. Mucsi

ţ

ţa
7. Ro ţi Gheorghe
8. Iova Ilie
9. Boc

Ţundrea Ioan
18. Marinescu Aurel
19. Gubandru Nicolae
20. Nov

ţa
28. Poneţchi Pavel Petru
29. Mihan Ilie
30. Borduz Petru
31. Marcu Aurel

32. P

ţ
35. Brindea Marius Marcel
36. Rusu Dorin-Daniel
37. Roiban Adrian-Paul
38. M

ţu Mihai
5. Groz

ţ

ţiu Cosmin Ionuţ
11. Mariţescu Nicolae
12. Stolojan Marcel Nicu

ţ

Ţîru Luminiţa
33. Pene

ţ-Mihai
2. Mutu Viorel
3. Belba Marinela-Ionela
4. Cucu Ion
5. Nicoar

ţ

ţa Gheorghe
28. Drug

ţa Mircea-Marinic

ţa Alina
3. Leoveanu Dan
4. Cismariu Go

ţa-Maricela
6. B ţu Dumitru
7. Marcu Ilie-Daniel
8. Gherman Iulian
9. Belcot

ţ Adrian
22. Stepanescu Sanda
23. Blaj Cornel-Teodor

24. Banda Petru
25. Pricop Vasile
26. Codo

ţa Petru
28. Butnaru Vasile
29. Izvercian Marian-Cosmin

ţu Petru
5. Cornea Maria Nicoleta
6. Gal Francisc Remus
7. Gal Liliana Alina
8. Carta

ţu
3. Rogin Ana
4. Sîrbu Dan
5. Bordea Iosif Gabriel
6. Mari

ţ Marian
19. Dancea D

ţ Nicoleta -Daniela
21. Radu Iosif Adrian
22. Tîr

Ţeicu David
28. Cîrcu Elena Domniţa
29. Bir

ţ Petru
33. Ro

ţa

ţ
3. Apopi Adriana-Adela
-

ţa
4. Knab Ion
5. Avr ţ Apostol
6. Colceru Dorinel
7. Baciu

ţ
ţi- Smetana Cristian

12. Sp ţelu Valentina
13. Croitoru Dorin
14. Avram Daniel - Ovidiu
15. Jianu C

ţ
18. Carp- Petrache Gheorghe
19. Bunea Gheorghe- Ioan
20. Radu Mihaiela
21. Bogdan Alexandru
22. Hodas Dorina - Mariana

1. Bittermann Olga Persida
2. Madina Constantin Sorin
3. Surdu Daniel- George
4. Iacob Dorinel
5. Amariei Ion
6.

ţa Pica
11. Lechinţan Augustin
12. Moldovan Petru Rafael
13. Cornean Silvius Petru
14. Rancu Gheorghe
15. Bozgan Victorel
16. Hoanc

ţan Ovidiu -Marian
20. Boldea Grigorie
21. Penţa Ion
22. Munteanu Manuel Octavian
23. Cimponeriu Lorin-Puiu
24. Gherov ţ Doru Ioan
25. Pistril

ţun Lucian

ţa Vasile
8. Demetrovici Florin-Ionel
9. Fusariu Nicolae
10. Smoleac Emilia
11. Fortun S

ţ
20. Truţan Gheorghe
21. B ţ

ţ Nicolae
25. Dumitra

şor
3. Miclea Aurel
4. Radovancovici Omer
5. Paica Gheorghe
6. Brebu Iosif-D

ş-Cioflec Matei-Olimpiu-Vinicius
8. Berbentia D

şcu Stelian
11. Mutaşcu Ion
12. Doxan Adrian
13. Marta Remus
14. Orza Gheorghe
15. Anghelina Petru
16. Nicola Alexandru
17. Cism

Şandru Ilie
26. Domilescu Gore
27. Mutaşcu Dimitrie
28. S

Ştefan
32. Ciomaga Monica-Cornelia
33. Lalescu Ionu

şor
37. Velcot

Ştefan
7. Cziczeri Eva Ildico
8. Beke Vasilie
9. Cserny Gabriela Agnes
10. Pénzes Adalbert
11. Orban Balaşiu
12. Szilágyi Éva
13. Pozsar Ioan Francisc
14. Beke Eva Lidia
15. Kecskes Istvan Imre
16. Bubeş Elisabeta
17. Szabo Iuliana
18. Kiszela Iuliana
19. Jurca Cecilia-Hajnalka
20. Barna Margareta Iuliana
21. Éget

Ştefan Ioan
25. Szabo Iosif Stefan
26. Poszar Veronica
27. Szabo Iuliu
28. Mucsi Ecaterina
29. Kecskes Ema-Margareta
30. Stancu Ioan
31. Radu Mladen Miodrag
32. Stancu Dorin
33. Constantin Ramona
34. Radivoievici Zlatco
35. Avram Petru
36. Peptan Nicolae
37. Popescu Ion
38. Chis

Ştef

şe

şan Florentin
10. Grindeanu Nicolae
11. Ciobanu Mircea Paul
12. Cojocariu Ioan
13. St Ştefan
14. Ştefan Sorin Iacob
15. Başag Viorel
16. Nedelcea Constantin Flavius
17.

şescu Iuleana
9. Murariu Ioan
10. Vîlcu Lauren

şor
13. Olariu Ioan
14. Cîmpan Ovidiu Dan
15. Trişc

şcu Trandafir
19. Ciobanu Vasile
20. Crişan-Burian Mircea
21. Poli

şian Mariana
29. Rusu Lucian Ticu
30. Vl

şel Ştefan
34. Turcu Andrei
35. Niagu Mihai
36. Şerban Alexandra
37. Mocanu Radu Andrei
38. P

1. Popovici Ionu

şca Liviu-Ion
7. Talpazan Gheorghe
8. Munea Nelu-Simion
9. Botoş Pavel
10. Beutur

ş
15. Butan Marius-Florin
16. Chis

şcu Vasile
21. Iovanovici Sava
22. Nicolicea Nicolae
23. Civig Ioan
24. Civig Nicolae
25. Galescu Vichente
26. Pan

ş Emilia
32. Tan

şnicu Gheorghe
37. Sculici Ioan
38. Gavrilovici Zoran

1. Stepanescu Ion
2. Cre

şa Marian
5. Cioanc

Ştef

şpan Nastasia
27. Humi

3. Axmann Daniel
4. Cornea Codru

ş Gabriela
9. Borca P şcu Ion

1. Obersterescu D

şescu Maria
7. Dumitru Gabriel Sorin
8. Munteanu Mihaela Augustina
9. Petrovan Ioan Marian
10. Cîrcu Gabriel
11. Laz

şa Iosif
14. P

şan Petru
17. Pervulescu Gheorghe Ioan
18. Padinean

şu Petru
23. Macavei Victor Adrian
24. Strîmbei Petric

şca Dumitru
26. Anghel Luca
27.

şa-Fren
şu Ioan

34. Negrei Ion Romic

ş Silviu Mihai
37. Haiduc George-Olivian
38. Belci Hyulasi Iulian

1. Şuşar

Ştefan
8. Mateaş-Oltean Gheorghe
9. Purdescu Gheorghe
10. Nicoar

şa Pascu
8. Ştefan Petru
9. Constantin Eugen
10. Doan

Şelner Valentina
7. Bosnea Viorel
8. Cr

şil

şor
29. Blidariu Pavel
30. Faur Elena
31. Cergan Costel
32. Nicoar

1. Schnabel Ivan

1. Pârvulescu Dumitru-Tilic

şan Nicolae
6. Ungureanu Mircea
7. Cre

ş Eugen Ionu

Ştef
şcu Ioan

26. Radoi Nicolae
27. Chişe Nicolae
28. Dr

ănilă
7. Arma

ănilă
9. Român Dacian
10. Pătra

ănean

ăin Ioan
20. Blajovan Ioan-Viorel
21. Broască Mircea-Gabriel
22. Meilă Loredana
23. Careba Gavrilă
24. Cîmpean Lucian-Dan
25.

ăvescu Constantin
29. Chincea Ion
30. Cîrdei Iustin-Doru
31. Ciomaga

ă
34. Bălean-Iuria Adrian
35. Szazi Zoltan-Ioan
36. Jitaru Sorin-Nicu

ă Silviu-Adrian
38. Gai ă Gheorghe

1. Pénzes Tünde
2. Mastan Gabriel Florin
3. Vigh Irina
4. Szilágyi Mihály
5. Korsos Anamaria-Sigrid
6. Barna

ăli ă Mihai

1. Frunzăverde Sorin
2. Ghiorghioni Ionesie
3. ănescu Nicolae
4. Turnea Iustina
5. Spânu Ion
6. Raichici Liubi

ănescu

ăcescu Toni
21. Smultea Traian
22. Anderca-Gherga Toma
23. Vasiloni Trandafir Florin
24. Minea Mihai
25. Avram Silviu-Dan
26. Pârvan Cornel-Petru
27. Nicula Tudori

ătruică Dan
33. Cotarcea Haralambie
34. Hogea Cătălin Ionu

ăran Ilie-Ciprian

1. Tabugan Ion
2. Bona Mihai
3. Dumitrescu Romeo Traian
4. Gu

ăvescu Petru
6. Gavrilovici Adrian Vasile
7. Gu ă Dan Valeriu
8. Mari

ă Daniel
16. Ursu Lazăr
17. Bandu Cristina Rodica
18. Dumitra

ă Daniel Petru
22. Aghescu Martin
23. Novacovici Flavius Livius
24. Giurgiu Gavrilă
25. Cârpian Ion
26. Epure Radu Valentin
27. Andronache Marcel
28. Ro

ădia Alina Elena
31. Ungar Ion
32.

ăun Gheorghe

ă Marius
6. Maru

ă Eugen-Puiu
11. Maghiar Vasile
12. Miu Mirel-Felix
13. Almăjan Ioan
14. Fiat Iosif-Iană

ăli ă Daniel-Florin
17. Mităr Ani
18. Sîrbu Domnosie
19. Cioancă Alin-Deian
20. Muta

ă Mihai
27. Mulcu

ărin Mihai
29. Rosocha Volodia
30. Irimia Sorin-Lazăr
31. Bolinti

ă
33. Jurcul Matei
34. Samoilă Marius Adelin-Gheorghe
35. Radu Emanuel
36. Poro

ă Lumini
ăltăre

ă Gheorghe
10. Stepanescu ănică
11. Ribar Petru
12. Izvercian Nicolae
13. Stepanescu Mitru
14. Gherga Ioan-Florică
15. Dodea Maricel
16. Burtea Gabriel
17. Bobîlcă Nicu Lucian
18. Cristescu Ion-Achim
19. Teodoru Grigore
20. Popescu Ana
21. Târbă

ătra

ănilă
2. Bunei Ni

ăr Ionel Cristian
12. Drugarin Teofil
13. Mic

ăun Rusalin Lucian
15. Bob Adam
16. Fene

ănilă
20. Han

ă
25. Ro

ău Florin Rusalin
30. Pascu Gheorghe Adrian
31. Jurma Petru
32. Izba

ă
35. Nicola Pavel
36. Mari

ă Ilie
2. Voina Ion
3. Pistrila David
4. Voin Ion
5. Ieremia Cornel Dorin
6. Voichescu Petru
7. Voichescu Nicoleta
8. Perciu Ionel Dorin
9. Geamăn Cristian

