
....pag. 3

....pag. 2

...pag. 4

Reşiţa Caraş - SeverinReşiţa Caraş - Severin

ISSN 1454-1734ISSN 1454-1734Anul X I Nr. 20V IAnul X I Nr. 20V I14 - 20 Iunie 201214 - 20 Iunie 2012

civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

...pag. 5

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

Anunţuri,

publicitate

Agenţii imobiliare

Protejarea cet ţenilor

în caz de faliment bancar

ă

Dreptul la informare pe

întreg teritoriul UE

Văile râurilor cărăşene
redau identitatea
Banatului Montan

Comunicat
ţie

şcolarizare
Inspectoratul de Poli

Rezultatul alegerilor
locale în judeţul

Cara .ş-Severin şi mun
Reşiţa, 10 iunie 2012

Campania de informare
„Viză pentru SUA”

...pag. 6-7

Preţ 1,5 leiPreţ 1,5 lei

Aşa ceva n-am văzut de când sunt!
Matei Mircioane

Editorial Dan Popoviciu

Vremea îşi face de cap, r şte cerurile,
apele şi p

şi grindin
şi

şi-

şi urban, şi îi chestioneaz
şi

şi decreteaz şa ceva n-am v

şi zile fierbin
ş-Severin, cel

pu
şi a încurcat stânga cu

drepata, de nici nu mai ştii în care mân

şi cu
ştampila de vot. Chestiona

şi cet
şi vremurilor, declarau, cu

pu

ş-Severin, dup

şi. Frunz şi ai lui au trecut
în bra şi, în Consiliul
Jude ş şi pup

ştii PDL-işti
au declarat c şi pe social
democra

ştii şi PNL-liştii
au spus c
şi prietenia dintre
consilierii jude

ş-Severin, s-a
f şi numai
a d m i n i s t r a

Ştef
ş i l ibera lu l Ioan
Cojocariu. S-a uitat
cum se distribuiau
bani de la Guvern pe

criterii politice, motiv pentru care, la un
moment dat, PSD-iştii au şi intrat în grev

şi
şi al centralelor de

termoficare din Consiliul Local Reşi şi
mai câte au fost uitate, rase, şterse din
memoria politicienilor locali, de tornada
politic

ştii PDL-işti cu PSD-iştii şi PNL-iştii, în
marele USL de Caraş-Severin. În afara
(val)vârtejului au r şti
consecven şmanii lui
Frunz şi
ideologul popular al partidului devenit PDL.
Aceşti PDL-işti neantrena

şti, o specie politic
ştii, naivii şi proştii. Pentru

liniştirea diaconeştilor, trebuie s
şi în

celelalte partide, aşa c
ştii aproape c şi

i
şii (Pentru cei nefamiliariza

şi
zborzul utilitatea lui.)

Prin urmare, contrariat de furtunile
violente, în alternan şi

şi eu la scar
şa

ceva n-am v

ăscole
ământurile, aruncă fulgere, în zig-

zag, ploi ă, de sus în jos, razant sau în
vârtej, după care lasă peste lume o ar ă de te
doare capul ă.
Reporterii de actualită ă ca albinele
prin mediul rural ă pe
cetă ă, la birt sau în gura
metroului. Cetă

ă: A ăzut
de când sunt!

Vremurile nu sunt cu nimic mai pu
ărate cu tornade, vijelii

ă politică de-a întors
lumea cu susul în jos

ă să

ă
ăturile vremii

ă, că votează schimbarea!
Ba, nu. Continuitatea! Greu de spus ce s-a
schimbat în Cara ă alegerile din
10 iunie. În mare, numele din politica locală au
rămas acelea ăverde

ăsat cu îmbră ări ături,
ca la un meci din Campionatul European de
Fotbal, după marcarea unui gol. Fo

ă îi iubesc pe liberali
ă

precizăm că amantă, vine de la italianul
amare, care înseamnă iubire, deci e treabă

serioasă, de suflet),
PSD-i

ă dragostea

ă, durează din
vremuri imemoriale.
„Nu s-a făcut politică
în Consiliul Jude

ăcut numai

ănescu

ă
politică, refuzând să mai voteze hotărârile
Consiliului Jude

ăverde nu a vrut să dea un leu
Re ă are destui bani(!), s-a uitat
conflictul panselu

ă de primăvară-vară, care i-a amestecat
pe fo

ămas câ

ăverde, fondatorul PD în jude

ă acum opozi ă locală, alături
de diacone ă în care s-au
amestecat oportuni

ă precizez că
astfel de caractere se găsesc din plin

ă nu e cazul să dispere.
ărăni ă au dispărut, iar verzii î

ă pe sub
zborzii cenu

ănă ă zborzul
este un bulgăre de pământ uscat. Zborzul
este, în general, un element negativ, dar, în
satele bănă ă, unde pietrele sunt o
raritate, câinii răi sunt alunga

ă cu ar ăsătoare,
ies ă, în fa ătit să
răspund, în caz că mă întreabă cineva: A

ăzut de când sunt!

ţ
ţi fierbe apa în lenjeria intim

ţi, alearg

ţenii ie ţi la portiţ
ţenii, mijesc ochii minţii în

amintire

ţin
pres ţi,
decât buletinele meteo. În Cara

ţin, a fost o tornad

ţii

lingura, în care furculiţa ţitul, în care
ţi de reporterii

vremurilor, aceea ţeni uluiţi de
întors

ţine zile în urm

ţele primitoare ale USL
ţean, s-a l ţi

ţi, mai ceva ca pe amantele lor (s

ţeni,
de orice culoare
politic

ţean
Cara

ţ i e ! ” ,
spune neoliberalul
Ionesie Ghiroghioni,
social-democratul
Nicolae

ţean, s-a uitat (vorba vine)
cum Frunz

ţei, pe motiv c
ţelor

ţa. Câte

ţiva PDL-i
ţi, care acum sunt du

ţ

ţi de vârtej,
reprezint ţia politic

Ţ
ţesc colţul firav, ca un fir de iarb

ţi cu
graiul b ţean, fac precizarea c

ţene de pust
ţi cu zborzi. Are

ţ ţa ap
ţa blocului, preg

Gr ecu l
O vorbă din bătrâni spune că neamurile nu

ă Dumnezeu. Prietenii, în
schimb, ă
scriu despre reguli de a lega prietenii

ăreia, dacă ai unul
ă

ă rămân fără
loc de muncă. Mai exact, doar o dată.
Telefoanele au încetat brusc să mai sune. Nu
mai primeam invita ă verde sau la vreo
bere. Nici măcar un telefon de

ăie ă

ă. Mi-am găsit din nou un loc de muncă. De
data asta, bine plătit. Mai mult, îmi conferea un
statut invidiat de unii fo

ă sune. Culmea. Ce faci
prietene? Cum o mai duci? Normal că telefonul
era urmarea faptului că auziseră că am început
să o duc bine. Să mă transform într-un
paranoic? Să caut fal

ă nici etapa
prieteniei între popoare nu este decât o falsă
impresie, indusă nouă de către cei afla

ă, nu este decât un schimb profitabil,
economic, între supu

ă prietenia între popoare poate fi,
la fel de bine, în viziunea mea, lipsită de intere-
se economice, o legătură încheiată cu un cetă-

ări. La început bazată pe schimb
de fotografii, impresii de călătorie, pove

ării tale. De fapt,
voiam să vă povestesc cum am legat o pri-
etenie cu un grec. Mintea mea a luat-o razna?

ţi le alegi, ţi le d
ţi-i alegi sau te aleg ei pe tine. N-am s

ţi-i cuno ţi-e greu, la ananghie.
Nu de multe ori mi s-a întâmplat s

ţii la iarb
ţi-e bine, ce mai

faci, mai tr ţi la

putere, pentru a ne da senzaţia unei uniuni
între locuitorii statelor. Uniune care, în viziunea
lor politic

ţi la
putere, cred c

ţean al altei ţ

ţia ţile ţ

şi nici
despre zicala conform c şi
bun e mult mai important decât o sut şi falşi.
Prietenii şti când

şti? Am dep şit şi momentul de

criz

şti prieteni. Telefoanele
au reînceput s

şi prieteni la fiecare
încercare de apropiere a altor persoane? Cum
îi aleg? Cum îi triez?

Am ajuns la concluzia c

şii pe care îi conduc.
Trecând peste limitele impuse de cei afla

şti
despre tradi şi frumuse

Pre
ţa, judec

ţei, care au participat, al
ţi ai

municipalit ţii, prefectul Silviu
Hurduzeu

ţumit tuturor pentru
colaborare, mandatele primarului
ales, Mihai Stepanescu (dar i-a
înmânat

ţe)
apoi consilierilor Ion Crina (USL),
Jaro Mar

ţa
Oana Hamat (USL), Gabriel Duruţ
(USL), Maria Preda (USL), Efrem
Str

Ţurca

ţului,
Si lviu Hurduzeu. Mulţumesc
cet ţenilor Re ţei c

ţilor, partidelor
politice, pentru c

ţenilor

ţi
ţa.”

Cu ocazia ceremoniei au mai
vorbit consilierii Ion Benga, Codruţa
Oana Hamat, Ion Crina, Dumitru
Sec

şedintele Biroului Electoral
Municipal Reşi

şi cele de consilier
local noilor aleşi, în urma procesului
electoral din 10 iunie 2012.

Evenimentul a fost marcat printr-
o mic

şi
şi şi de reprezentan

şi Subprefectul Anton
Paulescu. Judec

şan a înmânat personal, dup

şi mandatul de consilier, la
care acesta va trebui s

şalic (USL), Ioan Benga

(USL), Crisian Panfil (USL),
Mariana Magdalena Mone (USL),
Dumitru Sec şan (USL), Codru

Ştiopoane (PP-DD),
Valentin Bl

ş (PP-
DD), Constantin Amariei (PP-DD),
Florin Pascu (PP-DD), Viorel
Blajovan (PDL), Gheorghe N

şi Costel Mih

şi

şurat o
campanie corect

şi şi vreau s

şi nu în cea a
partidelor care i-au trimis aici.”

”Oamenii care ne-au ales au
avut încredere în noi, a spus
primarul Mihai Stepanescu, aflat la
al doilea mandat. Cred c

şi frustr şi s

şan, Gheorghe N
şi Costel Mih

ătorul
Daniela Detesan, a atribuit ieri man-
datele de primar

ă ceremonie la Primăria
Re ături de
noii ale

ă

ătorul Daniela
Dete ă
ce a mul

ă renun

ă

ăin (USL), Elena Borchescu
(USL), Petru

ănariu (PP-DD), Petrică
Purec (PP-DD), Florin

ăsturel
(PDL) ăilă (PV).

”Ne aflăm la un prim moment
impor tan t după f ina l i za rea
alegerilor, a spus prefectul jude

ă ă au venit la vot,
tuturor candida

ă au desfă
ă. Îi felicit pe noii

ale ă le transmit că în
momentul depunerii jurământului,
prioritatea lor e aceea de a fi în
slujba cetă

ă e

momentul ca împreună să trecem
peste animozită ări ă
redăm speran

ă ăsturel,
Valentin Blănariu ăilă.

(Dan Apostolescu)

Nou consiliu local la Reşiţa

Radio Re}i]a are 16 ani
S-au împlinit 16 ani de la

momentul primei emisii în eter a
postului de Radio Re ţa. Iniţial, pe
frecvenţa de 102,5 MHz, în ziua de
miercuri, 12 iunie 1996, la ora 17, s-
a auzit pentru prima oar

ţa a fost primit în
marea familie a radioului public, So-
cietatea Român

ţia
postului a fost f

ţiune
emisia stereo cu un emiţ

ţi, pe frecvenţa de 105,6 MHz,
iar din toamna anului 2004, Radio
Re ţa emite cu o putere de 10 kilo-
waţi, de la releul instalat pe Muntele
Semenic. Emisia poate fi auzit

ţ
ţele Cara

ţa prime
ţuri ale

lumii unde români

ţar

şi

şi salutul adresat ascult

şi an,
1996, Radio Reşi

şi face parte din Radio România
Regional, adic

şi Locale.
Un pas important în evolu

şi

ş-Severin,
Timiş, Arad şi Hunedoara. Pe inter-
net la adresa www.radio-resita.ro,
programele postului pot fi audiate
oriunde în lume. Radio România
Reşi şte adesea semnale
din cele mai îndep

şi nu numai,
ascult şi se bucur ştilor
din

ă semnalul
de post ăto-
rilor de către directorul Doru Dinu
Glăvan. Din 8 august acela

ă de Radiodifuziune

ă Departamentul
Studiourilor Regionale

ăcut la 5 decembrie
2000, când a fost pusă în func

ător de 1,3
kilowa

ă în
Serbia de Răsărit, la Sud de
Dunăre, în Valea Timocului, în
Banatul Sîrbesc, zona de grani ă cu
Ungaria, jude

ărtate col

ă ă la auzul ve
ă. (DanApostolescu)
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ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa S.C. PRACTIC STILL S.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

şi va avea loc în data de 19.06.2012 ora 15:00, urmând a se
repeta, pân şi or

şi
ş-Severin.

Rela şi caietul de sarcini se pot ob
şi

ş-Severin ncepând cu data public

ţa, str.
Revoluţia din Decembrie, bl. 32, sc. 3, ap. 8, jud. Cara

ţa, str.
Horea A7 Parter, jud. Cara ţ

ţie public ţinând debitoarei
Autoutilitar Dacia 1304 VAN - preţ de evaluare 500 €, exclusiv TVA.
Licitaţia public ţul de

evaluare
ţ

. ţa, str.
Horea, bl.A7, parter, jud. Cara

ţii suplimentare ţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara î ţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

ă scoaterea la vânzare prin
licita ă deschisă a următorului bun apar

ă
ă începe de la valoarea prag de 50% din pre

ă la vânzarea bunului, în fiecare zi de mar i la aceea ă la
sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

:
�

Comisia de Circula

-

-

-
-

ţie din cadrul Prim
ţa s-a reunit marţi, 12.06.2012, în

ţ

ţional de Vitez

ţa Cara
ţia Clubul ACM

Sport, în parteneriat cu administraţia local
ţie

necesitatea marc

ţia cu Strada V

ţia din
Decembrie de zona G ţa Sud. În acest caz,
Comisia de Circulaţie a decis c

ţiunile
de carosabil reabilitat favorizeaz ţia
autovehiculelor cu vitez

ăriei
Municipiului Re

ă de lucru. Unul dintre punctele abordate a
vizat aprobarea organizării a două etape din cadrul
Campionatului Na ă în Coastă
DUNLOP 2012. Întrecerile se vor desfă

ă, 01.07.2012, pe sectorul
Re

ă.
Un alt punct pe ordinea de zi a readus în discu

ării de treceri de pietoni noi în
cartierul Câlnic pentru confortul locuitorilor din zonă,
în special al persoanelor vârstnice. Membrii Comi
siei au fost de acord ca noile treceri de pietoni să fie
la intersec ăli

ă a fi efectuată în perioada imediat următoare.
În cadrul întâlnirii a fost dezbătut

ării unui culoar pietonal
protejat pe podul ce leagă B-dul Revolu

ării Re
ă este necesară o

verificare în teren, pentru a se preveni blocarea
accesului pietonilor pe durata lucrărilor de
modernizare a zonei.

De asemenea, se are în vedere montarea
limitatoarelor de viteză în preajma trecerilor de
pietoni din zonele cu risc ridicat de producere de
accidente rutiere, cu atât mai mult cu cât por

ă circula
ă excesivă.

şi
şedin

şura vineri,
29.06.2012 şi duminic

şi şova, cu plecare din Valea Domanului.
Concursul este organizat de Asocia

şoara, respectiv în drep
tul caselor cu nr. 142/147. Marcarea lor este progra
mat

şi subiectul
privind posibilitatea asigur

şi

Serviciul de Executare Silit

-

În urma reclama

ă ărire Bunuri al
Direc ăriei Re

ă,
au fost întocmite

ă ăne

ătre debitorii persoane fizice

ării contraven

ă pentru persoanele fizice care nu au achitat
debitele restante provenind din impozite, iar un
debitor, care nu figurează cu venituri sau bunuri
urmăribile, a fost declarat insolvabil pentru 7 procese
verbale de constatare a contraven

ă
ăria Municipiului Re

ără prezentarea stadiului
de implementare a panourilor pentru afi

ător al
ă

ă

ător în incinta autobuzelor.

şi Urm
şi Taxe din cadrul Prim şi

şi
amenzi contraven

şi comunicate 1700 de adrese de
înfiin şti
pentru 108 persoane fizice.Au fost transmise 175 de
soma

şi impozite neachitate în termenul legal de
c şi juridice, iar alte 487
de procese verbale au fost înregistrate în urma
constat

şi

şajul
electronic în sta

şoferilor şi
taxatorilor în raport cu cet

şi
asigurarea climei pe timpul verii la un nivel
corespunz

ţiei Impozite ţa
a recuperat, în perioada 02.05.2012 31.05.2012,
suma de 110018,74 de lei din impozite, taxe

ţionale. În perioada menţionat

ţare a popririi asupra disponibilit ţilor b

ţii pentru recuperarea creanţelor reprezentând
amenzi

ţiei.
În 30 de cazuri s-a întocmit dosar de executare

silit

ţiei.

ţiilor primite de la cet ţeni,
Prim ţa a solicitat S.C.
SPEDITION RO-A TIR S.R.L. comunicarea unor
aspecte, în conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.

Printre cerinţe se num

ţiile de transport, asigurarea unui
comportament corespunz

ţenii, programul de
menţinere a cur ţeniei în mijloacele de transport

I. Re ţa %şi număr
1 19.427 64,26
2 5.061 16,74

4 1.431 4,73
5 1.244 4,11
6 557 1,84

488 1,61
232 0,77

.

.

.

.

.

.

.

Stepanescu Mihai USL
Blănariu Valentin PPDD

Filipescu Gheorghe Independent
Năsturel Gheorghe PDL
Pârvulescu Dumitru Tilică PRM

7 Axmann Daniel PPLC
8 Belba Marinela Ionela PNGCD

3 1.614

9 179 0,59

. Potoceanu Nadia Partidul Verde 5,34

. Loga Claudia Daciana PAS

Candidaturi primar municipiul Re}i]a

Rezultatul alegerilor locale în judeţul Cara
ţa, 10 iunie 2012

ş-Severin şi
municipiul Reşi

Candidat preşedinte
1.

ţa Ciurel

D
Nicolae Baciuna
Viorel Mutu

Sorin Frunz

Ion Tabugan
Lenu
Paul Ovidiu Vasile
Ion Stepanescu

şterescu

ăverde
Paul Purea

Nelu Florin Brînzei
ănilă Ober

Formaţiune politică număr %
USL 71.141 47,81

2. 26.911 18,08
3. 17.780 11,95
4. 16.003 10,75
5. 4.228 2,84
6. 3.886 2,61

8. ŢCD 2.433 1,64

10. PNG 1.814 1,22

PPDD

PN

UNPR
PDL
Partidul Verde
PSDM

7. 2.763 1,86

9. PP-LC 1.844 1,24

PRM

Candidaturi pre}edinte consiliul jude]ean CS

Candidaturi consiliul jude]ean Cara}-Severin

Componen]a consiliului jude]ean Cara}-Severin

Candidaturi consiliul local Re}i]a

Componen]a consiliului local Re}i]a
USL - PPDD -

PDL -

PV -

Uniunea Social Liberală P Poporului - Dan
Diaconescu

Partidul Democrat Liberal

Partidul Verde

N

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

1. Bl
ţ Sebastian

3. Ţurca

1. Blajovan Ioan Viorel
2. N

1. Mih

1. Stepanescu Mihai
2. Crina Ioan
3. Mar

ă

ăin Efrem
13. Borchescu Elena

ănariu Valentin
2. Purec Petrică Ionu

ăsturel Gheorghe

ăilă Costel

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

ş Florin- Viorel
4. Amariei Constantin
5. Pascu Florian

artidul

USL

ŢCD

APRPE
ACDR

ŢI

Total

-

-

100 0,34
- 64 0,22
-

Jenar Gheorghe 689 2,32
Filipescu Gheorghe 449 1,51
Timofte Liviu 346 1,16
Frigur I

Uniunea Social Liberală
Partidul Poporului - Dan Diaconescu
Partidul Democrat Liberal
Partidul Verde
Partidul Poporului - Legea Cojocaru
Uniunea Naţională pentru Progresul României
Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
Partidul România Mare
Uniunea Democrată Maghiară din România
Partidul Ecologist Român
Partidul Alianţa Socialistă
Uniunea Ucrainienilor din România
Uniunea Naţională a Comunităţilor de Romi
Asociaţia Partida Romilor Pro Europa
Alianţa Civică Democrată a Romilor

14.633 49,19
- 5.568 18,72
- 2.096 7,05
- 1.572 5,28
- 1.015 3,41
- 579 1,95
-

355 1,19
- 265 0,89
- 232 0,78
- 194 0,65
-

35 0,12

ă- liasa Ion 301 1,01

PPDD
PDL
PV
PPLC
UNPR
PNGCD

PER
PAS
UCR
UNCR

INDEPENDEN

29.749

452 1,52
422 1,42

- 382 1,28
-

PN
PRM
UDMR

USL

PP-DD -

UNPR -

- -Uniunea Social Liberală Partidul Democrat Liberal

Partidul Poporului - Dan
Diaconescu

Uniunea Na ă Pentru
Progresul României

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

ănescu

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

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 C tin Flavius
17.

şor
3. Miclea Aurel
4. Radovancovici Omer
5. Paica Gheorghe

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

-
Ţundrea Ioan

18.Marinescu Aurel

ţa
2. Vasilescu Nicu

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

PDL
1. Ciurel Lenu

ţional

USL -

ŢCD

Uniunea Social Liberală

Partidul Democrat Liberal

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Partidul Poporului

Partidul Verde

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Partidul România Mare

Partidul Noua Generaţie Creştin Democrat

Partidul Social Democrat al Muncitorilor

Partidul Ecologist Român

Uniunea Sârbilor din România

Uniunea Democrată Maghiară din România

Alianţa Civică Democrată a Romilor

Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

Partidul Alianţa Socialistă

73.323 50,41
- 20.377 14,01
- 18.155 12,48
- 12.367 8,50
- 4.263 2,93
- 3.349 2,30

994 0,68
- 648 0,45
-

455 0,31

PDL
PP-DD
UNPR
PP
PV
PN

ACDR
FCER

Total 145.466

- 2.563 1,76
- 2.132 1,47
- 2.096 1,44
- 1.782 1,23
- 1.310 0,90
- 1.138 0,78
-

514 0,35
-

PRM
PNGCD
PSDM
PER
USR
UDMR

PAS

În jude

.
-

-

-

ţul Cara

ţionate, fie
a u r e p r e z e n t a t i n c i d e n t e
neconfirmate

În urma intervenţiilor oameni
lor legii la sesiz

ţiuni contravenţionale, din
care 2 pentru fotografierea
buletinului de vot

ţin de 500 metri
faţ ţia de votare.

De asemenea se continu

ţia de votare nr. 1 din
Caransebe

ţia de votare nr.7 din
Oraviţa, un tân

ţia de
primar, unul dintre ele având

ţia de votare din Prilipeţ
exist

ţie de votare. Echipa de
cercetare deplasat

ţa locului a constatat c

ş-Severin au
fost înregistrate 71 de sesiz

şi una pentru
comerc ia l izare de b

ş, preşedintele comi
siei de votare a sesizat faptul c

ştampila de control, iar cel

ştampil

ştampila de vot.
Şi în acest caz cercet

ări
privind producerea de incidente
electorale. În prezent toate
sesizările sunt fie solu

ări, au fost aplicate
3 sanc

ăutur i
alcoolice la mai pu

ă de sec
ă

cercetările penale în patru dosare
de cercetare penală.

Exemple:
La Sec

ă o
tânără în vârstă de 25 de ani, s-a
prezentat la vot cu o carte de iden
titate declarată nulă în anul 2009.

La Sec
ăr în vârstă de 29

ani, a fost suprins având două
buletine de vot pentru func

ălalt nu,
pe care acesta a declarat că le-a
primit de la membrii comisiei.

La Sec
ă suspiciuni cu privire la

falsificarea unor semnături,
întrucât cele de pe cererea de
urnă mobilă nu seamnă cu cele de
pe lista suplimentară. În acest caz
sunt cercetate trei persoane.

La Rusca Montană a fost
făcută o sesizare cu privire la
faptul că o ă a fost furată de
la o sec

ă imediat la
fa ă o femeie
în vârstă de 71 ani a plecat din
greseală cu

ările
continuă pentru stabilirea cu
exactitate a împrejurărilor în care
a avut loc incidentul.

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L. cu sediul

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

î . . î -
ţ î ţ î

î . .
î ţ î ţ î

.
ţ -

ţ . -
. - .

ţia public
ţ ţii S.C.P.

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

sediul lichidatorului judiciar.

şi ş-Severin, anun

ş
ş ş

ş

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

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

ă scoa
terea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor apar inând
debitoarei S.C. B&P LEMNIND S.R.L. Boc a

Abator cu sală de tăiere n Boc a, str Bini ului, nr 1, teren n folosin
ă n suprafa ă de 2.362 m n valoare de 18.787 Euro, exclusiv TVA.

Abator, fabrică, birouri, bazin apă n Bocsa, str Binisului, nr 1, teren
n folosin ă n suprafa ă de 14.590 n valoare de 62.538 Euro,
exclusiv TVA.