1. Nestorovici Miroslav
2. Latovlevici Jiva
3. Dumitru Ion
4. Panici Nadi

1. Jurj Doru-Mircea
2. Mihai Alexandru Codru

1. Cristescu Constantin
2. Chioariu Horia Pavel
3. Baciu Gheorghi

ămu

ă Cristian
11. Loga Claudia-Daciana
12. Sprânceană Constantin
13. Loga Eugenia
14. Paica Florica
15. Peter Iosif
16. Ignat Vasile
17. Toma Maria
18. Otu Dorina
19. Despa Sergiu
20. Catrina Aurel
21. Popescu Ion
22. Otu Liviu
23. Rada Veronica
24. Dalea Dumitra
25. Popescu Carmen
26. Popescu Gabriela
27. Loba Vasile
28. Pop Vasile

29. Loba Tatiana
30. Putnic Maria
31. Putnic Ion
32. Sprânceană Maria
33. Jivoin Ionel
34. Păvan Loredana
35. Scînteie Sebastian
36. Stetco Lucia

1. Paul Vasile Ovidiu
2. Mihăilă Costel
3. Potoceanu Nadia
4. Juca Ilie - Alin
5. Buică Cristian
6. Minda Sorin - Ioan
7. Haramba

ă Gheorghi ă-Alin
11. Havrile

ălă

ătălin - Victor
16. Tobă Diana
17. Sîrbu Dănu

ăguia Ionel
9. Modrea Constantin
10. Coco ă Gogu

ă Constantin
17. Micu Gelu Ilie
18. Laza Marcel
19. Cre

ă
ă Ion Dumitru

26. Bărbulescu Dimitrie
27. Gropsian Dumitru Cristian
28. Crăciun Nicu

ă Gheorghe
33. Vlascu Narcisa Nela
34. Oprescu Gheorghe
35. Popovici Dimitrie Volodia
36. Derbac Vasile-Dumitru
37. Gordin Mihai
38. Căl

ă
2. Brânzei Nelu-Florin
3. Pîrvulescu Aurelia
4. Dumitru Vasile
5. Almă

ăndica
12. Murgoi Petru-Ilie
13. Ilioni Gheorghe
14. Chera Ion
15. Lisacenco Petre
16. Cernescu Casiana-Cornelia
17. Micu Nicolaie
18. Simovici Petru-Sebastian
19. Milo

ălean Ghi ă
22. Măgărin Lucian Pavel
23. Milenovici Nelu Nicolae
24. ănu

ăgan Ion
29. Găină Pavel
30. Boieriu Nichita Vasile
31. Popovici Ioan
32. Ivan Petru
33. Inta Victor Viorel

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

Pozi ia

ţ UDMR -

ţ USL

ţ UNPR -

ţ PNGCD -

ţ PSDM -

ţ 7. PP

ţ PNŢCD -

ţ PER

ţ USR

ţ 11. ACDR -

ţ 12. PAS

ţ PV

ţ 14. PP-DD -

ţ 15. FCER -

ţ PRM

2.

3.

4.

5.

10.

13.

UNIUNEA DEMOCRATĂ
MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

UNIUNEA NA Ă
PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

PARTIDUL NOUA
GENERA

ĂRĂNESC CRE

UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

Ă
DEMOCRATĂ A ROMILOR

Ă

PARTIDUL VERDE

Ă

ŢIONAL

ŢIE CRE

PARTIDUL POPORULUI
1. Baciuna Nicolae
2. Drago

ŢIONAL
Ţ

ALIANŢA CIVIC

PARTIDUL ALIANŢA SOCIALIST

PARTIDUL
POPORULUI - DAN DIACONESCU

FEDERAŢIA
COMUNIT ŢILOR EVREIE

ŞTIN DEMOCRAT

PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT AL MUNCITORILOR

ş Petru

PARTIDUL NA
ŞTIN DEMOCRAT

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

ŞTI DIN
ROMÂNIA

PARTIDUL ROMÂNIA MARE

6.

8.

9.

16.

3

Candida]ii partidelor parlamentare }i neparlamentare la alegerile locale din data de 10 iunie 2012,
pentru Consiliul Jude]ean Cara}-Severin }i ordinea înscrierii pe buletinele de vot
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Ofiţerii ţii de poliţieşi agen , precum
ţinuţi în serviciu pân

ţiile în care
reglement

şi
chestorii pot s

ştia o
vârst

ă fie men ă la
vârsta de 60 de ani, în condi

ările actuale stabilesc pentru ace
ă de pensionare de 55 de ani, potrivit unui

act aprobat recent de Senat, cameră decizională.

Guvernul intenţioneaz

ţelor Publice.

ă ca, la
sfâr
ă elaboreze un proiect de act normativ

de pentru anul
2012, se arată într-un comunicat al
Ministerului Finan

şitul lunii iulie - începutul lunii august,
s

rectificare bugetară

� �

�

�

� �

�

�

�

Ministerul de Finan Guvernul a decis amânarea
perceperii copl Ministrul Educa

Cheltuielile privind asisten
Fermierii mai pot depune cererile de sprijin pe suprafa Ministerul Comunica

Ministerul Justi
Volumul comer

ţe a pus la dispoziţie pentru programul Prima Cas
ţii la serviciile medicale ţiei a declarat recent c ţional, iar corectarea se va

face tot la nivelul întregii ţ ţa medical ţ ţate din bugetul de stat, conform propunerilor la proiectul noii Legi a
S ţii ţ ţiilor intenţioneaz

ţie pe internet, pentru rambursarea TVA-ului ţiei propune suplimentarea cu 25 a num
ţie ţului cu am

ă încă o linie de garantare a creditelor de 200 de milioane de euro
ă ă subiectele la examenul de titularizare vor fi unice la nivel na

ări ă de urgen ă ar putea fi finan
ănătă ă pentru anul în curs până la data de 11 iunie ă să lanseze o

aplica ărului de posturi de judecător prevăzute în fondul de
rezervă pentru a nu fi afectată calitatea actului de justi ănuntul a crescut cu 0,8% în România în aprilie comparativ cu luna precedentă,
aceasta fiind cea mai mare cre ă în UE, potrivit datelor preliminare prezentate de Eurostatştere înregistrat

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

� Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.
70/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii ării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea
modului de implementare, a condi

ă

ările comunitare în
domeniu (M.O. nr. 239/09.04.2012)

ă ă pt. Regl.

ă/acordului-cadru
(M.O. nr. 250/13.04.2012)

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
279/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea ă

ă

ării Rurale nr.
72/2012 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii

ării rurale nr. 120/2011 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind calculul

ătă
ăncii Na

şi Dezvolt

şi dezvolt
şi a criteriilor

de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de pl

şi Monitorizarea
Achizi

şi desf şurarea concursului de admitere în
magistratura (M.O. nr. 258/19.04.2012)

Legea nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea
Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal (M.O. nr. 258/19.04.2012)

Consiliul Superior al Magistraturii - Regulamentul din 2012
privind organizarea şi desf şurarea concursului de admitere
în magistratura (M.O. nr. 258/19.04.2012)

Legea nr. 273/2004 (r 2) privind regimul juridic al adop

şi Dezvolt
şi

dezvolt
şi plata tarifelor pentru serviciile

de îmbun

şi control în domeniul siguran

şi completarea
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protec

ţiilor specifice
ţi naţionale

directe complementare în sectorul zootehnic la speciile
ovine/caprine, în acord cu reglement

Ordinul Autorit ţii Naţional
ţiilor Publice nr. 136/2012 privind notificarea cu privire la

încheierea contractului de achiziţie public

ţiei
(M.O. nr. 259/19.04.2012)

Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiri funciare (M.O. nr. 264/23.04.2012)
Guvernul României - Norma metodologica din 2012 de

aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

(M.O. nr. 268/23.04.2012)
Guvernul României - Programul din 2012 de suprave

ghere ţei alimentelor pentru anul
2012 (M.O. nr. 276/25.04.2012)

Act Internaţional - Convenţia din 1976 referitoare la elibe
rarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semna
ta la Viena la 8 septembrie 1976 (M.O. nr. 277/26.04.2012)

O.u.G. nr. 13/2012 pentru modificarea

ţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice (M.O. nr. 277/26.04.2012)

Circulara B ţionale a României nr. 15/2012 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 150 de ani de la înfiinţarea
MinisteruluiAfacerilor Externe (M.O. nr. 284/27.04.2012)
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Agenţia Naţional ţei de
Munc ţilor c

ţei de munc

ţiile judeţene pentru ocuparea forţei de
munc ţ

ţii pot solicita acordarea indemnizaţiei de

ţ

ţi autorizate potrivit legii venituri mai mici
decât valoarea indicatorului social de referinţ

ţiile pentru ocuparea forţei de
munc ţene sau a municipiului Bucure

ţi furnizori de servicii specializate pentru
stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în
condiţiile legii sau care nu se supun potrivit legii
condiţiei de acreditare, în vederea medierii pentru
încadrare în munc

ţii de înv ţ
ţinut o diplom

ţiile legii, în una
dintre instituţiile de înv ţ

ţiile legii.
Indemnizaţia de

ţ ţia poate
fi solicitat

ţ
ţii,

înregistraţi la agenţiile judeţene pentru ocuparea
forţei de munc

ţ
ţia în care se

angajeaz

ţ

ţii, care primesc indemnizaţie de

ţiei, pentru o perioad
ţia

de

ţilor care î ţin
raporturile de munc

ţin 12 luni, fiind necesar ca
persoana respectiv ţiei
judeţene unde a fost înregistrat în termen de
maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni
de la data angaj

ţii care la data absolvirii studiilor
aveau raporturi de munc

ţii care se încadreaz

ţii care la data solicit
ţ

ţii instituţiilor de înv ţ ţ
ţia, potrivit legii, de a-i

încadra în munc
ţii pentru care plata indemnizaţiei de

ţiei de

ţie de
ţi, se încadreaz

ţ

ţ

ţie de

ţ

ă pentru Ocuparea For
ă reaminte ă, pentru a

beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurăilor pentru

ării for ă, cu modificările
ările ulterioare, trebuie să se înregistreze

la agen
ă din raza de domiciliu sau re ă. Absol-

ven
ă într-o perioadă de 60 de zile de la ab-

solvire, nu au reu ă se încadreze în muncă
ă o formă de învă ământ la data

solicitării dreptului;
nu realizează venituri sau realizează din

activită
ă,

respectiv 500 lei.
Se consideră că nu au reu

ă se încadreze în muncă dacă fac dovada că, în
perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-au
înregistrat la agen

ă jude

ă.
Prin absolvent al unei institu ă ământ

se întelege persoana care a ob ă sau
un certificat de studii, în condi

ă ământ gimnazial,
profesional, special, liceal, postliceal sau
superior, de stat ori particular, autorizat sau
acreditat în condi

ă acestei
categorii de persoane se plăte

ă de 6 luni

ă în vigoare. Indemniza
ă în cel mult 12 luni de la data absolvirii
ă o singură data, pentru fiecare formă de

învă ământ absolvită.
Totodată, facem precizarea că absolven

ă din raza de domiciliu sau re
ă, pot beneficia din bugetul asigurărilor pentru

ă cu program normal de lucru, pentru o
perioadă mai mare de 12 luni. Prima este egală cu
valoarea indicatorului social de referin ă,
respectiv 500 lei.