Instalatie frig 1 buc - 1.680 Euro, exclusiv TVA.
Ma ină fulgi de ghea ă 1 buc 210 Euro, exclusiv TVA.
Instala ie de debitat (banting) 1 buc 1.100 Euro, exclusiv TVA.
Aparat preparat mezeluri 4 buc 650 Euro/buc , exclusiv TVA.
Licita ă va avea loc în data de 19.06.2012 orele 11:00

ă la sediul societă

:

m

�

�

�

�

�

�
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Primăria şiţa ne informeazăRe

Sesiz@ri privind
producerea de

incidente electorale
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Văile râurilor cărăşene redau identitatea
Banatului Montan

Muzeografii caută identitatea Banatului în
monumentele istorice vechi de milenii. Ace

ă căr
ă cu partenerii sârbi. Una

dintre acestea se nume
ăilor Cara

ă a ansamblului de cercetări
ăcut obiectul proiectului „Valea Cara

ăi de comunica
ă este nerabursabilă

ă România-
Republica Serbia. În ansamblul său, proiectul
urmăre

ări, a oferit prilejul cercetării arheologice comune a
zonelor scăldate de cele două râuri

ă, prive

ăile Nerei

Fortifica

ă implementarea
lui. „Cele două Văi sunt două artere geografice
importante, atât din punct de vedere cultural, cât

ă culoare se găsesc
fortifica

ărădia,
care datează din prima epocă a fierului

ă castre romane. „Ceea ce am găsit
acolo este, de fapt, o dovadă a faptului că aceste
culoare trebuia controlate încă din istoria timpurie”,
poveste

Alături de biserici ă

ă orizontală, în
contextul în care în toată România erau, în total, 800.
Acum, în Cara ămas mai pu

ătunele de la
Cornereva sau Rudăria, Prigor

ă pentru prima dată au fost
atestate istoric în secolul al XII-lea”, spune Dumitru

ăria, a descoperit-o pe Îndărătnica de la Perete.
„Moara se învârtea în sens invers acelor de
ceasornic
ă toate au o arhitectură specifică, adaptată

terenului. Unele direct pe stâncă, altele pe piloni”,
subliniază

Speciali ă faptul că monumentele din
Banat au nevoie de o conservare

ă pentru că zona de frontieră le-a distrus de-a
lungului timpului, din Evul Mediu ă în prezent.
Cele 250 de biserici medievale au dispărut în
totalitate, ruinate de bătălii, de vreme

ănăstiri catolice

ştia au
lansat recent dou

şte „Repertoriul arheologic al
V şului şi Nerei” şi se constituie ca parte
component ştiin

şului şi
Valea Cernei - c şi artere de
civiliza
şi vine din partea Uniunii Europene prin Programul
IPA de cooperare Transfrontalier

şte valorificarea patrimoniului cultural al celor
2

şi de afluen
şte portul

popular în Banatul Montan. Aceasta se numeşte
„Portul popular de pe V şi Caraşului”, iar
autori sunt Mircea Taban şi Vesna Stankov.

şi celelalte
monumente istorice din Caraş-Severin sunt repuse
în valoare de arheologii de la Muzeul Banatului
Montan. Dumitru şi directorul institu

şi şi este cel care coordoneaz

şi
geografic şi istoric. Pe cele dou

şi
biserici”, a declarat arheologul. Un exemplu
important ar fi fortifica

şi, tot acolo,
mai sunt şi dou

şte Dumitru

şi cet

ş-Severin au r

şi Şopotu Vechi.
Inedit la ele este faptul c

şi de acolo a primit acest nume. Ideea este
c

ştii explic
şi de o promovare

intens
şi pân

şi de oameni,
iar din cele 78 de m şi ortodoxe
ridicate în Evul Mediu au supravie

ţi, în cadrul unui proiect
tranfrontalier, scris împreun

ţifice
care au f

ţie
ţie”. Contribuţia financiar

ţ
ţii lor.

Cea de a doua carte lansat

ţiile medievale, dar

Ţeicu este ţiei
re ţene

ţii romane, preistorice, medievale, temple

ţiile preistorice de la V

Ţeicu.

ţi, morile se înscriu în
patrimoniul reprezentativ al Banatului. „În 1957, în
Banat existau 500 de mori cu roat

ţin de 100
de mori, în zone izolate cu am fi c

Ţeicu. Arheologul le-a studiat atât de intens încât
fiecare dintre ele are un nume. De exemplu, la
Rud

Ţeicu.

ţuit doar 5. Asta
spune totul despre amploarea dezastrului.

Morile de ap
Atenţie special

ă, istorie vie
ă monumentelor

(Tatiana Munteanu)

Voluntarii GEC Nera protejează protejează Delta Nerei şi fluviul Dunărea
Speciile de păsări părăsesc România, din cauza

mizeriei şi în special a PET-urilor aruncate la întâmplare pe
malurile Dunării şi Nerei. Voluntatii GEC Nera au monitori
zat în ultimele zile cursul fluviului Dunărea şi pe cel al
Nerei, ca să vadă dacă oamenii respectă legea atunci când
vine vorba despre gunoaiele aruncate. Aceştia au consta
tat că speciile de păsări sunt alungate de pe teritoriul
judeţului, din cauza numărului mare de pet-uri. Dacă pe
fluviul Dunărea nu poate fi stabilită locaţia din care se
adună gunoaiele, pe cel al Nerei, voluntarii au concluzionat
că de vină sunt locuitorii din comunele de pe cursul râului.
Aceştia au iginizat timp de trei zile atât malul Dunării, cât şi
cel al Nerei şi se întorc în iunie să facă acelaşi lucru. Până
atunci, avertizează autorităţile din Caraş-Severin să fie
mai atente în raport cu modul în care îşi fac datoria. Asta
pentru că, primarii ar trebui sancţionaţi, dacă la rândul lor
nu urmăresc cum se respectă legea. Urmările mizeriei au
efecte negative asupra ecosistemului. “Existenţa unei
cantităţi foarte mari de ambalaje de plastic atât pe malul

Dunării, cât şi în Delta Nerei au un impact negativ asupra
zonelor de cuibărit ale speciilor protejate de păsări de apă”,
spune Corneliu Popovici Sturza, preşedintele GEC Nera.
Voluntarii sunt de părere că dacă situaţia continuă,
păsările, unele dintre ele specifice doar acestei zone vor fi
alungate în alte părţi. Specialiştii explică faptul că Delta
Nerei este una dintre cele mai frumoase zone din ţară.

Delta Nerei a intrat în obiectivul mai multor grupări
ecologiste, româneşti şi sârbeşti. Acestea încearcă să
obţină pentru Delta recent formată, statutul de rezervaţie a
biosferei, statut identic cu cel al Deltei Dunării. Acest lucru
ar presupune condiţii mai severe pentru păstrarea
ecosistemului apărut la vărsarea râului Nera în Dunăre,
precum şi un acces mai uşor la fondurile internaţionale
destinate păstrării biodiversităţii. “De asemenea, Delta
Nerei ar putea deveni un brand turistic de nivel mondial,
care ar aduce prosperitate economică localităţilor

româneşti şi sârbeşti de pe traseul ei, printre care se
numără şi oraşul Oraviţa”, a spus Doina Mărgineanu,
consilier în cadrul GEC Nera.-

-

Cum a ajuns Delta Nerei în atenţia Europei

(Tatiana Munteanu)

Expoziţie fluturând
în aer liber!

Matei Mircioane

Librăria „Semn de carte” din Reşiţa nu încetează să surprindă cu
proiecte, care mai de care mai originale, o mare parte dintre acestea
fiind dedicate copiilor şi tinerelor talente. Aceasta, deoarece
administratorii librăriei consideră că niciodată nu se face prea mult
pentru a stârni imaginaţia copiilor, pentru a le răsplăti realizările.

Ieri (miercuri 13 iunie) după amiază, centrul civic al Reşiţei a fost
împodobit cu sute de desene realizate de copii, desene pe hârtie care
au fost prinse cu clame de rufe, pe sfori întinse între stâlpii de iluminat.
Spectacolul a fost gustat de trecători, dar, mai cu seamă de tinerii artişti
şi de colegii lor, care alergau entuziaşti de-a lungul sforilor împodobite,
încercând să-şi identifice lucrările ce fluturau din aripile colorate.

Cele 839 de desene au fost realizate de tot atâţia copii de grădiniţă
şi elevi din ciclul primar, din Reşiţa, ca urmare a unui proiect susţinut de
librăria „Semn de carte”, împreună cu Radio România Reşiţa şi Teatrul
Naţional Radiofonic pentru Copii, Bucureşti. În cadrul proiectului,
derulat pe parcursul a mai multe luni, copiii au ascultat, săptămânal,
piese radiofonice, care i-au inspirat în realizarea desenelor.

După ce, în centrul civic, un grup de clowni a iniţiat diferite jocuri în
care copiii s-au antrenat cu bucurie, a urmat festivitatea de premiere,
pe diferitele categorii de vârstă. Juriul alcătuit din pictoriţa Maria Tudur
şi fotograful Lucian Duca a selecţionat 39 de desene, dintre care au fost
alese lucrările situate pe primele trei locuri, precum şi câte o menţiune.
Premiile, constând în diplome şi cărţi, au fost înmânate de către
directorul librăriei „Semn de carte”, Camelia Duca.

După acordarea premiilor, corul „Menestrelul”, al Palatului Copiilor
din Reşiţa, condus de Adriana Ponoran, a interpretat cântece pentru
copii din repertoriul naţional şi internaţional.

Conform declaraţiei redactorului de la departamentul de cultură al
Radio Reşiţa, Daniela Tudor: „Această adevărată sărbătoare a copiilor
a încheiat proiectul care a dorit, şi în mare măsură a reuşit, să
trezească interesul celor mici fa ă de teatrul ascultat la radio şi fa ă de
emisiunile transmise pentru ei de Radio România Reşi a”.

ţ ţ
ţ

ANUN DE LICITA IEŢ Ţ
Subscrisa SC CHARME MODE SRL cu sediul n Oravi a, str. Victo

riei, nr. 12, Jud. Caras-Severin, prin lichidator judiciar SCP MAGISTER
SPRL cu sediul n Resita, str. Horea, bl. A7, parter, Jud. Cara - everin,
anun scoaterea la v nzare prin licita ie public deschis a
urm to relor bunuri apar in nd debitoarei

Ma in de cusut Rimoldi pre evaluare 325 euro;
Ma in de cusut liniar Pfaf pre evaluare 245 euro;
Ma in de cusut Durkopp pre evaluare 257 euro;
Ma in de cusut 2 ce 5 fire pre evaluare 434 euro;
Ma in de cusut Pfaf 2 ace lan pre de evaluare 378 Euro;
Ma in de cusut Taglia Colaretto pr de evaluare 245 Euro;
Ma in de cusut Taglia Cucci Rimoldi Omnia pre de evaluare 558 ;
Ma in de cusut Taglia Cucci Rimoldi pre de evaluare 558 Euro;
Ma in de cusut Kansay 8103 Copertura pre de evaluare 680 Euro;
Mas c lcat 2 buc i pre de evaluare 584 Euro;
Instala ie electric 2 buc i pre de evaluare 895 Euro;
Licita ia public ncepe de la 50% din pre ul de evaluare i va avea

loc n data de 19.06.2012 ora 15:00, urm nd a se repeta p n la v nza
rea bunurilor, n fiecare zi de mar i la aceea i or , la sediul lichidatorului
judiciar din Re i a, str. Horea, bl. 7A, parter, ud. Cara -Severin.

Rela ii suplimentare i caietul de sarcini se pot ob ine de la sediul
SCP MAGISTER SPRL din Re i a, str. Horea, bl. A7, parter, ud. Cara -
Severin ncep nd cu data public rii anun ului, zilnic ntre orele 10-12 sau
la telefon 0255 213468.
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Comisia juridic ţilor a adoptat
un raport favorabil la proiectul de lege care elimin

ţ
ţilor, ale Senatului

ă din Camera Deputa
ă, din

categoria actelor normative asupra cărora
se pronun ă, hotărârile Camerei

Deputa
ă camere.

Curtea
Constitu ăţional

şi ale plenului reunit al celor
dou

Banca Naţional

ţint
ţint , a declarat, Adrian

Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, într-o
conferinţ

ă a României este preocupată
într-o foarte mare măsură de ce se va întâmpla cu
cursul de schimb, de ă de curs, are
numai ă de

ă de presă.

şi nu are
inflaţie

� �

�

�

�

R ţiei a coborât la 1.79% în mai, de la 1.8% în luna aprilie, potrivit INS C ţional
ţiile calculate gre ţionari ţii supravieţuitori Concursul pentru ocuparea posturilor de inspector

ţiei, Cercet
ţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea ţei în mediul Î ţa de Guvern din 13 iunie, Institutul Cultural Român

a fost transferat de la Pr ş ţ

ata anual asa Na

Ministrul interimar al Educa
n

e edin ie la Parlament Piaţa berii din România a înregistrat pe primul trimestru din 2012 o scădere de 5%, anunţăAsociaţia Berarii României

ă a infla ă de Pensii Publice (CNPP) are de recuperat de la beneficiari
suma de 1.82 milioane lei din indemniza

ării, Tineretului
şit pentru revolu şi so şcolar

general va avea loc în perioada 20-27 august 2012 şi Sportului a decis, prin ordinul de ministru nr.
4390/7.06.2012, înfiin şi combaterea violen şcolar şedin

� �

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

� Ministerul Mediului

Ordinul Autorit ţii Nationale Sanitara Veterinara -

H.G. nr. 378/2012 privind modificarea Normelor meto-
dologice pentru aplicarea prevederilor O.u.G. nr. 190/2000
privind regimul metalelor pretioase

. .
Ordinul Ministerului Agriculturii

H.G. nr. 299/2012 cu privire la normele metodologice
privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor
de cartofi afectati de organismele de carantina daunatoare
culturii cartofului (M.O. nr. 295/04.05.2012)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

Ordinul Ministerului Agriculturii

-

Ministerul Justitiei - Regulamentul din 2012, privind proce-
dura de evaluare a performantelor profesionale individuale
ale personalului contractual din cadrul instantelor judeca-
toresti, precum

Colegiul medicilor din România - Codul deontologic din
2012, medical al Colegiului Medicilor din România (M.O. nr.
298/07.05.2012)

Colegiul medicilor din România - Statutul din 2012, al
Colegiului Medicilor din România (M.O. nr. 298/07.05.2012)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

-

-

-

OrdinulAutorit ţii Nationale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 14/2012 pentru modificarea Procedurii operatio-
nale "Mecanismul de compensare a efectelor utilizarii rete-
lelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrica
intre operatorii de transport

Ordinul Ministerului Mediului

Guvernul României - Programul din 2012 privind
"Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea
capitalului privat" (M.O. nr. 301/07.05.2012)

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private -
Norma nr. 10/2012 pentru modificarea

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private -
Norma nr. 11/2012 pentru modificarea

Ministerul Educaţiei, Cercet

şi P

şi pt Sigu
ranta Alimentelor nr. 32/2012 pentru modificarea anexei nr. 8
la Norma sanitara veterinara privind procedura de autorizare
sanitara veterinara a unitatilor care produc, proceseaza,
depoziteaza, transporta şi/sau distribuie produse de origine
animala, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor
nr. 57/2010, ca urmare a actualizarii tarifelor în functie de rata
inflatiei din anul 2011 (M.O. nr. 289/02.05.2012)

şi pietrelor pretioase în
România, cu modificarile şi completarile ulterioare, aprobate
prin H G nr. 1.344/2003 (M.O. nr. 290/03.05.2012)

şi Dezvoltarii Rurale nr.
93/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea
modului de implementare, a conditiilor specifice şi a criteriilor
de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale
directe complementare în sectorul zootehnic la speciile
ovine/caprine, în acord cu reglementarile comunitare în
domeniu (M.O. nr. 293/04.05.2012)

şi
Sportului nr. 3794/2012 privind structura anului scolar 2012-
2013 (M.O. nr. 296/05.05.2012)

şi Dezvoltarii Rurale nr.

98/2012 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 215/2010 privind
stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice, a
criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinta pentru
aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare
în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglemen
tarile comunitare în domeniu (M.O. nr. 297/05.05.2012)

şi ale personalului contractual din aparatul
propriu al Ministerului Justitiei (M.O. nr. 297/05.05.2012)

şi
Sportului nr. 3697/2012 pentru modificarea Ordinului
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului şi sportului nr.
4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale
necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din
invatamantul superior, a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiin
tifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Stiinte
sociale din cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, a Ordinului ministru
lui educatiei, cercetarii, tineretului şi sportului nr. 3.759/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functiona
re a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare şi a structurii acestuia şi a Ordinului
ministrului educatiei, cercetarii, tineretului şi sportului nr.
4.089/2011 privind aprobarea componentei nominale a

comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Stiinte sociale din
cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor
şi Certificatelor Universitare (M.O. nr. 299/07.05.2012)

şi de sistem", aprobata prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în
Domeniul Energiei nr. 6/2010 (M.O. nr. 300/07.05.2012)

şi P
şi conservare a populatiilor de

sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea
acvaculturii de sturioni în România (M.O. nr. 300/07.05.2012)

şi completarea Normei
nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare şi transparenta în
sistemul pensiilor administrate privat (M.O. 303/08.05.2012)

şi completarea Normei
nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare şi transparenta în
sistemul pensiilor facultative (M.O. nr. 304/08.05.2012)

şi Sportului -
Metodologia din 2012 de alocare a fondurilor bugetare pentru
finantarea de baza şi finantarea suplimentara a institutiilor de
invatamant superior de stat din România pentru anul 2012
(M.O. nr. 307/09.05.2012)

ădurilor - Procedura din 2012, de
notificare din punctul de vedere al gospodaririi apelor (M.O. nr.
287/02.05.2012)

ă

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ă

ădurilor nr. 1302/2012
privind masurile de refacere

ării, Tineretului
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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� Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -
Conditii din 2012 privind organizarea masterului didactic
(M.O. nr. 330/16.05.2012)

Franklin Templeton Investment Management
Limited United Kingdom, sucursala Bucureşti, în
calitate de administrator unic şi societate de
administrare a investiţiilor ,
anunţ

Fondului Proprietatea
ă ca plata dividendelor pentru 2011 va începe în

data de 29 iunie 2012.
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Ministrul Justiţiei a transmis Camerei
Deputaţilor o solicitare în sensul asigur

ţia
României. Ministrul Justiţiei a subliniat în
cuprinsul solicit

ţii permanente a legislaţiei

ţii legii -
cerinţa esenţial ţia
European

ţele UE - garantarea unui acces liber
la legislaţie a fost deja recunoscut

ţie esenţial
ţiei. În materie penal

ţia care incrimineaz
ţenilor.

ării
accesului gratuit

ării sale că “există puternice
argumente în sensul publicării gratuite

ă

ă
ă ce decurge din Conven

ă a Drepturilor Omului, dar

ă ca
ă pentru asigurarea respectării

legisla ă este absolut
vital ca legisla ă fapte să
fie cuprinsă ă gratis cetă

şi integral la legisla

şi
disponibilit şi
într-un format accesibil, a documentelor
cuprinse în Partea I a Monitorului Oficial, în
special din perspectiva accesibilit

şi din
cerin

şi con-
di

şi disponibil

Ordinul Ministerului Educa

Notarii publici

ţiei,
Cercet

ţiei, Cercet

ării, Tineretului

Ministerul Educa ării,
Tineretului

şi Sportului

şi Sportului

nr.
777/2012, publicat în Monitorul Oficial, nr.
388, din 11 iunie 2012, stabileşte c

şi de doctorat se va putea realiza
prin calcularea mediei şi/sau a notelor de la
bacalaureat la media generala de admitere.

Totodat

a publicat mar

şcolare pentru ciclul inferior din
înv şi clasa a II-a),
care se vor afla în dezbatere public

şi proceduri, potrivit
unei legi publicate recent în Monitorul Oficial.
Totodat

şi
stabileşte c

ă
admiterea la studii universitare de licen ă, de
masterat

ă, actul normativ interzice folo
sirea mediilor sau notelor din timpul anilor de
studii la calcularea mediilor de admitere.

ă ământul primar (clasa I
ă pentru

două săptămâni.

ă, este eliminată condi ă

ă oricare cetă

ţ

ţi pe
pagina de internet a instituţiei, www.edu.ro,
programele

ţ

ţia cet ţeniei
române pentru accesul în profesie

ţean al UE sau al
Spaţiului Economic European poate
dobândi calitatea de notar.

-

vor practica tarife libere
pentru anumite acte

Comunicat de presă
Inspectoratul de Poli

ă candida
ă la 27 de

ani ăl ărba

ă „Ordine ă publică” - forma
de învă ământ de zi - 50 de locuri (din care:
42 de locuri bărba

ă
ă

ă „Drept” - 19 locuri (din care: 14 locuri
bărba

ăr” Câmpina - 50 locuri (din care: 43
locuri bărba

ă ă

ărba
ă

ă
:

Facultatea de Sisteme Electronice

ă

ărare ă”: 6 locuri;

ă
„Psihologie - informa

ă se înscrie la
concurs se pot prezenta la Serviciului
resurse umane din Inspectoratul de Poli

ă în
22.06.2012 (Academia de Poli

ă la 10.08.2012 (pentru

ţie Judeţean
Cara ţi,
absolvenţi de liceu cu vârsta pân

ţimea de 1,70 m b ţii,
respectiv 1.65 m femeile, pentru:

ţie:
programul de studii universitare de

licenţ ţ
ţ

ţi, 5 locuri femei, 3 locuri
minorit ţi (1 rrom, 1 maghiar, 1 alte
minorit ţi)).

programul de studii universitare de
licenţ

ţi, 5 locuri femei).
2. ţi de Poliţie „Vasile

Lasc
ţi, 5 locuri femei, 2 locuri

minorit ţi (1 rrom, 1 loc alte minorit ţi)).

ţi, 5 locuri
femei, 2 locuri minorit ţi (1 rrom, 1 loc alte
minorit ţi)).

ţii-
transmisiuni - 4 locuri;

Calculatoare ţiei -
„Calculatoare

ţional

ţe
militare, informaţii

ţii” - 5 locuri.
Persoanele care doresc s

ţie
Judeţean Cara

ţie A.I. Cuza)

ţi) în zilele de marţi-vineri între orele
10,00 - 15,00.

Relaţii suplimentare la telefon 0255-
502114 - .

ş-Severin recruteaz

şi în

- Facultatea de Poli

şi siguran

Şcoala de Agen

- 50
locuri (din care: 43 locuri b

şi
Informatice Militare

Inginerie electronic şi telecomunica

şi tehnologia informa
şi sisteme informatice pentru

ap şi securitate na

Ştiin
şi ordine public

ş-Severin, pân

şi pân şcolile de
agen

şi 0255 502116

1. Academia de Poliţie “Alexandru I
Cuza” Bucure

1.1.

1.2.

3. ţi de Poliţie
“Septimiu Mure

4. Academia Tehnic

ţional ţii
„Mihai Viteazul” Bucure

.
şti

Şcoala de Agen
şan” Cluj- Napoca

şti

ă Militară

5. Academia Na ă de Informa

:

:

�

�

Secretarul de stat Bogdan Aurescu

ă pentru SUA”
pentru cetă

ă a campaniei „Viză pentru
SUA” îl reprezintă informa

ă

ă aceasta ar putea să
reprezinte un nou criteriu pentru accederea
ării noastre în Programul Visa Waiver. În
acest context, această etapă a campaniei va
pune accent nu doar pe criteriile care trebuie
respectate de către cetă ătirea
corectă a dosarelor de viză, ci

ă
ălătorie în SUA trebuie să o

acorde respectării termenului de
ă în formularul de viză”, a

subliniat secretarul de stat BogdanAurescu.
Rata de respingere a solicitărilor pentru o

viză temporară americană depuse de cetă
ă de scădere în

ultimii ani. Astfel, în 2009, rata de refuz era
26,3%, în 2010, a scăzut la 24,8%, iar, în
2011, a ajuns la 22,4 %. În acest context, MAE

ă continue ă dezvolte campania de
informare „Viză pentru SUA”.

În cadrul acestei etape a campaniei,
mesajul este transmis către cetă

ă o componentă specială,

ă o
versiune integrată ă a mai multor
proiecte legislative anterioare, diferen

ă de legisla ă acum în

vigoare fiind: evaluarea ărilor candidate în
func ă mărită
de la 3%, atât cât este în prezent, la 10%,
împreună cu rata overstay (3%)”, a precizat
secretarul de stat Bogdan Aurescu. Oficialul
MAE a adăugat faptul că, potrivit informa

ă în rata de 3% privind depă
ătre cetă

ă legisla
ă modalitate de calcul al ratei de

refuz, prin raportarea la numărul de solicitan
ărul de cereri înregistrate, ca până

în prezent, aceasta fiind o solicitare pe care
partea română a adresat-o păr

ă din 2009”, a completat BogdanAurescu.
Consulul general al SUA la Bucure

ă, în 2011, 32.000
de români au primit o viză temporară pentru
Statele Unite. „În procesul de solicitare a unei
vize, obiectivul nostru este ca totul să fie
simplu

ă pagina de
internet a Ambasadei SUA la Bucure

ă solicite ă ob ă o viză
temporară pentru Statele Unite. De
asemenea, a anun ă, la începutul lunii
septembrie, procedura pentru interviul cu
ofi ă prin
introducerea sistemului de programări online.

„În campania de informare despre vizele
americane, unul dintre obiectivele noastre
este acela de a explica ceea ce este necesar
ca o persoană să se califice pentru o viză
americană. Cele mai multe solicitări de viză
ale cetă

ărat că nu toată lumea se califică pentru
ob

ă care nu s-a calificat pentru viză
poate să depună o nouă solicitare, dar noi îi
încurajăm pe cetă ă facă acest lucru doar
în momentul în care au modificări semnifica-
tive, în bine, în ceea ce prive

ă
pentru SUA” pot fi descărcate de pe pagina de
internet a MAE, din cadrul sec ă
pentru SUA”.

şi
consulul general al SUAla Bucureşti, Stephen
Vann, au anun

şire a
termenului de şedere în Statele Unite), având
în vedere faptul c

şi pe
importan

şedere pe
care îl anun

şi Ambasada SUA la Bucureşti şi-au propus
s şi s

şi prin
intermediul unui spot radio.

„Relansarea acestei campanii survine şi
în contextul introducerii pe agenda Congresu-
lui American, în ambele camere - Senat şi Ca-
mera Reprezentan şi, respectiv,
în mai 2012 - a unui nou proiect legislativ,
intitulat „The JOLT Act” (Jobs Originating
Through Launching Travel), care con şi o
sec

şi consolidat

şirea de
c şedere
în Statele Unite.

„Propunerea pentru o nou
şi o nou

şi nu la num

şti,
Stephen Vann a precizat c

şi bine în

şti are
mai multe sec

şi s

şte îndeplinirea
criteriilor”, a mai precizat consulul general al
Ambasadei SUAla Bucureşti.

Toate componentele campaniei „Viz

ţat în 29 mai, continuarea
campaniei de informare „Viz

ţenii români interesaţi de
obţinerea unei vize temporare americane.