Absolven
ă, în perioada de acordare a

indemniza ă mai mare de 12
luni, beneficiază de o sumă egală cu indemniza

ă la
expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă
nu s-ar fi angajat.

Dreptul se acordă absolven
ă sau de serviciu pentru o

perioadă de cel pu
ă să îl solicite agen

ării.
Nu beneficiază de drepturile prevăzute

anterior
absolven

ă sau de serviciu;
absolven ă la angajatori cu

care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu
în ultimii 2 ani;

absolven ării dreptului
urmează o formă de învă ământ;

absolven ă ământ fa ă de
care angajatorii au obliga

ă;
absolven

ă la data încadrării în
muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12
luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei
contractului individual de muncă, plata indemni-
za ă.

Totodată, persoanele care, în perioada în care
li se acordă indemniza

ă în muncă într-o localita-
te situată la o distan ă mai mare de 50 km. de
localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de
încadrare egală cu de două ori valoarea indicato-
rului social de referin ă în vigoare la data acordării.

De asemenea, persoanele care, în perioada în
care li se acordă ndemniza

ă într-o altă localitate
ă domiciliul, primesc o

primă de instalare egală cu de
ă în vigoare la data

instalării.
Atât prima de încadrare, cât

ătre angajat
dacă încetează raporturile de muncă din motive
imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni
de la data încadrării în muncă.

şte absolven

şomaj şi stimularea
ocup şi
complet

şedin

şomaj, dac
şit s şi

nu urmeaz

şit sau nu au putut
s

şti ori la
al

şomaj acordat
şte pentru o

perioad şi este în valoare de 250 lei,
reprezentând 50% din valoarea indicatorului
social de referin

şi
se acord

şe-
din
şomaj de prime de încadrare, în situa

şomaj, şi se angajeaz

şomaj la care ar fi avut dreptul, pân

şi men

şomaj a fost suspendat

şomaj înceteaz

şomaj, deci inclusiv
absolven

şomaj, se
încadreaz şi ca urmare a
acestui fapt îşi schimb

şapte ori valoarea
indicatorului social de referin

şi prima de
instalare se restituie integral de c

:

:
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Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, reprezentanţii
camerelor de comerţ ţiilor neguvernamen-
tale de reprezentare a IMM-urilor, precum ţie 6
zile pentru a depune observaţii

şi industrie, ai patronatelor şi organiza
şi întreprinz

şi propuneri de modificare şi completare a Legii
privind

şi alAIPPIMM, la jum

ătorii mai au la dispozi

, lege ce a fost lansată în
dezbatere publică pe site-urile MECMA ătatea lunii mai.

stimularea înfiin şi dezvoltţării ării IMM-urilor

Comisia Europeană a solicitat Ungariei ă intensifice protec
ări au permis desfă ă

ără a efectua în prealabil evaluări adecvate ale impactului.
De asemenea, Comisia Europeană îndeamnă România ă î

ă privind vehiculele scoase din uz cu legisla

şi României s
şurarea de activit

şi Slovacia s şi armonizeze legisla

şi cromul hexavalent prezente în materiale
şi componente ale vehiculelor.

ţia habitatelor proprii.
Ambele ţ ţi sau de proiecte de dezvoltare în zone vulnerabile
din punct de vedere ecologic f

ţia
naţional ţia UE. Aceste state membre nu au notificat
Comisia cu privire la transpunerea prevederilor legislative vizând actualizarea interdicţiei de a utiliza
metale periculoase precum plumbul, mercurul, cadmiul

Guvernul a hot@rât reducerea cheltuielilor
publice }i înt@rirea disciplinei financiare

În

-

şedin
şi acte normative între care cele mai importante au fost: proiectul de

lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonan

şi înt şi proiectul
de hot şi completarea HG nr. 717/2009 privind
aprobarea normelor de implementare a programului Prima cas

şi economie, agricultur şi dezvoltare rural şi interne,
transporturi şi infrastructur şi contraven

şte reducerea cheltuielilor bugetare conduc
şi institu şi locale au

obliga
şi a cheltuielilor cu deplas

şi institu
şi locale li se interzice efectuarea de cheltuieli pentru

achizi şi/sau elaborarea studiilor de fezabilitate şi a altor studii
aferente obiectivelor de investi

şi obiect sau dac

şterea plafonului garan

şi Mijlocii S.A. cu acordul Ministerului Finan
şedin

şi completarea
Legii nr. 303/2004 privind statutul judec şi procurorilor, precum şi
pentru prorogarea termenului prev

şi justi şi unele
m

şi înt şi de modificare şi
completare a unor acte normative;

Proiectul de Hot
şi Banca Interna şi

Dezvoltare destinat finan
şti la 28 ianuarie 2005;

Proiectul de Hot şi completarea Hot

şi func şi a
Hot şi func

şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor m

şi completarea
Ordonan şi
serviciilor de pia şi pentru abrogarea Hot

şi definirea tipologiei structurilor de vânzare;
Proiectele de Hot

şi completarea Hot

ţa de Guvern de miercuri, 6 iunie, au fost adoptate o serie de
m

ţe în perioada vacanţei
parlamentare, proiectul de ordonanţ ţ

" "
ţei parlamentare din iulie-august 2012,

Guvernul va putea emite ordonanţe pe urm ţe publice
ţie

ţii.
În ceea ce prive

ţilor ţiilor publice ale administraţiei publice centrale
ţia s

ţ
ţilor ţiilor publice ale administra-

ţiei publice central
ţionarea

ţii dac
ţii publice nu

va putea fi inclus în programul de investiţii publice în anul bugetar urm
ţiilor

care pot fi emise în cadrul programului “Prima cas
ţional de Garantare a Creditelor pt

Întreprinderile Mici ţelor Publice.
De asemenea în ţa de Guvern s-au mai aprobat:
Proiectul de Ordonanţ ţ

ţii ţiei, precum

ţ ţ

ţional ţie
ţ

ţionarea Ministerului Afacerilor Externe
ţionarea

Agentului guvernamental pentru Curtea European
ţi/subprefecţi;

Proiectul de Ordonanţ ţ

ţ ţ
ţionale de C

ţiilor de plat
ţ ţ

ţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor
ţ

ţ
ţi din

misiunile României de peste hotare;
Proiectul de Hot

ţiile acord ţei medicale în cadrul sistemului de asigur

ăsuri

ă de urgen ă privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice ărire a disciplinei financiare

ărâre pentru modificarea
ă .

Astfel, pe perioada vacan
ătoarele domenii: finan

ă ă, administra
ă, turism

ătorii autori-
tă

ă dispună măsurile necesare în vederea diminuării cu 30% a chel-
tuielilor de protocol ările în străinătate în semestrul
II al anului 2012, fa ă de cheltuielile de această natură efectuate în semes-
trul II al anului 2011. În plus, autorită

ă în ultimii 5 ani bugetari au fost întoc-
mite studii având acela ă obiectivul de investi

ător.
O altă măsură adoptată de Guvern a fost cre

ă” până la 200 milioane
euro. Sumele se alocă de către Fondul Na

ă de Urgen ă pentru modificarea
ătorilor

ăzut la art. III din Titlul XVI al Legii nr.
247/2005 privind reforma în domeniul proprietă

ăsuri adiacente;
Proiectul de Ordonan ă de Urgen ă privind unele măsuri de reducere a

cheltuielilor publice ărirea disciplinei financiare

ărâre privind aprobarea amendamentului convenit între
Guvernul României ă pentru Reconstruc

ării Proiectului privind reforma sectorului sanitar -
faza a II-a, semnat la Bucure

ărâre pentru modificarea ărârii
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului “Prima casă”;

Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1040/
2011 privind organizarea

ărârii Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea
ă a Drepturilor Omului;

Proiectele de Hotărâre privind eliberări/numiri de prefec
ă de Urgen ă pentru modificarea

ăsuri
financiar-fiscale;

Proiectul de Ordonan ă de Urgen ă privind acordarea unui împrumut
Companiei Na ăi ferate “C.F.R” S.A în scopul achitării
obliga ă datorate furnizorilor de energie electrică;

Proiectul de Ordonan ă de Urgen ă pentru modificarea

ă ărârii Guvernului nr. 1454/2004
pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu
amănuntul cu suprafa ă mare

ărâre privind rechemarea/numirea unor angaja

ărâre pentru modificarea ărârii
Guvernului nr. 1398/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condi ării asisten ări
sociale de sănătate pentru anii 2011-2012.
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NATO a semnat cu Kazahstan, Uzbekistan

Datoria SUA va ajunge la 70% din PIB pân Japonia
Fostului pre

şedintele Consiliului italian, Mario Monti, preşedintele francez François Hollande, cancelarul germanAngela Merkel şi şeful guvernului spaniol Mariano Rajoy se
întâlnesc pe 22 iunie la Roma şi Kârgâzstan, acorduri care îi permit s

şi echipament militar din Afganistan şitul anului 2012, potrivit estim şi
Singapore au convenit s şedinte egiptean, Hosni Mubarak a fost condamnat la închisoare pe viaţ

ă folosească teritoriul lor pentru evacuarea de
vehicule ă la sfâr ărilor Congresului

ă coopereze în materie de securitate maritimă ă pentru
complicitate în uciderea protestatarilor în timpul revoltelor de anul trecut

5

Forumul Economic Mondial, cel mai bine cu
noscut pentru reuniunea sa anual

ţia, a organizat, marţi, 5 iunie, pentru prima
dat

-

-

ă de la ,
Elve

ă un Forum trans-regional în Istanbul, Turcia,
pe tema "Legătura dintre regiunile în transforma
re": Orientul Mijlociu,Africa de Nord

Davos

şi Eurasia.

Acordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA), a fost respins de c
-

ătre toate
cele trei comisii care oferă consiliere Comitetului pentru comer

ă ă că
nu respectă drepturile fundamentale ale UE

ă nu este un echilibru între drepturile ă ăr

ţ internaţional. Pozi
ţiile lor nu sunt obligatorii pentru Comitetul pentru comerţ, care va adopta o poziţie
pe 21 iunie. Deputaţii europeni din comisia pentru Libert ţi civile consider

ţii Comisiei pentru Industrie
spun c ţile diferitelor p ţi interesate.

ACTA
şi deputa

şi libert

Pe parcursul a 4 zile, în
au fost s

Regatul
Unit al Marii Britanii ărbători

ă când un
suveran serbează jubileul de diamant,
după regina Victoria în 1897.

ţi
cei 60 de ani de la încoronarea reginei
Elisabeta a II-a, a doua oar

Volta Volaré GT4, o aeronav

-

kg

kg

ă privată hibrid cu patru
locuri, care a fost numită drept cea "mai avansată tehnologic
aeronavă privată disponibilă pe Pământ", este acum
disponibilă pentru cei care o doresc.

Compania cu sediul în Portland, Oregon, a realizat

ă de
1.5 litri intră în func ă este
necesar. Compania vede acest proiect ca fiind atractiv prin
costul redus de func ă cu
mediul. Pentru un zbor de 320 de kilometri într-un avion
comparabil cu patru locuri, consumul costă, în US, 80 dolari,
în timp ce energia electrică necesară pentru a transporta GT4
pe aceea ă ar costa doar 20.