”Principalul element de noutate adus de
cea de-a treia etap

ţiile suplimentare
legate de rata „overstay” (rata de dep

ţ

ţeni pentru preg

ţa pe care toţi cet ţenii români care
obţin viza de c

ţ

ţe-
nii românii a avut o tendinţ

ţenii
interesaţi de obţinerea unei vize temporare
americane prin intermediul paginii MAE din
reţeaua de socializare Facebook, pentru care
a fost creat

ţilor în martie

ţine
ţiune referitoare la Programul Visa Waiver.

Noua propunere de lege (...) reprezint

ţele
notabile faţ ţia care se afl

ţ
ţie de rata de refuz, care este îns

ţiilor
disponibile în acest moment, România se
încadreaz

ţenii români a termenului de

ţie pre-
vede

ţi,

ţii americane
înc

ţeles”, a subliniat oficialul
american, reamintind faptul c

ţiuni cu informaţii în sprijinul
celor care doresc s ţin

ţat c

ţerul consular va fi simplificat

ţenilor români sunt aprobate, dar este
adev

ţinerea unei vize temporare americane. O
persoan

ţeni s

ţiunii „Viz

Campania de informare „Viz@ pentru SUA”
a treia etap@, via Facebook
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Mini
Ministrul de externe al Serbiei a fost ales pre Preg

Guvernul din Insulele Falkland a anun
Pre

ştrii de finan
şedinte al urm

şurare în comunitatea Los Cabos (Mexic)
şi revendicat de Argentina şedintele Venezuelei, Hugo Chavez şi-a depus oficial candidatura la

alegerile preziden

ţe din zona euro, au convenit sâmb

ţat planurile pentru un referendum în cursul anului viitor cu privire la viitorul
politic al arhipelagului din Atlanticul de Sud deţinut de britanici

ţiale din 7 octombrie

ătă, 9 iunie, să acorde Spaniei împrumuturi de până la 100 de miliarde de euro pentru consolidarea băncilor sale
ătoarei sesiuni aAdunării Generale a ONU ătirile pentru Summit-ul G20, 18-20 iunie, sunt în curs de

desfă

5

Joi, 15 iunie, Organizaţia Ţ

ţiţei, se întrune
ţii estimeaz

ţine acela ţiei.

ărilor Exporta
toare de Petrol ( ), a cărei 12 de state
membre asigură o treime din livrările
mondiale de

ă că
OPEC va men

-
OPEC

şte la Viena,
unde îşi are sediul. Exper

şi nivel al produc

Rusia a propus o conferinţ ţional ţ
ţi ai Consiliului de

Securitate ONU, Uniunea European

ţa lor pe lâng
ţi implicate în conflictul sirian pentru a-i pune cap

ă interna ă de urgen ă
pentru , la care membrii permanen

ă, Liga Arabă, Irak,
Liban, Iordania, Turcia,

ă
păr ăt.

Siria

şi, important, Iranul, ar putea
discuta despre cum se poate folosi influen

O zon

-

ă din jurul capitalei Tunisiei a fost pus sub stare de
asediu ca urmare a protestelor islami ă cu
mai multe zone ale ării . Recentele violen

ă tensiunile dintre mi ările seculare
ă răsturnarea regimului în

ianuarie 2011, tunisienii au votat un guvern islamist moderat.

ştilor radicali, împreun

şc şi musulmanii ultra
conservatori cunoscu

ţ ţe
reflect

ţi ca Salafiţi. Dup

Africa de Nord

La Conferin ă de la Kyoto din 8 iunie,
directorul de cercetare de la CERN, Sergio Bertolucci, a
prezentat noile rezultatele privind viteza deplasării neutrinilor
de la CERN la INFN Gran Sasso National Laboratory, în timpul
a patru experimente. Acesta a spus că toate cele patru,
inclusiv experimentul din spatele primelor constatări potrivit
cărora aceste particule se deplasează mai repede decât
lumina, numit OPERA, au arătat că neutrinii, particule
aproape fără masă, au călătorit repede, dar nu atât de repede.

Anul trecut, măsurătorile OPERA au arătat că neutrinii au
parcurs în tunelul subteran cei 730 km între cele două
laboratoare mai repede decât lumina, ajungând acolo cu 60
de nanosecunde mai devreme decât o rază de lumină.

Mul

ăreia nimic nu poate călători mai repede
decât lumina.

Această idee este în centrul teoriei sale a relativită
ă), pe care se bazează o mare

parte a tehnologiei moderne ă.
Cercetătorii OPERA au verificat din nou activitatea lor, dar

au ajuns la acelea
ă exper

ă recreeze constatările
OPERA, dar nici unul nu au fost capabil să reproducă
rezultatele, de fiecare dată neutrinii deplasându-se sub viteza
luminii.

ă facă mai multe teste. Primul dintre
acestea, care a avut loc în martie a început să pună la îndoială
constatările ini ă de teste efectuată recent
a confirmat măsurătorile revizuite.

În final, un defect la un element al sistemului de
sincronizare al fibrei optice a fost depistat ca "vinovat" pentru
rezultatele eronate.

"Povestea a captat imagina
ă în ac

ă colaborării dintre experimente în mod
normal, concurente", a declarat Bertolucci.

Personalul de la CERN caută, în prezent, bosonul Higgs,
descoperire care ar putea reprezenta un salt uria

ţa Internaţional

ţi fizicieni au fost iniţial ţi, alţii au privit cu
scepticism datele, un astfel de rezultat desfiinţând teoria lui
Einstein potrivit c

ţii
speciale (relativitatea restrâns

ţelegerea ţific

ţa c ţi din diferite
centre de pe glob ar putea ajuta la rezolvarea dilemei.

Laboratoarele din întreaga lume, inclusiv alte experimente
de la Gran Sasso, precum

ţiale. O a doua rund

ţia publicului
ţific ţiune - un

rezultat nea

ţelegerea Universului.

şoca

şi în ştiin

şi concluzii, astfel încât au apelat la
comunitate fizicienilor, în speran

şi experimentul MINOS în Illinois şi
proiectul T2K în Japonia, au încercat s

Şi CERN a început s

şi a dat oamenilor
posibilitatea de a vedea metoda ştiin

şteptat a fost controlat, bine investigat şi rezolvat
în mare parte datorit

ş înainte în
în

Einstein a avut dreptate, ordinea cosmică a fost restabilită

Solu]ii pentru protejarea cet@]enilor
în caz de faliment bancar

Planul reflect
ţie în situaţia în care o banc

ţ
ţ

ţate de faliment. În multe cazuri, guvernele
UE au fost nevoite s

ţi

ţ ţile naţionale
de reglementare s

ţii pieţelor
financiare

ţi s

ţionarilor, creditorilor
ţi ai b ţi de o gestionare

defectuoas
ţile publice ar primi prerogative sporite pentru a

preveni falimentul b

ţile publice ar trebui s

ţine o reacţie rapid ţia în care rezervele de
capital ale unei b

ţile naţionale ar putea s
ţie rapid

ţile naţionale ar fi ajutate s

ţine un rol cheie în acest sens.
M

ţelor financiare
ţilor.

ă o abordare coordonată a UE
ă se

confruntă cu probleme financiare. Contribuabilii nu vor mai
trebui să plătească pentru scoaterea băncilor din criză.

Criza financiară globală a demonstrat că problemele cu
care se confruntă o bancă pot contamina rapid restul
economiei, putând afecta ări. De asemenea, s-a văzut
clar că ările UE nu dispun de normele potrivite pentru a gestio
na băncile amenin

ă cheltuiască banii contribuabililor pentru a
veni în ajutorul unor bănci mari, evitând astfel ca milioane de
clien ă aibă de suferit.

Pentru a reduce decalajele, Comisia propune un cadru
comun de norme care să ajute ările UE ă

ă intervină rapid

ăsurile ar contribui
ă

ă sprijine băncile.
Răspunderea ă de cheltuielile de

restructurare le-ar reveni ac
ăncilor care se fac vinova

ă.Alte efecte ale măsurilor propuse:
autorită

ăncilor, care le-ar permite să intervină din
timp ă rezolve problemele

toate băncile mari ar fi obligate să aibă la îndemână planuri
de redresare, iar autorită ă

ă vor trebui să intervină ă
gestioneze o criză bancară

s-ar ob ă în situa
ănci ar scădea sub un nivel prestabilit – banca

ar fi obligată, la nevoie, să ia măsuri de redresare financiară, să
implementeze reforme ă î

ă ă preia controlul asupra
unei bănci în dificultate în caz de interven ă nereu ă,
putând, de exemplu, să vândă banca integral sau o parte din
aceasta

autorită ă colaboreze mai eficient
în cazul unei bănci transfrontaliere în dificultate. Autoritatea
Bancară Europeană va de

ăsurile se înscriu într-o serie de reforme introduse de UE
pentru reglementarea pie

şi stabileşte
norme comune de interven

şi alte

şi sistemul financiar s

şi autorit
şi eficient în cazul unei crize

bancare.
M şi la reducerea impactului pe care l-ar

putea avea un faliment bancar asupra stabilit
şi ar limita costul pe care l-ar avea de suportat

contribuabilii în cazul în care ar fi nevoi
şi povara reprezentat

şi acelor
angaja

şi s

ştie dinainte ce
etape vor parcurge dac şi s

şi s şi restructureze datoria
autorit

şit

şi protejarea
deponen

-

�

�

�

�

�

Comisia 06/06/2012

Un nou act normativ prin care se asi
gur ţilor în
cadrul procedurilor penale pe întreg
teritoriul Uniunii Europene a fost
publicat în Jurnalul Oficial publicaţia
oficial ţia UE. „Directiva
privind dreptul la informare în cadrul
procedurilor penale” a fost propu s

ţie din statele membre la 27 apri
lie 2012. Acest act normativ garanteaz

ţie o not

ţie doi ani pentru
a transpune noile norme în sistemele lor
juridice naţionale. În prezent, dreptul la
aceast

ţie

ţii cu privire la
drepturile lor. Dup

ţii vor fi furnizate în scris de c
ţi, sub forma unei note privind

drepturile, întocmit

ţia persoanei suspectate de
comiterea unei infracţiuni, indiferent
dac

Ţ

ţ

ţie a coerenţei pentru persoanele
care traverseaz

ţine
detaliile practice referitoare la drepturile
persoanelor arestate sau reţinute,

precum dreptul:
de a p

ţ

ţeleg
limba în care se desf

ţa
unei instanţe dup

ţinerea.
Comunicarea scris

ţenilor cu privire la drepturile lor, în
eventualitatea în care sunt arestaţi

ţi de comiterea unei infracţiuni,
variaz

ţii scrise
doar la cerere.

În conformitate cu articolul 82
alineatul (2) din Tratatul privind funcţio
narea Uniunii Europene,

ţi
cooperarea poliţieneasc

ţenilor UE, în conformitate cu Carta
drepturilor fundamentale a UE.

Dreptul la un proces echitabil

ţia
european

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

ă dreptul la informare al învinui

ă pentru legisla

ă de
Comisia Europeană în iulie 2010, votată
de Parlamentul European la 13
decembrie 2011 ă de mini

ă
că oricărei persoane arestate sau care
face obiectul unui mandat european de
arestare în orice stat membru al UE i se
pune la dispozi ă privind dreptu
rile sale fundamentale în cadrul proce
durilor penale. În prezent, statele mem
bre ale UE au la dispozi

ă notă privind drepturile nu este
disponibil decât în aproximativ o treime
din statele membre.

Directiva privind dreptul la informare
va garanta faptul că organele de poli

ărire penală vor oferi persoa
nelor suspectate informa

ă arestare, aceste
informa ătre
autorită

ă într-un limbaj
simplu, uzual. În momentul arestării,
această notă va fi pusă sistematic la
dispozi

ă aceasta o solicită sau nu,
ă, dacă este necesar. ările UE

sunt libere să aleagă formularea exactă
a notei, însă, din motive de eficien ă,
Comisia a propus un model în 22 de
limbi ale UE. Se va asigura astfel o
garan

ă frontierele

ăstra tăcerea;
de a beneficia de asisten ă din

partea unui avocat;
de a fi informate cu privire la cape

tele acuzării;
la interpretare
ă pentru persoanele care nu în

ă ă procedura;
de a fi aduse cu promptitudine în fa

ă arestare;
de a informa o altă persoană în

legătură cu arestarea sau re
ă a drepturilor va

contribui la evitarea erorilor judiciare
ăilor de atac introduse.

În prezent, gradul de informare a
cetă

ă pe teritoriul UE. În unele state
membre, persoanele suspectate sunt
informate doar pe cale verbală cu privire
la drepturile lor procedurale, iar în alte
state membre se oferă informa

ă a
hotărârilor judecătore ătă

ă ă în
materie penală, UE poate să adopte
măsuri pentru a consolida drepturile
cetă

ărare sunt consacrate la
articolele 47

ă a drepturilor omului.
În iunie 2011, Comisia a propus o a

treia măsură privind garantarea acce
sului la un avocat

ătută în cadrul Parlamentului
European

şi aprobat ştrii
de justi

şi de urm

şi va fi
tradus

şi se vor
limita costurile cu traducerea.

Nota privind drepturile va con

şi traducere în orice
limb

şoar

şi
la reducerea c

şi
învinui

şi pentru a
facilita recunoaşterea reciproc

şti şi a îmbun
şi judiciar

şi
dreptul la ap

şi 48 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene,
precum şi la articolul 6 din Conven

şi dreptul de a comuni
ca cu rudele. În prezent, propunerea
este dezb

şi al Consiliului.

Context

�

�

�

�

�

�

(
)

Comisia Europeană, IP/12/575,
07/06/2012

Dreptul la informare pe întreg teritoriul UE în
momentul arest@rii este acum înscris în legisla]ie
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Comisia pentru Libert

-

ă ă dreptul, în urma unui vot de la începutul
săptămânii, să atace la Curtea Europeană de Justi

ă pentru evaluarea func ării acordului Schengen.
Mini ă schimbe temeiul

juridic al normelor care reglementează evaluarea Schengen. Aceasta înseamnă că Parla
mentul nu ar mai putea co-decide cu privire la aceste modalită

ă î ă
ă institu

ţi Civile a PE î
ţie decizia guvernelor statelor membre

de a schimba baza legal ţion
ţie

ţi, urmând a fi doar informat
despre deciziile statelor membre. Astfel, Parlamentul European

ţenilor,
ţii le-ar putea ridica.

şi rezerv

ştrii pentru justi şi afaceri interne din UE au decis la 7 iunie s

şi Comisia ar fi împiedicate
s şi exercite rolul lor de supraveghere, în numele cet şi statele membre ar avea
libertatea de a ignora orice probleme pe care cele dou

Rezultatele primul tur al alegerilor
parlamentare din Fran

,

ţa
Partidul Socialist 34,4%;
Uniunea pentru o Mi

ţional 13,6%.
În sistemul francez, spre deosebire

de alegerile prezidenţiale, mai mult de
doi candidaţi pot ajunge în turul al
doilea de scrutin în cazul în care iau
12 5 la sut

ţi factori locali,
acest lucru face greu de anticipat
rezultatul final. Totu

ţiile care efectueaz

ţiuni de stânga, vor avea
majoritatea în Adunarea Naţional

şcarea
Popular

şi. Combinat cu al

şi, pe baza
rezultatelor din primul tur de scrutin,
agen

ştii împreun

ă 27,12%;
Frontul Na

ă din totalul alegătorilor
înscri

ă sondaje
estimează că sociali ă cu
alte forma

ă,
după al doilea tur din 17 iunie.

:
�

�

�

Grecii vor trebui s

-

ă se lupte cu o dilemă importantă
atunci când se duc la urne pe 17 iunie pentru a alege
un nou guvern.

Rezultatul alegerilor ar putea determina dacă Gre
cia continuă măsurile de tăieri bugetare semnificative,
care sunt necesare în conformitate cu termenii unui
plan de salvare interna

ă impusă de restul Europei. Dacă grecii o aleg pe
cea din urmă, ei riscă expulzarea din zona euro.

ţional, sau resping austeritatea
fiscal

Evaluarea func]ion@rii acordului Schengen Grecii aleg din nou

O serie de date economice
publicate în week-end de c

-

ătre
guvernul chinez

Parlamentarii israelieni

prezintă o imagine
mixtă, dar, în general, sugerează o
economie mai puternică decât
anticipau pie

ă a Chinei, a decis săptămâna
trecută, în mod surprinzător, să reducă
dobânda de bază cu 0.25 puncte,
aceasta fiind prima decizie de
reducere a costului creditului adoptată
după luna decembrie 2008, sporind
specula

ă
cre ă a produc

ă vânzările auto

ării lente în SUA.
Produc ă a crescut

(cre ă) luna trecută până la
9.6%, exporturile au crescut cu 15.3%
iar importurile au crescut cu 12.7%.
Indicele pre

ătat cea mai lentă cre

ă de anul anterior
(3.4% în aprilie).

au discu
tat mar ă vor comemora
genocidul armean, un subiect contro
versat

ă să organize
ze o altă sesiune cu privire la această
problemă.

Luna trecută, Turcia a redactat un
rechizitoriu de 144 de pagini împotriva
unor ofi

ţele bursiere. Banca
central

ţiile privind date slabe ale
economiei din China pentru luna mai.

În schimb, cifrele oficiale arat
ţ iei

industriale
ţiile au fost puternice, în ciuda

crizei datoriei suverane în Europa

ţia industrial

ţurilor de consum pentru
luna mai ar

ţ

ţi, 12 iunie, dac

ţiile tensionate cu
Turcia. Knesset-ul nu a ajuns la nici o
decizie, dar intenţioneaz

ţeri israelieni de rang înalt, in
clusiv

ţi
în raidul din 2010 împotriva unei flotile
cu ajutoare pentru Gaza în care au
murit 9 activi

şterea uşoar
şi c şi

investi
şi a

recuper

ştere anual

ştere
începând din iunie 2010. Acesta a
crescut cu 3% fa

şi sensibil, care ar putea agrava
în continuare rela

şeful de personal şi comandan
tul marinei militare israeliene, implica

şti turci.

-

-

-
-



Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.

Vând drujb
ţ 250 €. Tel. 0748-796240
Vând dulap cu vitrin

ţar de sufragerie + 1
sau 2 fotolii extensibile, ambele în
stare foarte bun

ă Sthil profesională.
Pre

ă. Tel. 0355-
801126

Cumpăr col

ă. Tel. 0748-205247

Vând canapea extensibil

ţ 1.000 lei, negociabil. Tel.
0355-805464, 0770-369155. (RR)

Vând vac

-

ţ 800 lei bucata. Tel. 0755-
776028. (RR)

Vând PlayStation 3, 2 manete, 2
cabluri manete USB, cablu de ali-
mentare ţ 950
lei, neg. Tel. 0770-428850. (RR)

Vând trandafir japonez, 2 m
în ţime, flori ro

ţel de 4 luni jum

ţi, 120 lei, un
costum ţ

ţ

ţ

ţul de 500 lei, biciclete
noi

-
ţie de 125 cmc, preţ 550 €

ţ 400 €,
un tv color 150 lei, o canapea tip
fotoliu care se întinde în faţ ţ
150 lei, pat pliant cu saltea pentru
plaj

ţ 3.500 lei, amândoi.
Tel. 0720-033102. (RR)

Vând colţar, 800 lei, o chiuvet

ţea de
1 an, amândou -

rr

ţ 70 lei

.
ţ 200 lei neg., o ma

ţionare.
Preţ 400 lei. Tel. 0753-802503. (RR)

Vând vac
itri ţ 4.200 lei. Tel. 0721-303527

Cump -

ţi în limba german

-

ţ ţ
-

ţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722-
500884.

Vând arm
ţ

500 € negociabil. Tel. 0723-132917.

ă, 2
fotolii, birou ă copii. Tel. 0721-
155683.

Vând capre, 250 lei bucata

ă de sufragerie, un
living, pre

ă cu lapte, 2.700 lei.
Tel. 0742-627849. (RR)

Vând 2 porci de 120-130 de kg la
10 lei kg, negociabil. Tel. 0255-
232849. (RR)

Vând tuburi de fântână, diame
tru interior 1.000, exterior 1.150,
pre

ăl

ătate cu 400 €.
Tel. 0720-725826. (RR)

Vând rochie de mireasă, 350 lei,
costum negru de bărba

ărănesc de bărbat, din zona
Banat, 350 lei, covor persan 3/2 - 80
lei, carpete de 1/70, 40 lei, 2 fotolii +
o măsu ă rotundă - 400 lei, o vitrină
cu sertare

ă pentru
vană, nou-nou ă, 100 lei, o plapumă
de 2 persoane, din lână, 180 lei +
tablouri pictate ămate, 100 lei
bucata. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând combină frigorifică cu 4
sertare, la pre

ă înscrisă în circu
la

ă de 250 cmc, pre

ă, pre

ă, la 120 lei. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

Vând iapă ă,
semimuran. Pre

ă
cu dulăpior, 180 lei si o chiuvetă
simplă. Tel. 0761-137478. (RR)

Vând vacă de 12 ani
ă la 3.500 lei, iar se

parat 1.800 lei.Tel. 0723-038792 ( )
Vând lustră cu 4 socluri, cu

ventilator, pre ă de 4
persoane, neagră, 90 lei. Cumpăr
scaun auto pentru copii între 5

ă de spălat
Bosch cu stoarcere, 1.400 ture, în
stare foarte bună de func

ă, 600 kg, dă peste 20
l . Pre

ăr cd-uri originale cu muzi
că românească. Tel. 0723-616268.

Vând căr ă,
beletristică, religie, sport, turism,
etc. Tel. 0723-616268.

Vând ieftin lichidez gospodărie 2
dulapuri cu o u ă, 3 corpuri biblio
teci, masă cu 2 scaune, televizor cu
măsu ă, 2 fotolii cu măsu ă, cuier
pom, aspirator, covoare, ladă lenje
rie furnir nuc. Tel. 0724-465989.

Vând

ă vânătoare IJ tip
BOC, cal. 12, stare impecabila. Pre

şcoal

şi iezi
la 8 lei kg. Tel. 0742-127772. (RR)

Vând mobil

şi conector HDMI. Pre

şi duble, 100 lei,
negociabil. Tel. 0770-362902. (RR)

Vând 22 de oi la 350 lei bucata şi
un vi

şi rafturi, 350 lei, un
frigiderArtic, 400 lei, o masc

şi înr

şi second-hand de la 250 la 850
lei, o motociclet

şi una
neînscris

şi mânz de ras

şi o vi

şi o mas

şi 7
ani. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând scaun auto pt bebeluşi,
pre şin

ş

şi ofer solu

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Blond grizonat, ochi alba
ţii, auto, apartament,

aspect pl

ţ

ţii, serios, pedant, fidel, caut o
doamn

ţa, Anina, Boc

ţii? Caut
ţean american, Re ţa.

Pensionar
ţii serioase, pân

ştri,
f

şi sincer

şi auto,
şaten, grizonat, ochi verzi, musta

şi auto, f

şi şa sau
Caransebeş. Tel. 0771-616065.

Eşti cinstit şi corect

şi

şi sexy, aştept
telefon la 0747-471109

ără obliga
ăcut, doresc să cunosc o

doamnă similar mie. Prietenie
curată ă. Tel. 0735-159665.

Te vreau lângă mine! Eu, văduv
60/170/70 cu apartament

ă,
serios, cinstit, caut d-nă pentru prie-
tenie/căsătorie. Tel. 0770-473175.

Domn văduv, 57/170/70 cu
casă, apartament ără
obliga

ă pentru prietenie/căsătorie
din Re

ă ă, fără obli-
ga ă-mă la 0766-713881.
Cetă

ă, 63 de ani, caut
rela ă în 65 de ani.
Tel 0721-202985

Tânără senzuală

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 Volkswagen Transporter,
camionetă, cu 3 locuri în fa ă, cu
prelată, cu ladă de 2,60/ 2 m, 4 cau-
ciucuri de vară ă, motor
de 1,9, taxa de înmatriculare foarte
ieftină, arată bine. Pre

ă la
mic, la mare, adus din Italia. Pre

ă, cu un, preferabil Opel Corsa sau
Dacia Solenza, 1,4 benzină,. Tel.
0755-509970. (RR)

Vând tractor Ford, 55 cai putere,
3.600 €, negociabil. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând cauciucuri pe 13/14/15

ă,
4 u

ăr 4 jante de aluminiu
pentru Dacia Logan pe 15

ţ

ţ 1.800 €,
negociabil. Tel. 0768-066066, 0722-
777543. (RR)

Vând Isuzu Trooper, 2001,
motor 3.000 TDI, 160 cai putere, cu
cauciucuri late, 4x4, funcţioneaz

ţ
2.800 € negociabil. Tel. 0768-
066066, 0722-777543. (RR)

Vând sau schimb Volkswagen
Polo, din 2002, motor de 1,2 benzi-
n

ţoli. Preţ 50-60 lei/bucata. Tel. 0729-
022526. (RR)

Vând Volswagen Golf 3, an de
fabricaţie 3, 1,600 cmc, pe benzin

ţ 1.600 €, negociabil. Tel.
0742-162726. (RR)

ţoli cu
distanţa între prizoane de 10 cm.
Tel. 0744-510418. (RR)

şi 4 de iarn

şi. Pre

Cump

ANUN PUBLICITARŢ
Prim ria oraă

ă licita ă deschisă, pentru vânzarea următoarelor
bunuri imobile, situate în intaravilanul localită

ă de 1227 mp, pre
ă

ării, la care se adaugă TVA,
teren intravilan, situat Boc

ă de 300 mp, pre
ă ării, la care se

adaugă TVA,
teren intravilan, situat Boc

ă de 250 mp,
pre ă

ării, la care se adaugă TVA,
lot 7 în suprafa ă de 780 mp, înscris în CF nr. 31961 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA, situat în Zona Soarelui în scopul
construirii de locuin

ă de 371 mp, înscris în CF nr. 32066 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA, situat în Zona Soarelui în scopul
construirii de locuin

ă de 75 mp, înscris în CF nr. 32073 Boc

ă al BNR în momentul vânzării, reprezentând valoarea parcelei
de teren, la care se adaugă TVA, situat în Zona Soarelui în scopul
construirii de locuin

ăriei ora
ă

ăriei
ora ă în data de 10.07.2012, inclusiv.