De asemenea, deoarece sistemul de propulsie are doar o
parte în mi

ă necesitatea de între
ă la un

factor de zece în compara
ă două motoare mai mici,

aflat într-o carcasă de aluminiu sigilată, poate genera 600 de

cai putere la vârf ă sus ă 400 de cai putere pe parcursul
zborului, cu o viteză de croazieră de 296 km/h la altitudinea de
3810 m (viteza maximă garantată este de 574 km/h la nivelul
mării). Sistemul de stocare al energiei constă dintr-o baterie
litiu polimer de 408 care reprezintă o importantă parte a
greută

ărcată în timpul
zborului de un motor pe benzină de 1.5 litri
cu un rezervor de 105 litri.Astfel se asigură
o autonomie de cel pu

ă de
carbon, cu un împingător lateral din fibră
de carbon (în spate)

ă aripa mare este în spate, aripa din
fa ă fiind scurtă.

Interiorul poate fi personalizat, cu
materiale durabile

ă

ă, cu touch-screen, are
viziune complet sintetică iar pasagerii se

pot bucura de filme, muzică ă lucreze.
Pre

ă
ă ă în 2013 se vor

putea livra în jur de 36 de bucăşi
testat un avion care poate zbura 483 kilometri pe baterie, şi,
atunci când aceasta ajunge la 25%, un motor pe benzin

şi tehnologia prietenoas

şi distan

şcare - motorul sau "Drive EViation" - compania
sus

şteri în TBO (de timp între revizii), pân

şi s

şi un design Canard,
adic

şi regenerabile,
ergonomia este excelent şi instrumentele
elegante, moderne, simplu de operat.
Cockpitul din sticl

şi jocuri, sau pot s

şterea capacit

ţiune extinzînd raza de operare, dac

ţionare

ţ

ţine c ţinere se reduce în mod semni
ficativ, oferind cre

ţie cu un motor cu ardere.
Motorul electric, care combin

ţin

ţii totale a aeronavei goale, 1.179
. Bateria este reînc

ţin 1.852 kilometri.
Avionul este realizat din fibr

ţ

ţul cerut pentru Volta Volaré GT4 este de 495.000
dolari, cu 11 buc ţi disponibile pentru achiziţionare în acest
an. Prin cre ţii de producţie pân

ţi anul viitor.

Volta Volaré GT4 este disponibil pentru comercializare

Toate statele membre ale UE au integrat „educa
şcolare pentru ciclul primar şi cel gimnazial - chiar dac

ştin şi a aptitudinilor de
predare a acestei materii r

şi Slovacia, ofer şi formare pentru viitorii profesori de
specialitate în cadrul programelor educa

şi a
atitudinilor menite s şcoal şi societate.

Raportul a relevat c şcolile din toate statele europene au introdus
reguli şi recomand şi practicile
democratice, de exemplu prin alegerea de reprezentan

şi de reprezentan
şcolilor. Aceste practici cresc şansele ca tinerii s

şi politic

şcolilor lor, din 2007, peste jum

şi atitudinilor cet şti în
afara şcolii. Acestea includ ini

şcoli primare cu persoane în vârst

şte tot mai mult criteriul
particip

şcolare sau comunitare atunci când
evalueaz

şi Turcia.
El ofer

şi m

şi organizarea programei de înv
şi p şcolii; 3) cultura şcolii şi participarea elevilor în
societate; 4) apreciere şi evaluare; 5) sprijinul acordat cadrelor didactice şi
directorilor de şcoal

şi tem

ştin şi aptitudinilor cadrelor didactice care
predau cet şi, în general,
educa

şi geografia în
înv
şi Slovacia) formeaz şti în
educa şi mai multe şi-au reformat programa în
domeniul educa

şi
informa şi politicile educa

şi Turcia). Re
şi administrat

şi Cultur

ţia civic

ţirea cuno ţelor
ţ

ţionale de baz

ţiei civice: dezvoltarea gândirii critice, a deprinderilor analitice

ţi ai claselor, de
consilii ale elevilor ţi ai elevilor în cadrul organelor de
conducere ale

ţa social
ţ

ţin un program sau proiect cu
finanţare public ţene

ţiative de încurajare a elevilor proveniţi din
grupuri etnice sau socioeconomice diferite s ţi
comune (Letonia, de pild

ţa este una dintre ţ
ţionale”).

De asemenea, la evaluarea elevilor, se folose
ţ ţin seama

acum de participarea la activit ţi

ţia civic
ţeaua Eurydice, ia în considerare 31 de ţ

ţia

ţiei civice. Raportul
furnizeaz

ţ
ţilor la activit ţile

ţ

ţ
ţirea cuno ţelor

ţenia r
ţia civic

ţ ţ

ţia civic ţ
ţiei civice în ultimii ani, reformele au fost rareori introduse în

formarea iniţial

ţeaua Eurydice, care furnizeaz
ţii cu privire la sistemele ţionale din Europa. Ea

const ţi naţionale din toate cele 33 de ţ
ţare pe tot parcursul vieţii (statele membre ale UE,

Croaţia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveţia ţeaua este
coordonat ţia Executiv ţie,
Audiovizual

ă” în
programele lor ă
abordările sunt diferite, după cum arată un raport publicat recent de
Comisia Europeană. Îmbunătă

ămâne însă o problemă, întrucât doar două ări,
Regatul Unit -Anglia ă

ă pentru cadre
didactice. Raportul indică un consens general cu privire la obiectivele
educa

ă stimuleze participarea activă în ă
ă

ări menite să încurajeze participarea

ă se implice
în mod activ, mai târziu, în via ă ă.

Dacă toate ările dispun de orientări care prevăd să li se ofere elevilor
un cuvânt de spus în gestionarea ătate
dintre ele au pus deja în practică cel pu

ă în vederea cultivării valorilor ă

ă se implice în activită
ă, a lansat un astfel de proiect) sau de reunire a

copiilor din ă din centrele pentru bătrâni
(Fran ările care încurajează astfel de proiecte
„intergenera

ării active. Astfel, peste o treime dintre ările europene
ă

ă elevii.

Raportul „Educa ă în Europa”, compilat pentru Comisie de către
re ări europene - statele membre
ale UE, Islanda, Norvegia, Croa

ă o privire de ansamblu asupra modului în care au evoluat în
ultimii ani politicile ăsurile din domeniul educa

ă o imagine generală asupra a cinci subiecte principale: 1)
scopurile ă ământ; 2) participarea elevilor

ărin ă

ă. Raportul pune, de asemenea, în eviden ă progresele
realizate, acolo unde sunt evidente, de la studiul Eurydice pe aceea ă
din 2005.Anul de referin ă este 2010-2011.

Îmbunătă
ă ămâne în continuare o provocare. De

ă este integrată în cursurile de bază ale cadrelor didactice
care se pregătesc să predea materii precum istoria

ă ământul secundar, numai două dintre cele 31 de ări evaluate (Anglia
ă efectiv viitoarele cadre didactice ca speciali

ă. Mai mult, de ări

ă a cadrelor didactice sau în programele de dezvoltare
profesională continuă.

De asemenea, raportul mai relevă o lipsă generalizată a unor metode
standardizate care să ghideze cadrele didactice în evaluarea elevilor.

Raportul a fost întocmit de re ă analize

ă din 37 unită ări participante la
programul UE de învă

ă ă de Agen ă pentru Educa
ă a UE.

Context

Eurydice
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Educa ia civic@ se pred@
acum în toate ]@rile europene

ţ

Migra]ia, azilul }i libera circula]ie în UE
Un raport ă o imagine a situa

ă ă de mobilitatea transfrontalieră, de migra

ă statele membre ale UE ar trebui să ofere protec
ă regulile de admisie a solicitan

ă fie acelea ă
ă că este important să poată călători în interiorul UE fără a fi

controla
ăm câteva concluzii importante ale raportului

RAPORT: În UE există aproximativ 20,2 milioane de resortisan ări
ter ă în jur de 4 % din popula ă a UE (502,5
milioane) ărul migran

ă că imigran ă
beneficieze de acelea ă

ă UE ar trebui să încurajeze migra ă
din ările din afara UE pentru a face fa ă provocărilor demografice

ă de muncă, iar 46 % din ace
ă opinie.

RAPORT: În 2011, a fost refuzată intrarea în UE a aproximativ 343 000
de persoane, ceea ce înseamnă o scădere de 13 % fa ă de 2010. De
asemenea, în 2011, au fost re

ădere fa ă de 2010, când numărul acestora a fost de aproximativ 505
000), iar statele membre au returnat aproximativ 190 000 de resortisan
ărilor ter

ă că UE ar trebui să
sporească asisten ă statelor membre pentru a gestiona migra

ă. 78 % cred că cheltuielile legate de gestionarea migra
ă fie împăr

ă a
resortisan ărilor ter ă între 20

ă de 68,6 % din totalul popula ă.
EB: 53 % din responden ă că ările UE beneficiază din punct

de vedere economic
ă imigran ă

ărilor.

RAPORT: În 2011, statele membre ale UE au înregistrat pu
ă, de 16,2 %, în compara

ă că statele membre ale UE ar trebui
să ofere protec

ă numărul solicitan ă fie împăr

ă (40,7 %), urmată de Ucraina (8,7
%), de China (8,1 %)

ă ar
trebui să fie mai u ă ă călătorească în UE
pentru turism sau afaceri. Posibilitatea de a călători în interiorul UE fără a fi
controla ă pentru 67% din responden

şi un sondaj recent ofer
şte migra şi libera circula

şi
azil în 2011, înso

şi de
securitate. Potrivit sondajului, opt din zece europeni sunt de acord cu faptul
c şi azil persoanelor
care au nevoie de acestea şi c

şi în întreaga UE. O mare parte a cet

şi
ale sondajului Eurobarometru (EB):

şi 9,4 % din num

şi drepturi ca şi cet

şi
deficitului de for ştia nu sunt de acord cu
aceast

şi 64 de ani a fost de
58,5 %, fa

şi cultural de pe urma imigra

ştere important

şi azil celor care au nevoie de acestea. Opt europeni din
zece cred c

şi de Turcia (4,7 %).
EB: Aproape şase din zece responden

şor pentru cet

ţiei actuale în ceea
ce prive ţia, azilul ţie în UE

Comisia a publicat un raport privind evoluţiile în materie de imigraţie
ţit de un sondaj Eurobarometru privind atitudinea

cet ţenilor europeni faţ ţie

ţie
ţilor de azil ar

trebui s ţenilor europeni
(67 %) consider

ţi la frontierele interne.
În continuare, prezent

ţi din ţ
ţe, ceea ce reprezint ţia total

ţilor din întreaga lume, estimat a fi de
214 milioane.

EB: 68 % din respondenţi consider ţii legali ar trebui s
ţenii naţionali. Patru din zece

europeni (42 %) cred c ţia forţei de munc
ţ ţ

ţ

ţ
ţinute aproximativ 468 500 de persoane (o

sc ţ
ţi ai

ţ ţe (cu 15 % mai puţin decât în 2010).
EB: Opt din zece europeni (80 %) consider

ţa acordat ţia
neregulamentar ţiei
clandestine ar trebui s ţite între statele membre ale UE.

RAPORT: În 2010, rata medie de ocupare a forţei de munc
ţilor ţ ţe cu vârsta cuprins
ţ ţiei din acest grup de vârst

ţi consider ţ
ţiei. 60 % din europeni

cred c ţii se pot confrunta cu dificult ţi de integrare din cauza
discrimin

ţin peste 302
000 de cereri de azil, o cre ţie cu
2010. Cu toate acestea, cifra este în continuare cu mult sub nivelul maxim
de 425 000 de cereri primite în 2001.