Rela

şului Bocşa, cu sediul n str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizeaz

şa:
teren intravilan, situat Bocşa, str. Crişan, înscris în CF nr 30930

Bocşa, nr. cad. 30930, nr. top. 534/1 în suprafa

şa, înscris în CF nr 32592 Bocşa, nr.
cad. 32592, în suprafa

şa, str. Unirii, nr. 10, înscris în CF nr
30879 Bocşa, nr. cad. 30879, nr. top. 1004/1/11 în suprafa

şa cu nr.
cad. 31961, pre

şa cu nr.
cad. 32066, pre

şa cu nr.
cad. 32073, pre

şului Bocşa în sala de şedin
şurare al licita

şului Bocşa pân
şului Bocşa, tel. 0355

566605 int. 109.

î
ţie public

ţii Boc
.

ţ ţul de
pornire al licitaţiei va fi de 4.300 euro la cursul de referinţ al BNR în
momentul vânz

.
ţ ţul de pornire al licitaţiei va fi de

2.400 euro la cursul de referinţ al BNR în momentul vânz

.
ţ

ţul de pornire al licitaţiei va fi de 1.500 euro la cursul de referinţ al
BNR în momentul vânz

ţ
ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de

referinţ

ţe individuale potrivit Planului Urbanistic Zonal,
lot 58 în suprafaţ

ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţ

ţe individuale potrivit Planului Urbanistic Zonal,
lot 73 în suprafaţ

ţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp, la cursul de
referinţ

ţe individuale potrivit Planului Urbanistic Zonal.
Licitaţia va avea loc în data de 11.07.2012 la ora 10,00, la sediul
Prim ţe.

Pasul minim de desf ţiei va fi de 5 % din preţul de
pornire.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura Prim

ţii suplimentare se pot obţine la sediul Ora -

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel

Vând biciclet
ţie. Tel. 0721-

155683.
Vând garaj în zona Nera,

Polivalent

ţ 950 €,
negociabil. Tel. 0727-079641. (RR)

Vând tractor românesc, stare
foarte bun ţionare, la cheie.
Preţ 3.500 € neg. Tel. 0768-269282.

Vând motor scuter, 125 cmc la
preţul de 200 €, negociabil. Tel.
0748-500329. (RR)

Vând tractor Renault, într-o sta-
re foarte bun

ţie, oglinzi electrice,
accept orice test. Preţ 6.800 €,
negociabil. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând Golf 3, accidentat, dar are
ţi bune, jante de aluminiu,

cauciucuri de iarn

ă nouă bike Alpine
cu certificat de garan

ă, 6.000 € negociabil. Tel.
0740-099882. (RR)

Vând Opel Corsa, 1994, motor
de 1,2, benzină. Pre

ă de func

ă, 42 cai putere, 3.150
€ negociabil.Tel. 0727-245233. (rr)

Vând Volkswagen Passat, 1,9
TDI, 2005, înmatriculat, climatronic,
servodirec

ă, folosite o lună,
cine dore ă-l cumpere ca piesă
de schimb. Tel. 0749-159367. (RR)

şi par

şte s

Vând Renault Trafic, 8+1, din
2002, 7.000 € negociabil, platformă
auto de 2.500 kg, an 2007, preţ
2.000 € neg. Tel. 0740-099882 (RR)
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
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î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u n i e

Vând cas

ţile.
Preţ 29.000 €. Tel. 0355-425672.

Vând apartament + garaj la
preţul de 27.000 €. Tel. 0733-
524679. (RR)

ă, 4 camere, bucătărie,
baie, coridor, garaj, curte mare,
1.030 mp grădină, cu toate utilită

Vând apart 2 camere Govân
dari, etaj 2/4, mobilat, utilat, renovat,
parcare, 23.900 € neg. sau schimb
cu 3 camere Tel. 0728-813340.

Cas

şi

ş şi hol reno-
vat. 70 €/lun

şul. Rog seriozitate. Tel.
0355-402909, 0769-692798.

Vând teren intravilan, în Reşi
şului, km 1-2,

cu utilit

şi faian

ş-Severin, 1850
mp, pre

şa Montan

ş, Pia

şa
Montan

şi

şului, 4.000 mp de teren, acces
auto, 10 €/mp. Tel. 0755-078696

Vând s ş cu 11.400 mp de
teren. Pre

. -

ţ

ţ 10.000 €. Tel. 0255-
233958.

Vând apartament 2 camere 50
mp conf. 1 decomandat parţial reno-
vat, Moroasa 1, etaj 2. Preţ 22.500 €
negociabil. Tel. 0749-195301.

Vând cas ţa, str. Minda, nr.
23, 2 camere, buc

ţia,
curent, gaz, cablu tv, administrator
achit

ţa,
pe Calea Caransebe

ţi, preţ neg 9 €. Tel. 0722-
630097.

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

Vând apartament cu 3 camere în
Turceni, et. 2, este dotat cu toate
îmbun ţirile necesare. Preţul la
faţa locului. Tel. 0760-284220.

Vând camer
ţit
ţ 5000 €

negociabil. Tel. 0730-139529.
Vând apartament 2 camere

Micro III parter, cu central
ţ

ţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.

Vând teren Bratova 5000 mp cu
utilit ţi. Tel. 0726-701010.

Vând apartament 2 camere
conf. 3, 38 mp, preţ 14.900 € neg.
Tel. 0726-701010.

Vând cas

ţ

ţiri, gresie, faianţ
-

ţa Intim.
Tel. 0771-449583.

Vând sau schimb cas
ţiri, renovat
ţa confort 1 cu

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

Vând teren pe drumul Caranse-
be

ţ 200.000 lei. Tel. 0755-
078696.

ă de vânzare compusa din 3
camere, curte, grădină, suprafa ă
totală 500 mp, se află la Secu spre
Semenic, pre

ă Re
ătărie, baie, izola-

tă termic, gaz, apă, termopane,
podele laminate 32.000 €. Tel. 0749-
225089.

Închiriez garsonieră, lângă liceul
M. Eliade, termopan, izolat exterior,
convector, boiler, frigider, aragaz,
cablu tv, u ă metal, baia

ă chiria + 80 € garan

ă chiria

ă

ătă

ă cămin parter, str.
Constructorilor, îmbunătă ă, boiler
electric, termopan, pre

ă, termo-
pane, podele, gresie ă. Tel.
0745-141357.

Vând apartament 3 camere 86
mp, Lunca Pomostului, centrală ter-
mică nouă, neamenajat, semideco-
mandat, parter, 27.000 €. Tel. 0744-
620627.

Vând teren intravilan în localita-
tea Ezeris, Cara

ă

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

Vând apartament confort 2 cu
îmbunătă ă, termo-
pane, încălzire, termoizolat, exte
rior, etaj 4/4 cu acoperi

ă Boc
ă cu îmbunătă ă,

cu apartament în Re

ăla

RE ŢA:

Ţ 8

ŞI
Ş

TOTAL JUDE :

l

bucătar: 1; ospătar (chelner): 1; vânzător: 1;

ucrător comercial: 2;
ă de mare tonaj: 1;

BOC A:
BĂILE HERCULANE:

şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
şofer autocamion/

maşin tehnician constructor: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 13.06.2012

Auto-Moto-Velo
Vând apartament aflat în Centrul

Civic, compus din 3 camere, 2 b

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

Vând cas

ţ
50.000 €. Tel. 0255-243390. (RR)

Vând apartament cu 2 camere în
Govândari, et. 2/4, cu central

ţ

ţ 24.500 €, nego-
ciabil,sau schimb cu apartament cu
3 camere, amenajat sau neamena-
jat. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând cas

ţ
30.000 €, negociabil,sau schimb cu
garsonier

ţa
cu apartament de 2 camere la un
preţ negociabil de 25.000 €. Tel.
0355-427401, 0355-805059, 0255-
232833, 0735-860691. (RR)

Vând 3 parcele de teren în zona
Re ţei, pretabile pentru construcţii
cabane, 5 €/mp, negociabil. Tel.
0771-387519, 0727-245233. (RR)

Vând apartament în Herculane,
cu 3 camere, complet mobilat

ţ

ţi. Preţ 7.500 €,
negociabil. Tel.0755-509970. (RR)

Vând apartament în Govândari,
compus din 2 camere, buc

ţ
25.000 €. Tel. 0770-604864. (RR)

Vând cas
ţ

ţ 11.800 €. Tel. 0744-
148197. (RR)

Schimb apartament cu 2 camere
aflat pe B-dul Muncii, bl. 14, et. 3,
semidecomandat, cu un apartament
3 camere, confort 1, zona Renk +
diferenţ

ţ 45.000 €, negociabil. Tel.
0771-641897, 0771-641898. (RR)

Vând cas

ţi, gr
ţ 12.000 €, negociabil.

Tel. 0255-526023. (RR)
Vând cas

ţ 28.000 €, negocia-
bil. Tel. 0741-297029. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
în Govândari, Aleea Narcisei, bl. 5,
sc. 4, et. 4, ap. 18. Preţ 23.000 €. Tel.
0355-803294, 0751-332701. (RR)

Închiriez apartament 2 camere
zona Dacia, utilat

ţie, returnabil

ţ

ăi, 2
balcoane, boxă, bucătărie mare,
complet utilat. Pre

ă cu 4 camere, hol,
bucătărie, foarte mare tot ce trebuie
la o casă, fântână, grădină, pre

ă,
termopane, podele, faian ă, gresie,
u ă metalică, izolat termic, complet
mobilat

ă în Caransebe
ă în 1943, cu 3 camere,

bucătărie, baie, grădină, 500 mp,
apă, canalizare, gaze, lumină. Pre

ă în Timi

ă în Re

ă.
Tel. 0722-551615. (RR)

Vând apartament cu o cameră în
Strehaia, Mehedin

ătărie,
decomandat, bloc cu 4 etaje. Pre

ă în Anina, aproape de
centru, 2 camere, curte în fa ă,
grădină în spate. Casa necesită
renovări. Pre

ă. Tel. 0722-685993. (RR)
Vând apartament în Timi

ă lini ă, str.
Hebe. Pre

ă în comuna Măureni,
3 camere, coridor închis, mobilată,
cu bucătărie, cămară de alimente, 2
cur ădină semănată se poate

ă în Dognecea, 3
dormitoare, 2 băi, o sufragerie, cu
grădină, aproape de lac, la 2 km,
mansardă. Pre

ă + 140
garan ă la plecare. Tel.
0720-026801.

Vând apartament 2 camere în
spate la Billa, complet mobilat, cen-
trală, termopane, podele laminate,
gresie, faian ă, izolat interior

ş
şi utilat. Pre

ş,
construit

şoara sau
Bucureşti. Tel. 0770-983784. (RR)

Vând sau schimb cas şi

şi

şi
utilat sau schimb cu apartament în
Caransebeş, 2 camere + diferen

şoara,
2 camere, modernizate, complet
utilat, et. 1, în zon ştit

şi
recolta. Pre

şi mobilat, pe
termen lung, cu 140 €/lun

şi exte-
rior, 23.000 €. Tel. 0726-536108.
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Vând Volkswagen Vento,
capacitate cilindrică 1800 cmc, 90
CP, an fabrica

ă, pre

ă speci-
ală, pe 2 tamburi, marcă germană,
masă de lucru de 1,85 m, rabatare
automată, 2 cadrane, 4 seturi de
cu ă nouă. Tel. 0722-
685993. (RR)

ă de viteză, în stare foarte bună de
func ă, por-
ne

ă,
ro ără numere ro ă foarte
bine. Pre

ă de adunat fânul, pe
curele, 350 €, negociabil, o freză de
pământ, pre

ă pentru ma

ă auto nouă de
Dacia. Tel. 0724-465989.

Vând Vw Passat break, 1,9 TDI,
2005 înmatriculat, climatronic, esp,
abs, oglinzi electrice cu semnalizare
etc. 6700 € neg. Tel. 0740-520382.

Vând Vw Polo 1.4 benzină,
2001, înmatriculat, ABS, servofrâ-
nă, direc

ă electrică, scaune cu
încălzire, 3500 € neg. Tel. 0729-
933095, 0769-995543.

Vindem online cauciucuri noi

ă România.

ă, pre

ă, motor 1.2, an 1995, 5 u

ă. Pre

ă. Pre

ările. Pre

ă. Pre

ă 19997. Pre

ăr în Re
ără rugină. Tel. 0769-862016
Vând Peugeot 405, 1,8 turbo

diesel
ă, toate la 1.000 €. Tel. 0757-

311013

ţie 1994, preţ 2.150 €
neg. Tel. 0740-338962.

Vând cauciucuri autoturisme

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând cositoare hidraulic

ţite

Vând Kawasaki, 600, motocicle-
t

ţionare, bine întreţinut
ţ 650 €. Vând

Ford Fiesta, adus recent în ţar

ţ 1.200 €. Tel. 0766-103934
Vând tractor David Brown, adus

din Suedia, preţ 3.500 € negociabil,
un met de erbicidat, 600 l, preţ 650 €
neg., grebl

ţ 600 € neg., jante de
aluminiu

Vând ieftin jant

ţie, volan reglabil, geamuri
comand

ţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat
www.cauciucuridirect.ro sau telefon
0318-110788.

Închiriez 2 garaje zona blocul
800 str. Pictor Andreescu nr. 7 la
cas ţ 150 lei/garaj. Tel. 0255-
211801.

Vând Opel Corsa Swing, benzi-
n

ţie 2000, motor 1.8, 115 CP,
înmatriculat, stare foarte bun ţ
2200 € negociabil. Tel. 0723-
610055, 0731-361322.