EB: 80 % din respondenţi consider
ţie

ţilor de azil ar trebui s ţit în mod mai
echitabil între statele membre ale UE.

RAPORT: În 2011, au fost eliberate aproximativ 12,7 milioane de vize
Schengen, majoritatea în Federaţia Rus

ţi (57 %) sunt de acord c
ţenii din afara UE s

ţi la frontierele interne este important ţi

Migra

şi libera circula

ţia legal

ţia neregulamentar

Integrarea

Schengen ţie

ă

Migra ă

Azilul

.
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În 10

-
-

-

-

şi 17 iunie au loc alegerile
parlamentare din Fran

ştii
câştig

şi guvernul
s

şedintelui nu
reuşeşte s ştige o majoritate
absolut şi este în imposibilitatea
de a forma o coali

şeful statului trebuie s

şedintelui socialist François
Mitterrand;

1993-1995: Edouard Balladur,
dreapta, a fost prim-ministru sub
preşedintelui socialist François
Mitterrand;

1997-2002: Lionel Jospin, soci
alist, a fost prim-ministru sub preşe
dintele Jacques Chirac, dreapta.

Acest lucru nu a dus la un fel de
paralizie legislativ

şesc "valorile
republicane" iar diferen

ţa.
Sondajele arat

ţintite cu
echilibrarea finanţelor publice
pân

ţie cu partidele
mai mici,

ţa, acest
lucru s-a întâmplat de trei ori:

1986-1988: Jacques Chirac,
dreapta, a fost prim-ministru sub
pre

ţia este sim
pl

ţa dintre ele
nu este atât de mare cum s-ar pu
tea crede la o vedere superficial

ă că Hollande
nu va fi aruncat într-o "coabitare"
cu partidul predecesorului său
conservator, Nicolas Sarkozy.

În cazul în care sociali
ă 289 (din 577) sau mai

multe locuri, Hollande
ău vor putea să aplice programul

care combină cheltuieli

ă în 2017.
Dacă partidul pre

ă câ
ă

ă
invite adversarii săi politici pentru a
forma un guvern. În Fran

ă văzut în SUA,
de exemplu. Explica

ă. Cele două partide majore, în
primul rând împărtă

ă.

�

�

�

În cadrul reuniunii UE-Rusia,
pre

-

-

-

-

şedintele rus Vladimir Putin, a
cerut UE un progres mai rapid pen
tru eliminarea vizelor de c
şi a declarat c

şi China, progrese
demarate o dat

şedinte al lui Putin, cu un
deceniu în urm

ălătorie
ă UE va trebui să

colaboreze cu o alian ă economică
între statele ex-sovietice.

Putin a ă asigure liderii
sceptici din UE că este determinat
să dezvolte legături mai strânse cu
cel mai mare partener comercial al
Rusiei.

După întâlnirea cu vecinii din
vest, Putin s-a deplasat pentru
două zile în China. Vizita a pus
accentul pe îmbunătă

ă de-a lungul isto
riei dintre Rusia

ă cu primul mandat
de pre

ă. De atunci, dispu
tele legate de frontiera comună
(4000 km) au fost solu

ă
ă state se

găsesc, tot mai des, pe pozi
ă de problemele inter

na

ţ

ţinut s

ţirile aduse în
relaţia tensionat

ţionate,
comerţul transfrontalier a înflorit,
cooperarea în domeniul securit ţii
a crescut iar cele dou

ţii
comune faţ

ţionale globale sau punctuale.



Cump
rr

Vând la Ezeri
ţ 300

€ neg. Tel. 0255-235334. (RR)

ăr dulap de haine, 1,40 m.
Tel. 0355-425165, 0770-886284 ( )

ă de stors
miere de stup cu centrifugă, pre

ş maşin

Vând u ă pliantă, 60 lei, schiuri,
80 lei, veioze, una de birou

ă, dimensiunea 60/80. Tel.
0786-483218, 0751-893241, 0255-
415185. (RR)

Vând 2 porci gra
ăiat. Pre

ă. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând iapă cu tot cu mânz la

2.000 lei. Tel. 0727-417033. (RR)
Vând dvd, 350 lei, negociabil

ă din
lemn, 35 lei. Tel. 0730-552734. (RR)

Vând tv Teletech

ă lemn masiv, pre

ă de cusut Opel,
model deosebit. Tel. 0770-750691.

Vând magnetofon ma ă de
scris electrică. Tel. 0770-750691.

Vând mileuri, macrameuri,
cear

ărie Re-

ă, 2
fotolii cu măsu ă, masă bucătărie cu
2 scaune, cuier pom, aspirator, tele-
vizor cu măsu ă, covoare, pre

ă func

ăr ă,
muzică, psihologie, filozofie etc.,
pre

ă termică Ariston
pentru piese de schimb. Tel. 0752-
951705.

Vând wc + chiuvetă de por
ă, un sorb de tras apă, italian, un

car cu ro
ă

ământ. Tel.
0255-232955.

ş
şi una

pentru dormitor la 18 lei, respectiv
14 lei, tablou din 1980 pictat, 80 lei,
5 tablouri micu

şi de 100-130
de kg, pentru t

şi
un aparat de radio cu carcas

şi Bluski, 100 €
bucata. Tel. 0355-407228.

Vând uş

şin

şi şin

şafuri, perdele autentice. Tel.
0770-750691.

Vând lichidez gospod
şi

ş

ţe, 5 lei bucata, o
pereche de botine noi, nr. 37, 20 lei,
o pereche de pantofi, nr. 37, noi din
Franţa, 40 lei, un ceas de perete,
pendul

ţ 10 lei kg. Tel.
0255-232849, 0720-047750. (RR)

Schimb cal de 3 ani jumate cu o
vac

ţ bun.
Tel. 0746-037272.

Vând tv color. Preţ 100 lei. Tel.
0770-750691.

Vând costum popular. Vechime
peste 100 ani. Tel. 0770-750691.

Vând ma

ţa, canapea Germania, 3 corpuri
biblioteci, dulap furnir nuc o u

ţ

ţ ţuri
negociabile. Tel. 0724-465989.

Vând tablet ţie telefon, 800
MHz procesor/256ram/4gb hdd.
Preţ 450 lei. Tel. 0766-860854.

Vând c ţi de beletristic

ţ modic. Tel.0770-445699.
Vând central

ţelan,
alb

ţi din lemn, costume de
haine, 3 buc ţi, nepurtate, la un preţ
convenabil, ziare vechi, oglinda de
cristal din 1977, oale de p

Ofer spre adopţie pisicuţi
superbi, sunt foarte juc

ţaţi la litier

ţ

ţ 200 lei toate. Tel. 0721-155683.
Vând moar

ţ 550 lei. Tel. 0743-738531.
Vând porumb boabe, 80 de bani

kg. Tel. 0765-213459. (RR)
Vând porci de la 50/70/80 de kg

la 10 lei kg sau la bucat ţ
ţ

450 lei negociabil, m
ţi de paie,

cump

ţi

ţ 450 lei, mobil

ţ 700 lei, geam cu sticl

ţ 2.000 lei,
negociabil. Tel. 0722-551615. (RR)

Vând vesel

ţuri
negociabile

ţ
1.800 lei. Tel. 0721-147604. (RR)

Vând mobil

ţ 2.300 lei. Tel. 0771-
088130. (RR)

Vând monitor calculator Fuji, 19
inch, 100 lei, televizor Samsung, 51
diagonala, 100 lei. Tel. 0722-
264501. (RR)

Vând fag cu miere, 25 lei kg, 7
stupi maturi, 550 lei bucata + 4 stupi
mai mici la 300 lei bucata. Tel. 0737-
064137. (RR)

Vând piatr

ţii de fundaţii, preţ
100 lei mc. Tel. 0728-079424. (RR)

Vând vac

ţ 2.200 €
ţul de 400 €, 22

de oi, 350 lei bucata. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând pui de Rottweiler, 150 €,
negociabil. C ţeii sunt deparazitaţi,
cu carnetul de s

ţ 2.700 lei. Tel. 0742-
627849. (RR)

Vând porumb, în jur de 5 tone la
80 de bani kg. Tel. 0765-213459. (rr)

ău
ă ă. Tel. 0756-982924.
Vând canapea extensibilă; 2

fotolii scoică; birou ă copii. Tel.
0721-155683.

Vând ieftin două u

ă, bucătărie) lăcuite, cu clan ă,
sticlă, făcute la comandă, fără toc.
Pre

ă cu ciocane (10
intercalate) cu volantă, cioclodar,
gresor, ăr, folosit numai în
probă (nouă), lucrată de meseria

ă, pătu
ărucior în stare foarte bună, pre

ăcinătură pen-
tru pui la 1,5 lei kg, balo

ăr grâu. Tel. 0740-770047. (rr)
Vând ma ă de cusut Singer la

150 €, negociabil, motocositoare
pentru gazon la 250 €, negociabil,
costume populare pentru bărba

sobă Vesta pentru gătit,
pre ă compusă din mai
multe corpuri, masă cu 4 scaune,
fotolii, pre ă în
3 canate, 150 lei, vin ro

ă, 7 ani, pre

ă pentru 90 de
persoane, completă, compusă din
farfurii adânci, întinse

ă 200 €,
negociabil, candelabre la pre

ă de tineret
compusă din mai multe piese. Tel.
0255-240038, 0729-876548. (RR)

Vând iapă, 3 ani + mânz, pre

ă de dormitor com-
pletă, 1.400 lei, un pat de 2 persoa-
ne, 600 lei, ma ă de cusut elec-
trică cu dulap încorporat, 100 lei,
ma ă de cusut Singer, 100 €. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând vacă cu lapte, 9 ani, cu
acte, pre

ă de râu pentru
amenajări interioare

ări

ă, 7 ani, gestantă în 8
luni jumătate. Tel. 0751-896955. (rr)

Vând 2 vaci, pre

ă
ănătate la zi. Tel.

0744-263958. (RR)
Vând vacă cu lapte, aproximativ

18 l pe zi, pre

Vând armăsar foarte frumos,
2.200 €, negociabil. Tel. 0767-
526983, 0746-898531. (RR)

şi şi sunt
înv

şcoal

şi duble pen-
tru balcon, 2 geamuri duble (came-
r

ştauf
ş.

Pre

şi un
c

şin

şi
femei, 800 lei, negociabil. Tel. 0255-
233854. (RR)

Vând

şu, 5 lei/l. Tel.
0355-401982. (RR)

Vând iap

şi pentru de-
sert, tacâmuri, 1.200 lei, negociabil,
costum popular de dam

şi mobil

şin

şin

şi exterioare,
plac şi construc

şi un
vital de 4 luni la pre

,Anunturi ,Anunturi
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Caut partener

Blond grizonat, ochi alba
-

B

ă superbă pentru
swing. Tel. 0732-280864.

ără obliga
ădină. E

ă ă, caută-mă! Tel.
0735-159665, 0770-390662.

ărbat 68 ani, din Re
ă 55-65 ani, fără locuin ă, să

locuiască la mine. Tel. 0720-
782543, 0756-334605.

Pensionară, 63 ani, apartament,
vreau o rela ă. Tel. 0721-
202985.

ştrii,
1,74 / 86 / 55, f

şti
cinstit şi corect

şi

ţii, aparta
ment, auto, gospodar, gr

ţa, caut
doamn ţ

ţie serioas

Matrimoniale

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier

Vând pensiune compus

37

9

ociabil.
.

a

Închiriez apart. 3 camere, mobi-
lat, plus garaj, situat in Re

ă compusă din
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
parter înalt, situată în Re

ăi,
îmbunătă

ătă

ătă

ă 120 mp, construc
ă de 360 mp, curte

betonată, 1.000 mp, pentru locuit
sau bază de construc ă caz,
situate în Moniom. Pre

ă situată în Re

ă compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafa ă de 750
mp. Pre

ă agrement, în Re

ătă
ă, geamuri

termopane, convector. Pre

ă la
ro

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 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

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 în Re
ă, pozi

ă. Pre

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

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

şi

şi

şi

şi

şi
şoarei, pentru locuit sau

pensiune turistic

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şor negociabil.

şi
şoarei. Pre

şi

şi

şi şi

şi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

şi

şi

ţa,
Moroasa 1, vis-a-vis de Centrul
Militar. Preţ, 12.000 €, negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, renovat, 2 b

ţit, et. 3/4, situat în Re ţa,
Lunca Pomostului, bloc construit în
1986. Preţ, 36.000, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apart. 4 camere, 120 mp,
situat în Re ţa, zona Poliţie, et. 1/4,
super îmbun ţit. Preţ 50.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbun ţit, et. 1/4, situat în Re ţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţii,
hale în suprafaţ

ţii, dup
ţ 50.000 €.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţa, B-

dul Timi

ţ
ţ 265.000 €, negociabil. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil

pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând ap. 2 camere, decoman-
dat, 50 mp, et. 2/7, situat în Re ţa,
str. Pop Telecan, cu îmbun ţiri
medii, gresie, faianţ

ţ, 22.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţ
ţa-

Cuptoare. Preţ 75.000 €. 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 .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 3 camere
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Re ţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Preţ 35.000 €. 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 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 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.

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, 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

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50
€/mp neg 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.

ţa, P-ţa
Trandafirul. Preţ, 250 € lunar, neg.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial, 120
mp, situat în Re ţa, bd. Republicii,
fostul magazin Mara. Preţ, 500 € lu-
nar. Tel. 0255-221529, 0720-038774

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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Auto-Moto-Velo
Vând ieftin bicicletă nouă bike

Alpine pt. bărba

ări, stare impecabilă, acte la zi,
1,8 benzină, cu ceva diesel Vw sau
Fiesta sub 2000 cmc. Pre

ă în spate de 2 tone,
înmatriculată, în stare perfectă,
motor de 2,5 TDI, pre

ă, an fabrica

ă,
pre

ă bascu-
labilă pe 3 par ă de
3,5 tone, remorcă platformă pentru
transport utilaje. Tel. 0723-850354,
0770-745143. (RR)

Vând Fiat Panda, an fabrica
ă

în 10.08.2012, pre

ă, consum 4 l/km, pre

ăr 2 vouchere. Tel. 0770-
750691. (RR)

, un Opel
Zafira diesel, 4.100 €, un Opel Astra
F Caravan, 2.100 €, cauciucuri de
iarna ă de diferite
dimensiuni. Tel. 0766-251256. (RR)

Vând Volkswagen Passat, 1997,
culoare vi

ă auto,
an 2000, înmatriculată, cu actele la
zi, stare irepro ă
nătoare pe 4 rânduri de porumb,
pre

ă ă pentru tractor,
pre

ţi, cu certificat de
garanţie. Tel. 0721-155683.

Vând/schimb Vw Golf 3, multe
dot

ţ 2.000 €
negociabil. Tel. 0743-738531.

Vând Fiat Ducato din 1999, 7
locuri, lad

ţ 4.600 €. Tel.
0749-114435. (RR)

Vând motocositoare carpatina,
preţ 2.200 lei, negociabil. Tel. 0761-
132074. (RR)

Vând microbuz Renault de mar-
f ţie 2001, preţ 4.000 €,
neg.; dezmembrez Renault Twingo,
an de fabricaţie 2001, orice pies

ţurile sunt avantajoase, jante de
aluminiu, 14-15 ţoli, 500 lei /set. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând tractoare

ţi pentru camionet

ţie
1994, numere de Italia valabile pân

ţ 360 €. Tel. 0747-
972902. (RR)

Vând Fiat Panda, an fabricaţie
2008, benzin ţ
3.900 €. Tel. 0733-732121. (RR)

Cump

Vând motocicleta Kawasaki la
750 €, o motocultoare

-

ţ negociabil, 2 pluguri, unul pe
ţeav

ţ 650 €. Tel. 0767-526983, 0746-
898531. (RR)

şi utilaje recent
aduse din Germania, ben

şi de var

şinie, adus din Germania,
2.400 €, negociabil, o remorc

şabila, 800 €, o sem

şin şi unul pe

Vând biciclet

Tel. 0355-401982. (RR)

ă, semicursieră cu
21 de viteze, pentru bărba

ă una simplă la 300 lei
ţi, preţ

400 lei, înc .
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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

ţinând debitoarei S.C. TECHNOTRANSMIR
CONSTRUCT S.R.L. Re ţa:

Autospecializat ţ de
evaluare 290 euro plus TVA;

Autospecializat ţ de
evaluare 355 euro plus TVA;

Autospecializat ţ de
evaluare 400 euro plus TVA;

Autospecializat ţ de
evaluare 355 euro plus TVA;

Autospecializat ţ de
evaluare 2.200 euro plus TVA;

Autospecializat ţ de
evaluare 1.900 euro plus TVA;

Licitaţia public
ţi la aceea 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

şi

şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

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

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar

ă basculantă ROMAN, an 1981, 1 buc - pre

ă basculantă ROMAN, an 1986, 1 buc - pre

ă basculantă ROMAN, an 1990, 1 buc - pre

ă basculantă ROMAN, an 1990, 1 buc - pre

ă basculantă ROMAN, an 1990, 1 buc - pre

ă basculantă ROMAN, an 1982, 1 buc - pre

ă va avea loc în data de 12.06.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

�

�

�

�

�

�
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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

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u n i e

Vând teren în parcul naţional
Semenic, cheile Cara

ţi, cale de acces,
curent, 2 €/mp, suprafaţa 3.000 mp.
Tel. 0255-240368, 0731-153301 (rr)

Vând 2 case sau schimb cu
Timi ţa + un
teren la preţul de 150.000 lei. Tel.
0255-233854. (RR)

Vând în Herculane apartament,
3 camere, complet mobilat

ţa. Tel.0722-
551615. (RR)

Vând garsonier
ţ 24.000 €, negociabil. Tel. 0721-

147604. (RR)
Vând apartament, 3 camere în

Micro 4 cu toate îmbun ţirile,
35.000 €, negociabil + teren de
5.000 mp. Tel. 0355-415855. (RR)

Vând cas ţ, 3
camere, 2 buc ţ

ţ 45.000 €,
negociabil. Tel. 0732-392802. (RR)

Vând cas
ţe, cu gr

ţ
ţ

75.000 €. Tel. 0255-571910. (RR)
Vând cas

ţ
29.000 €. Tel. 0355-425672. (RR)

Vând teren în zona Triaj, Re ţa,
6 €/mp. Tel. 0748-142139. (RR)

Vând cas

ţ 28.000 €,
negociabil. Tel. 0767-470450. (RR)

Vând la Ticvaniu Mare, cas
ţ ţe

pentru animale, o magazie mare,
1640 mp, preţ 15.000 €, negociabil.
Al ţiu intravilan, suprafaţ

ţ
18.000 €. Tel. 0729-074287, 0355-
404865. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
gol. Preţ. 27.000 €. Tel. 0355-
411664, 0730-426621. (RR)

Vând cas
ţ

15.000 € neg. Tel. 0732-855709. (rr)
Vând garsonier conf. 1 în

Govândari, etaj 4, acoperi
ţ

10.500 € mobilat

ţ

ţ 27.000. Tel. 0768-508087.

şului, la apro-
ximativ 300 m de complexul şi lacul
M ş, facilit

şoara, Arad chiar şi Reşi

şi utilat,
confort 1, 57.000 €, negociabil sau
schimb în Caransebeş apartament
cu 2 camere + diferen

şoara,
pre

şi gr

şi

şi canal, curent trifazat, gr

ş, mobilat

ş nou, uş

ş

ărghita ă

ă în Timi

ătă

ă în Triglovă
ătării, pivni ă, terasă

acoperită, garaj ădină de 5.500
mp cu pomi fructiferi, pre

ă cu etaj, 9 camere,
multe dependin ădină,
suprafa ă 500 mp, apă, canalizare,
aproape de Procuratură, pre

ă, 4 camere, multe
anexe, grădină 1.027 mp, curte ma-
re sau schimb cu apartament. Pre

ă în comuna Mehadia,
3 camere, o bucătărie, curte mare,
apă ădină
mare cu anexe, pre

ă cu
fântână în curte, pivni ă, dependin

ături, spa ă
de 1640 mp, 4.000 € negociabil. Tel.
0355-412160, 0722-827728. (RR)

Vând sau închiriez, garsonieră
în Caransebe ă, et. 1, pre

ă în Muncitoresc, 2
camere, 2 bucătării, 2 poduri. Pre

ă
ă

metalică, termopane, centrală, pre
ă. Tel. 0771-

941801, 0747-134778.

Vând casă 3 camere, pivni ă,
grădină mare, zona grădina zoolo-
gică, 50.000 €. Tel. 0724-057086,
0724-092631.

Apartament 2 camere, deco-
mandat, Moroasa 2, 63 mp, centra-
lă, termopane, climatizare, podele
laminate, u ă exterioară metalică,
balcon, calorifere noi, modificat, etaj
4/4, pre

Vând casă de vacan ă, din lemn,
80 mp, teren 540 mp, mobilată

ă cu toate utilită ăliug, pre

ă termică,
situat în Micro 4, Re

ţ

ţile, V ţ
43.000 €. Tel. 0726-272780.

Vând apartament 4 camere, et.
2 din 4, conf. 1, decomandat, termo-
pane, izolat termic, central

ţa, preţ 45.000
€ sau schimb cu apartament 2
camere, confort 1, bloc 4 etaje,
situat în Timi

şi
dotat

şi

şoara, zona Soarelui.
Tel. 0721-906062, 0770-454966.

RE ŢA:

-

CARANSEBE :
BOZOVICI:

Ţ

ŞI

Ş

TOTAL JUDE : 13

Buc

ţ

ţar cauciuc electroizolant: 1;
Muncitor necalificat asamblarea, montarea pieselor: 1

Încasator si cititor contoare de energie electric
ţinerea de drumuri,

ătar: 1; Ospătar: 1; Vânzător: 1;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic,

faian ă, gresie: 1;
Ajutor ospătar: 1; Lăcătu

ă, gaze, apă:
1; Muncitor necalificat la între

ANINA:

BĂILE HERCULANE: ş mecanic: 1; Registra
tor medical: 1; Tehnician constructor: 1; Val

şosele, poduri, baraje: 2;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 06.0 .20126

Auto-Moto-Velo
Ofer spre închiriere garsonier

ţei, renovat
ţ

ţ 100 € plus
cheltuieli de bloc. Tel. 0753-477577.

Vând lot de cas
ţ

ţi: drum pietruit, curent electric,
iluminat stradal, la preţul de 11.000
€. Tel. 0765-206663.

Vând apartament 4 camere
decomandate, et. 3/4, conf .1, zon

ţul pieţei. Tel. 0769-648614.
Vând cas ţ

ţa, zona
Lunc ţial renovat ţ
8500 €. Tel. 0757-552021.

Vând cas

ţit la un preţ
rezonabil. Tel. 0764-459414, 0355-
422650.

Vând teren în Re ţa, intravilan,
pe Calea Caransebe

ţ negociabil. Tel. 0770-445699.
Vând în G

Vând cas ţa.
Tel. 0745-74215, 0355-806864,
0745-157348

Vând apartament cu o camer

ţ
ţ informativ 30.000 €. Tel.

0355-427120, 0721-147515.

ţ
37.000 €. Tel. 0746-465530.

ţa, 3
camere, 2 b

ţ
informativ 45.000 €, negociabil. Tel.
0720-053058, 0355-402850. (RR)

Vând apartament decomandat
în Govândari, la parter, bloc 4 etaje,
2 b

ţ 25.000 €.
Tel.0770-604864. (RR)

ă
confort 1, mobilată ă zona
Dedeman, disponibilă din 15 iunie.
Tel. 0769-086369.

Închiriez garsonieră pe Calea
Timi ăvi ă
recent faian ă, termopane, pardo-
seli, etc. inclusiv mobilier, liberă
imediat, la parter. Pre

ă la Sânandrei,
lângă Timi ă 665 mp,
utilită

ă
foarte bună, modificat

ă 3 camere, pivni ă,
grădină mare, zona grădina zoolo-
gică, 50.000 €. Tel. 0724-057086,
0724-092631.

Vând garsonieră în Re
ă, et. 1, par ă, pre

ă Dognecea, zonă
centrală, 2 camere, bucătărie,
fântână betonată, telefon, cablu tv.
Tel. 0734-594473.

Caut să cumpăr apartament cu 2
camere, neîmbunătă

ătaia casă, 2 camere
decomandate, bucătărie, hol, căma-
ră de alimente + clădire în curte cu 3
încăperi, anexe, grădină 1.520 mp
sau schimb cu apartament, 2-3
camere sau casă. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Vând apartament 3 camere pe
B-dul Muncii. Tel. 0355-801140,
0255-253973

Vând casă, comuna Berzasca, 4
camere, bucătărie, baie, curte,
grădină. Tel. 0723-082291.

ă ultracentral, Re

ă,
confort 1, Calea Caransebe

ă cu 3 camere, zona
Nera, pre

ă, pre

Vând apartament în Re
ăi, 2 balcoane, boxe,

bucătărie mare, complet utilat, pre

ăi, bucătărie, baie, debara, în
stare foarte bună, pre

şi utilat

şorii, str. Bârz

şoara, suprafa

şi renovat, la
pre

şi

şi
şului în spatele

bisericii Martorii lui Iehova, vizavi de
Peco. Tel. 0355-881136, 0355-
802219, 0770-370534.

Vând apartament în Micro 2,
pre

şi

şului.
Tel. 0761-757840.

Vând locuin

Vând apartament, confort 1, 3
camere, 65 mp, central

şi
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Vând cauciucuri autoturisme şi
microbuze, second-hand, stare
bună, pre

Vând Renault Symbol, 2010,
motor 1.2, 75 cai putere, full option.
Pre

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

ţ 6.400 €, neg.Tel. 0721-252861.
Vând cauciucuri 175/70/13, 4

buc ţi de var -

rr
Vând voucher, preţ 1.800 lei. Tel.

0741-235698. (RR)
Vând BMW, an 1993, negru,

jante de aluminiu, închidere centra-
lizat

ţ
1.900 € neg.Tel. 0726-833018. (RR)

Vând scooter de 50 cmc, 1000
lei, în patru timpi de 2 persoane;
cump

Vând Opel Corsa 2005, 134.000
km, turbo diesel, Euro4. 3.300 €
negociabil. Tel. 0744-589738.

Vând Alfa Romeo, motor 1600
benzin ţie schim-
bat

ţionare. Tel. 0769-159555.
Vând toate tipurile de piese auto

pentru Dacia. Tel. 0752-951705.

ă ă, 185/65/15, tot de va
ră, 175/65/14, de iarnă, 185/65/15,
de iarnă, 175/65/15 de vară, 215/
45/17, 100 lei. Tel. 0255-224242. ( )

ă, casetofon, motor 1.8, ben-
zină, înmatriculat cu actele la zi. Pre

ăr 4 jante de tablă cu prindere
în 4 prizoane pentru Renault Kango.
Tel. 0730-552734. (RR)

ă din 2002, distribu
ă, culoarea gri, 105 CP, la 3100

€. Tel. 0743-267034.
Ofer spre închiriere garaj pe Va-

lea Domanului. Tel. 0770-750691.
Cumpăr tractor în stare buna de

func

Vând apartament 3 camere, 83
mp + box

ţ 38.000 €. Tel. 0731-359754.
Vând cas

ţ

ţiri, renovat
ţa confort 1

etaj 1 sau 2 cu 2 sau 3 camere,
exclus turn. Tel. 0771-449583.

Vând apartament cu 1 camer
ţiri, parter, bloc izolat

exterior (este situat pe Aleea Felix,
vis-a-vis de P-ţa Intim). Preţ 20.000
€ negociabil. Tel. 0757-111709.

Vând cas ţu Mare, 564
mp, 2 camere, o buc

ţie piatr

ţiri, preţ
23.000 € neg. Tel. 0732-624586 sau
0355-415608.

Vând apartament cu 3 camere,
et. 10 Intim, puţin renovat. 30.000 €
sau schimb cu 2 camere et. 1-3. +
dif. Tel. 0722-363044.

Vând cas ţa, 6 camere, 2
b

ţ negociabil.
Tel. 0748-100325, 0255-214020.
0727-234526.

Vând apartament confort 2 cu
îmbun ţiri, izolat exterior, Micro 2
Piaţa Intim. Tel. 0771-449583.

Vând/închiriez apartament cu 3
camere semidecomandat în Moroa-
sa 2. Apartamentul este dotat cu
central

ţ 28.000
€. Tel. 0752-099019.

Vând apartament cu o camer

ţit, bloc acoperit, central
ţean sau

schimb cu Timi ţ negocia-
bil, f

ţa. Tel. 0747-832171, 0256-410590.
Vând cas ţa, izolat

ţ
ţ

50.000 € neg. Tel.0724-092631.

ă, în Moroasa. Total
renovat ă renovare.
Pre

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
gresie, faian ă, podele laminate, ter-
mopane, centrală termică, terasă,
curte, acces auto, anexe, grădină.
Tel. 0724-700792.

Schimb sau vând casă Boc
ă cu îmbunătă ă,

cu apartament în Re

ă,
cu îmbunătă

ă Zorlen
ătărie, grădină

destul de mare, cărămidă crudă,
funda ă, fântână. Tel. 0355-
415608 sau 0728-510783.

Vând casă Dealul Crucii, 4 ca-
mere, baie, bucătărie, anexe, garaj,
locuibilă, cu mici îmbunătă

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

garaj, grădină, anexe, 540 mp. Tel.
0744-615904.

Vând în Caransebe

ările, centrală termică, cartier
Pipirig lângă biserica nouă, 60 mp,
centrală termică, pre

ătă

ă termică, termopane, iar
blocul este izolat termic. Pre

ă,
la parter, str. Petru Maior. Tel. 0770-
547305.

Vând apartament cu 2 camere,
confort 1, decomandat, et.3/4, super
îmbunătă ă
termică, zona Spitalul Jude

ără firmă, fără intermediar. Tel.
0728-570555.

Vând în Gătaia, în centru, casă
compusă din 2 camere decomanda-
te, bucătărie, baie, hol,

ădire în curte cu 3 încăperi, garaj
anexe, grădină 1520 mp sau schimb
cu apartament 2-3 camere în Re

ă în Re ă
termic, cu 3 camere, bucătărie, baie,
centrală termică, pivni ă, terasă,
curte, grădină, apă canal, gaz. Pre

şi nelocuit dup

şa Montan

şa
Montan

şi

şi

ş aparta-
ment 2 camere, conf. 1, et. 2, cu toa-
te dot

şoara, pre

şpais + o
cl

şi-

şi

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angajez o persoan de sex

feminin, t n r , cu un aspect fizic
pl cut, bune cuno tin e n PC, dac
se poate i cuno tin e medii de
limba , cu domiciliu stabil n
R , pentru munc de birou.
0744 392317.

Tapi

ă
ă ă

ă ă

ă
ă

ă. Tel. 0745-
274929.

Montez/vând antene satelit
pentru Focussat sau orice pachete
tv transmise satelit cu deplasare în
jude

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985.

Zugrăvim, gletuim, montăm
podele, gresie ă, spargem
pere ăm instala

ăm
ăm acoperi

ă, rigips,
instala

ări int.

ă, podele laminate, forme

ă decorativă.
Tel. 0751-568913.

â
ţ î

ţ
englez î

e ţa Tel.
-

ţez, repar colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Transport marf

ţ. Tel. 0724-026376.
Ofer îngrijire copil mic la domici-

liul meu, între 1

ţ
ţi, tencuim, mont ţii

sanitare ţion
ţii

polistiren, rigips, totul negociabil.
Tel. 0757-291280.

Execut, interioare
ţii, gresie, faianţ

ţii termice
ţuri

rezonabile. Tel. 0733-609770,
0762-134922.

Execut amenaj
ţii sanitare

ţ
ţii din

polistiren, tinci tencuial

ş
ş ş

şi

şi
montaj. Pre

şi 6 ani. Tel. 0752-
951705.

Caut copiii şi b

şi faian

şi electrice, recondi
şi mont şuri, izola

şi exterioare,
izola

şi sanitare,
şarpante, podele laminate. Pre

şi ext.
instala şi electrice, gresie,
faian şi
tavane rigips, montez uşi, izola

Imobiliare
Vând în Timi

ţ 45.000 € neg. Tel. 0721-
709225.

ţ

ţ ţa. Preţ
negociabil. Tel. 0722-871952.

Vând apartament 3 camere
conf. 1, buc

ţ

-

ţii, utilit ţi aproape,
intabulat

ţeg,
între lac ţ

ţi: curent electric, canalizare,
apa de reţea, drum, la doar 6300 €.
Tel. 0765-206663.

Vând/închiriez apartament 3
camere ultracentral în Timi

ţ 95.000 € /1000 lei. Tel. 0788-
917841.

şoara apartament 2
camere, mobilat, lâng

şi teren 400 mp cu
c şi curent, Reşi

şa II, limi
trof

şi castel, suprafa

şoara.
Pre

ă Gara de
Nord. Pre

ă, curte, garaj, centrală
proprie, podele laminate, baie,
bucătărie, gresie, faian ă etc. Tel.
0745-174215, 0745-157348, 0355-
806864.

Vând apartament 2 camere, cu
centrală gaz
ăsu ă

ătărie mare, balcon
închis, gresie, faian ă, centrală pe
gaz, 67 mp. Tel. 0746-465530.

Vând/schimb cu auto diesel
2800 mp grădină în Boc

ă cu intravilanul, posibil orice fel
de construc ă

ă, 1,5 €/mp neg. Tel. 0743-
738531.

Vând teren de casă la Ha
ă 900 mp,

utilită

Vând cas

ANUNŢ PUBLIC
S.C. ACTEEA S.R.L. cu sediul în ora

ţ
ţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia Mediului

Cara
ţul Cara

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

Cara

şul Anina, Cartier Crivina,
num

ş-Severin, pentru activitatea de exploatare forestier
şurat ş-Severin.

Informa şurat

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

ărul 31, anun ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
ob

ă,
desfă ă în jude

ă ă se
pot depune, în scris la sediul Agen

-

Închiriez cas

Vând garsonier ţa, zona
Lunc ţionarilor, et. 1,
parţial renovat ţ 8500 €. Tel.
0757-552021.

ă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.

Vând apartament cu 2 camere.
Tel. 0355-410569.

ă în Re
ă, Blocul Func

ă. Pre

şi

Vând casă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, baie, bucă-
tărie, hol, terasă. Gaze naturale,
centrală termică, apă curentă,
canalizare, magazie de lemne, garaj
cu ie ă, utilată complet.
Merită văzută. Tel. 0752-951705.

şire la strad

Vând apartament cu 2 camere,
Moldova Nouă, reabilitat termic,
complet utilat, închiriat perioadă
nedeterminată cu 100 €/lună. Pre

ă 53 mp, Govân-
dari, pre

ăi, 2 balcoane, boxă, o bucătărie
mare, în centrul civic Re

ţ
8.000 €. Tel. 0740-037402.

Vând apartament confort 1, 2
camere, suprafaţ

ţ negociabil. Tel. 0770-
445699.

Vând apartament cu 3 camere, 2
b

ţa, preţ
negociabil. Tel. 0355-402850, 0720-
053058.

şi



8

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/7 Iunie /8 Iunie /9 /10Iunie Iunie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 11 Iunie Mar 12 Iunie 13 Iunie 14 Iunie 15 Iunie 16 Iunie 17 Iunie

C/+ C C/+ C C/ C C/+ C C/ C C/ C C/ C

C/+ C C/+ C C/+ C C/+ C C/+ C C/ C C/ C

+28º 19º +29º 19º +28º +19º +27º 19º +26º +15º +23º +14º +23º +15º

+32º 19º +34º 17º +32º 17º +31º 19º +31º 16º +28º +16º +27º +17º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Timişoara

+34º
+20º

C
C

+33º
19º

C
C+

+
+

29º
19º

C
C

+32º
20º

C
C+

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+33º
+20º

C
C

+33º
+18º

C
C

+29º
+18º

C
C

+32º
+19º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Timişoara

Car nsebea ş

Timişoara

+2 º
1 º

7
+ 4

C
C

+
+
25º
11º

C
C

+
+
21º
11º

C
C

+
+

24º
12º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

+26º
+17º

C
C

Timişoara

+32
+ 8

º
1 º

C
C

+31º
+16º

C
C

+
+

30º
18º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

DE VĂZUT LA TV:
:

Joi ora 1:00
:
Sambata Eurosport 1 ora 14:00

Sambata Eurosport 1 ora 19:45

port ora 1 :
:

Duminica Eurosport 1 ora 16:00
:

Duminica Digi Sport 1 ora 16:15
:

Duminica Digi Sport 1 ora 21:00

ATLETISM
Digi Sport 2 2

CICLISM Criteriul Dauphine, în Fran

Duminica Euros 1 2 00
TENIS m c.

VOLEI MASC. ,

FORMULA 1

Diamond League Reuniunea de la Oslo

ţa

FOTBAL DE PLAJ

ţei, Roland Garros, Paris -finala as

Cehia - România Liga European

Ă: Euroliga în Italia - Grupe Italia - România

CAIAC-CANOE: Cupa Mondială Cardiff în Regatul Unit - Slalom

TENIS: Openul Fran

ă

Marele Premiu al Canadei, Montreal, cursa

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

:
: ;

: - ;
i : - ;

08 iun - 01 iul FOTBAL - C. E. din Polonia
08 - 10 iunie FORMULA1 - MP al Canadei, Montreal;
09 iunie ATLETISM -
09 - 10 iunie NATATIE Reuniunea de la
09 - 17 unie CICLISM Turul Elvetiei

şi Ucraina

Reuniunea de la New York (SUA)
Monaco (Franţa)

FORMULA 1
Duminica se va desfasura

etapa cu numarul sapte din cadrul
Campionatului Mondial de
Formula 1 pe circuitul Gilles-
Villeneuve din Montreal, Canada.
Clasamente generale:

Clasament general piloţi

Clasament general echipe

1.FernandoAlonso 76
2.Sebastian Vettel 73
3.Mark Webber 73
4.Lewis Hamilton 63
5.Nico Rosberg 59
6.Kimi Raikkonen 51
7.Jenson Button 45
8.Romain Grosjean 35
9.Pastor Maldonado 29
10.Sergio Perez 22
11.Paul di Resta 21
12.Kamui Kobayashi 19
13.Bruno Senna 15
14.Felipe Massa 10
15.Nico Hulkenberg 7
16.Jean-Eric Vergne 4
17.Michael Schumacher 2
18.Daniel Ricciardo 2

1.Red Bull Racing 146
2.McLaren Mercedes 108
3.Lotus F1 Team 86
4.Scuderia Ferrari 86
5.MercedesAMG 61
6.Williams F1 Team 44
7.Sauber F1 Team 41
8.Force India F1 28
9.Scuderia Toro Rosso 6
10.Caterham F1 Team 0
11.HRT F1 Team 0
12.Marussia F1 Team 0

EURO 2012
Dupa 4 ani, lumea de clasa si rasa a fotbalului se reuneste in

Polonia si Ucraina pentru a 14-a editie a Campionatului European de
fotbal. Va fi ultima editie de european cu 16 echipe, din 2016, UEFA
gandindu-se sa acorde o sansa si echipelor mai slab valorice, dar si sa
isi imbogateasca conturile multumita televizarilor.

Ca niciodată, la Euro 2012 vor participa toate cele 9 campioane ale
Europei de până acum. Nu se poate vorbi despre nici o absen ă
sonoră, ci doar despre echipe bune, ca Turcia, Serbia i România, care
nu s-au calificat la acest turneu final.

Cea mai titrată na ională la Euro este Germania, care are trei trofee
în palmares, câ tigate în 1972, 1980 i 1996. Nem ii sunt urma i de
Spania, campioana en-titre, i Fran a, ambele cu câte două triumfuri la
Euro.

Italia, Olanda i două mari surprize la vremea lor, Danemarca i
Grecia au în palmares câte un titlu, la fel i două "derivate" ale unor
mari campioane: Cehia, urma a Cehoslovaciei, i Rusia,
mo tenitoarea URSS.

Nici o echipă nu este debutantă la Euro, iar Germania are cele mai
multe prezen e, 10 din 13 posibile, urmată de Spania i Olanda, cu câte
8 participări.

ţ

ţ
ţ ţ

ţ

ţ

ş

ş ş
ş

ş ş
ş

ş ş
ş

ş

JUDO
Cinci medalii pentru sporti

vele tricolore, la Cupa Mondial
-
ă

de judo de la Bucureşti.
Judoka Andreea Chi

ştigat medalia de aur, Andreea
C
şi Monica Ungureanu bronzul, la
categoria 52 de kilograme, iar
Carmen Bogdan s-a clasat pe
locul doi la 48 de kilograme, în
prima zi a Cupei Mondiale de la
Bucureşti.

La categoria 52 de kilograme,
semifinalele s-au disputat între
patru sportive din România.
Andreea Chi

ştigat

şi Monica Ungureanu, în fa

ţu a
câ

ţu a eliminat-o pe
Alexandra Florian, iar Andreea
C

ţu, în timp ce Andreei C

-

ţa
olandezei Miranda Wolfslag, la fel

ţa
portughezeiAna Sousa.

ătună argintul,Alexandra Florian

ătună pe Monica Ungureanu.
Finala a fost câ ă de Andreea
Chi ătună
i-a revenit medalia de argint.

Învinsele au luptat în recalifi
cări, Alexandra Florian cucerind
medalia de bronz, în fa
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Meci 1 8 iunie 19:00 Varsovia Polonia : Grecia : TVR 1

8 iunie 21:45 Wroclaw Rusia : Cehia : Dolce ECHIPA V E I GD-GP PCT

Meci 2 12 iunie 19:00 Wroclaw Grecia : Cehia : Dolce 1

12 iunie 21:45 Varsovia Polonia : Rusia : TVR 1 2

Meci 3 16 iunie 21:45 Varsovia Grecia : Rusia : TVR 1 3

16 iunie 21:45 Wroclaw Cehia : Polonia : Dolce 4

Meci 1 9 iunie 19:00 Kharkov Olanda : Danemarca : TVR 1

9 iunie 21:45 Lvov Germania : Portugalia : Dolce ECHIPA V E I GD-GP PCT

Meci 2 13 iunie 19:00 Lvov Danemarca : Portugalia : Dolce 1

13 iunie 21:45 Kharkov Olanda : Germania : TVR 1 2

Meci 3 17 iunie 21:45 Kharkov Portugalia : Olanda : Dolce 3

17 iunie 21:45 Lvov Danemarca : Germania : TVR 1 4

Meci 1 10 iunie 19:00 Gdansk Spania : Italia : TVR 1

10 iunie 21:45 Poznan Irlanda : Croaţia : Dolce ECHIPA V E I GD-GP PCT

Meci 2 14 iunie 19:00 Poznan Italia : Croaţia : Dolce 1

14 iunie 21:45 Gdansk Spania : Irlanda : TVR 1 2

Meci 3 18 iunie 21:45 Gdansk Croaţia : Spania : Dolce 3

18 iunie 21:45 Poznan Italia : Irlanda : TVR 1 4

Meci 1 11 iunie 19:00 Donetk Franţa : Anglia : Dolce

11 iunie 21:45 Kiev Ucraina : Suedia : TVR 1 ECHIPA V E I GD-GP PCT

Meci 2 15 iunie 19:00 Donetk Ucraina : Franţa : Dolce 1

15 iunie 21:45 Kiev Suedia : Anglia : TVR 1 2

Meci 3 19 iunie 21:45 Donetk Anglia : Ucraina : Dolce 3

19 iunie 21:45 Kiev Suedia : Franţa : TVR 1 4

SF 1 21 iunie 21:45 Varsovia 1A : 2B : TVR 1

SF 2 22 iunie 21:45 Gdansk 1B : 2A : TVR 1

SF 3 23 iunie 21:45 Donetk 1C : 2D : TVR 1

SF 4 24 iunie 21:45 Kiev 1D : 2C : TVR 1

SEM 1 27 iunie 21:45 Donetk SF 1 : SF 3 : TVR 1

SEM 2 28 iunie 21:45 Varsovia SF 2 : SF 4 : TVR 1

FINALA 01 iulie 21:45 Kiev SEM 1 : SEM 2 : TVR 1

CLASAMENT GRUPA B

GRUPA C CLASAMENT GRUPA C

GRUPA D CLASAMENT GRUPA D

GRUPA B

DANEMARCA

GERMANIA

PORTUGALIA

FINALĂ

SFERTURI DE FINALĂ

SEMIFINALE

GRUPA A

GRUPA A GRUPA B GRUPA C

POLONIA

IRLANDA

CROAŢIA

GRECIA

RUSIA

OLANDA

CLASAMENT GRUPA A

PROGRAM EURO 2012
GRUPA D

UCRAINA

SUEDIA

FRANŢA

ANGLIACEHIA

SPANIA

ITALIA