Vand Vw Golf III an fabr. 1992,
benzinar, stare bun ţ 1850 €.
Tel. 0722-420002.

Vând Mercedes Vito, persoane,
2001, toate dot ţ 5.000 €,
negociabil. Vând Ford Focus,
combi, 2001, clim ţ 3.300
negociabil. Tel. 0749-018275

Vând microbuz Renault Master
de marf ţ 2.300 €, nego-
ciabil

ţ 3.300 €,
negociabil. Tel. 0744-589738

Cump ţa, Dacia Solen-
za, f

şi
microbuze, second-hand, stare
bun

şi prelat

şte la buton. Pre

şu, f şii, arat

şi de tabl şini şi
cauciucuri foarte multe. Tel. 0767-
791282, 0762-179725. (RR)

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

şi,
179.000 km, înmatriculat RO. Tel.
0758-628471, 0770-803878.

Vând urgent Ford Focus an
fabrica

şi variante. Tel. 0748-796240.
Vând Opel Corsa, 2005, TDI,

Euro 4, 134.000 km, înmatriculat în
România, 1,3 l. Pre

şi

şi un Aro 243 + o punte de
remorc

Vând motocositoare carpatina,
preţ 2.200 lei, neg.Tel. 0761-132074

Vând cas -

ţ
neg. 20.000 €. Tel. 0255-240757.

ă nou renovată, în Ani
na str. Râului nr. 6A, compusă din 2
clădiri, curte, grădină, parcare. Pre

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

Vând apartament, 1 camer

ţ 18.800 €. Persoan

ţa Sud, parter, rate. Tel. 0749-
018275.

Vând cas
ţ 3.700 € negociabil.

Tel. 0748-796240.
Vând gr

ţ negocia-
bil. Tel. 0770-445699

Vând apartament cu 3 camere,
bloc de c

ţ

ţi. Tel. 0255-
253973, 0355-801140.

Închiriez garsonier

ţie. Tel. 0355-402909, 0769-
692798.

Vând apartament, 2 camere,
Moldova Nou

ţ 8.000
€. Tel. 0740-037402.

Închiriez cas
ţile, chirie

modic

ă,
confort 1, C-lea Caransebe

ă fizică, fără
intermediari. Tel. 0761-757840

Vând apartament, 4 camere,
Re

ă la Păta ă
Bozovici. Pre

ădină cu vie

ărămidă, zonă centrală, 82
mp, sau schimb cu apartament de 2
camere, et.1, tot zonă centrală,
aproape de pia ă. Tel. 0740-343942,
0355-414141.

Vând apartament cu 3 camere,
et.1, confort 1centrală, izolat + o
bibliotecă mare de căr

ă, izolată
exterior, termopan cameră, boiler
convector, cablu tv, 80 €/lună + 100
€ garan

ă, reabilitat termic,
mobilat ă
nedeterminată cu 100 €. Pre

ă în zona Triaj,
mobilată, toate utilită

ă. Tel. 0745-571052.

şului.
Pre

şi

ş, lâng

şi pomi
fructiferi, 1.000 mp, în spatele serei
de flori. Tel. 0355-402066

Vând apartament cu 2 camere,
confort 1, Govândari, pre

şi utilat, închiriat perioad

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angajez personal feminin cu

aspect fizic pl ţ

ţionare cabluri auto.
Tel. 0727-704910.

Sonoriz ţi, botezuri, eveni-
mente. Transfer casete audio-video
pe cd-dvd. Vând staţii amplificare,
boxe, cd-player, etc. Tel. 0723-
616268.

Pun gresie, faianţ

ţii, etc. Tel.
0770-765659.

Balon cu aer cald Timi

ţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timisorii

ţii

ăcut, cu experien ă în
PC, pentru muncă de birou. Tel.
0744-392317.

SC MPM SRL angajează femei
pentru confec

ări nun

ă, laminate,
rigips, forme, glet, montez u

ăveli, instala

ări

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 € + tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

Caut copiii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985

şi, tinci,
sape, zugr

şoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezerv
şi informa

şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

şi b

Imobiliare
Vând apartament, 3 camere, se-

midecomandat, toate utilită
ă pentru care

doresc diferen ă. Tel. 0722-504574.
Închiriez urgent apartament cu o

cameră, mobilat, renovat, bucătărie,
centrală termică, termopane, baie
cu cadă, cablu + internet. Pre

ţile sau
schimb cu o garsonier

ţ

ţ 100 €
+ 100 € garanţie. Tel. 0748-301892

ANUNŢ
Privind licita ia public pentru concesionarea

unui teren n suprafa de 200 mp nul 2012, luna
iulie, ziua 16, orele 10.00

ţ
î ţ a

ă
ă

Prim ria ora ului Boc a, cu sediul n str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizeaz licita ie public deschis conf. H.C.L. 152/31.05.2012 i a
O. .G. nr. 54/2006, pentru concesionarea terenului nscris n CF. 995
BOC A MONTAN nr. cad 2791 nr. top 475/a/1/c/1/b/7/a/3/c/4/b n
suprafa de 20 mp, pe o perioad de 25 de ani.

Bunul imobil mai sus men ionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face n scopul amplas rii unei

construc ii provizorii.
Studiul de oportunitate i documenta ia de atribuire privind

organizarea i desf urarea procedurii de concesionare se
achizi ioneaz de la Compartimentul Eviden a, Administrarea
Domeniului Public i Privat al ora ului, la contravaloarea de 20 lei,
achizi ionarea acestora fiind condi ie pentru acceptarea la licita ie a
ofertan ilor.

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

Ofertele vor fi transmise p n la data de 06.07.2012 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, n dou plicuri
sigilate, unul exterior i unul interior, care vor cuprinde toate actele
prevazute n instruc iuni i dovada depunerii garan iei de participare la
licita ie reprezen nd un procent de 10% din pre ul de pornire la licita ie.

Sedin a public de deschidere a ofertelor va fi n data de
16.07.2012, ora 10.00 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
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PRIMAR
dr. jr. MIREL PATRICIU PASCU
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DE VĂZUT LA TV:
:

Joi Digi Sport 3 ora 18:00
MOTORSPORT:

Sambata Digi Sport 1 ora 14:00
ECHITATIE:

Sambata Digi Sport 1 ora 18:00
:

Sambata port ora 1 :
:

Duminica Eurosport 1 ora 11:00 - 16:00
CANOTAJ:

Duminica Eurosport 2 ora 13:00
MOTOGP:

Duminica Digi Sport 1 ora 13:15
TENIS: Turneu

Duminica Eurosport 1 ora 16:30

POLO Meci amical, România - Anglia

Ro MotorSport Etape din VTM 3 / VTM 4

VOLEI FEM. ,
Digi S 1 9 00

CURSE DE MASINI

, ,

Concursul Naţional de Sărituri peste Obstacole Gold Tour

Liga Europeană Spania - România

ă München în Germania

Marele Premiu al Marii Britanii

ATP Queen's, Regatul Unit Finala

Cursa De 24 De Ore De La Le Mans

Cupa Mondial

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

15 - 20 iunie: SCRIMA - . ;
: ;

: ;
:

12 17 iunie BOX .

16 iunie ATLETISM -
16 - 17 mai AUTO -
18 - 24 iun TENIS -

Camp Naţional pentru seniori,

ţa)
TurneuATP la Eastbourne (Marea Britanie)

Resita

.

Camp Europene de la Legnano (Italia)
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Cursa de 24 de ore de la Le Mans (Fran

TENIS
Rafael Nadal l-a învins în 4 seturi pe Novak Djokovic şi a câştigat

pentru a şaptea oar

şi 2-1 la game-
uri şi serviciul pentru Djokovic. Nole şi-a pierdut îns

şi a f

şeal

şaptea oar şi îl
învinge în a 3-a final

şi Monte Carlo. Nole are o singur

şi 2.000 de
puncte ATP pentru izbânda sa, în timp ce finalistul va încasa 625.000
de euro şi 1.200 de puncte. Spaniolul a câştigat pân şapte
finale disputate pe zgura parizian şi-a
trecut primul titlu în palmares, apoi numele s

ştigat 11. Scorul întâlnirilor directe cu
Djokovic a urcat la 19-14 pentru Nadal, dar pe zgur şi
mai mare, 12-2.

Maria Sarapova s-a impus, sâmb

ş
ş

ş
ş

ă turneul de la Roland Garros. 6-4, 6-3, 2-6, 7-5 a
fost scorul în favoarea ibericului, care a doborât recordul de

ă serviciul, Nadal a
profitat ăcut imediat 3-2. De aici s-a mers cap la cap până la 6-5
pentru iberic. Djokovic a servit pentru tie-break, însă a pierdut
lamentabil game-ul, făcând o dublă gre ă la prima minge de meci a
lui Nadal.

Nadal se impune astfel pentru a ă la Roland Garros
ă consecutivă din 2012 pe Djokovic, după cele de

la Roma ă victorie în fa

ă toate cele
ă. El a debutat în 2005, când

ău a figurat pe lista
învingătorilor în fiecare an, cu excep

ă.Aceasta a fost pentru Nadal a 16-a finală la un turneu
de Grand Slam, dintre care a câ

ă diferen

ătă, în finala turneului de la
Roland Garros după ce a învins-o pe italianca Sara Errani, scor 6-3, 6-
2. Rusoaica a câ tigat fără emo ii primul set după un start excelent.
Sarapova a avut 4-0, însă Errani a revenit în set, câ tigând două game-
uri consecutive. A urmat însă o noua demonstra ie de for ă din partea
rusoaicei, care a luat primul set cu scorul de 6-3. Setul secund s-a
încheiat tot in favoarea rusoaicei, însă Sarapova a avut mari bătăi de
cap cu insisten ă lui Errani. În cele din urmă, Sarapova a câ tigat cu 6-
3, 6-2 i a luat primul titlu la Roland Garros din carieră.

Maria Sarapova va fi, începând de luni, lidera clasamentului WTA,
în timp ce Errani va urca de pe locul 24 până pe 10. Datorită acestui
succes, Sarapova va primi un cec în valoare de 1.250.000 de euro. De
partea cealaltă, Errani va încasa 625.000 de euro.

ţinut de
Bjorn Borg - 6 titluri pe zgura de la Paris.

Meciul s-a reluat de la 2-1 la seturi pentru "Matador"

ţa
"Matadorului" în cele 4 întâlniri din acest an, în ultimul act de la
Australian Open. Nadal va primi 1,25 milioane de euro

ţia lui 2009 când a fost eliminat în
optimile de final

ţa este

ţ

ţ ţ

ţ

CICL ISM
Rutierul croat Matja Kvasina,

de la Tusnad Cycling Team, a
castigat, sambata, Turul ciclist al
Romaniei 2012, dupa ultima etapa
a competitiei, pe o distanta de 113
kilometri, intre localitatile Salonta
si Marghita. Etapa a IX-a, ultima, a
fost câştigată de grecul Ioannis
Tamouridis (SP Tablewares).
Croatul Matja Kvasina este urmat,
in clasamentul general a competi
tiei, de spaniolul Victor De La
Parte Gonzales (SP Tablewares)
si de germanul Johannes Heider
(Team UR-Krostitzer Univega).
Andrei Nechita este romanul cel
mai bine clasat ierarhia finala
locul 5. Acesta va reprezenta
Romania la Jocurile Olimpice de
la Londra. Tusnad Cycling Team
ocupa prima pozitie in clasamen
tul pe echipe, locul secund reve
nindu-i echipei ucrainene Lampre.

-

-

-

-
-

EURO 2012

RUGBY
"Naţionala" României a debutat cu victorie la IRB Nations Cup

2012. "Stejarii" au trecut cu 29-9 de Uruguay, reprezentativa în dauna
c

ţie a turneului mai slab

ţinînd aproape tot prin reu

ţint
ţional

ţionalitate, georgianul Otar
Turashvili, talonerul de la RCM Universitatea de Vest Timi

ăreia, anul trecut, s-au calificat la Cupa Mondială din Noua Zeelandă.
Într-o edi ă valoric decît precedentele, fără

sud-africani sau britanici, România a jucat ă contra
Uruguayului. "Tricolorii" au schimbat tabela doar din lovituri de
pedeapsă, sud-americanii

ă
ă anostă, nespectaculoasă. Impresia generală s-a mai

schimbat un pic după forcingul ofensiv al românilor din ultimele minute.
Mădălin Lemnaru a marcat primul eseu al meciului la capătul unei
curse pornite din propria jumătate de teren, aripa României oprindu-se
doar în terenul de ă al adversarilor. Fercu l-a imitat în ultimele
secunde ale meciului, punctînd astfel revenirea sa la echipa na ă
după ce a fost suspendat că nu a zburat la Cupa Mondială. S-a terminat
29-9, un meci în care s-a mai consemnat

ător de altă na

şters în prima repriz

şitele de trei
puncte.Afost 9-3 la pauz şi 15-9 cu cinci minute înainte de final.

O partid

şi prima folosire în echipa
României a unui juc

şoara.

HANDBAL
România s-a calificat în faza

a II-a a preliminariilor CE de
handbal din 2014. Na

Potrivit tragerii la sor

ţionala de
handbal masculin a României a
învins duminic

ţinut
calificarea direct

ţi din luna
martie, câ

organizatoare,
iar celelalte locuri vor fi ocupate de
primele dou

ă reprezentativa
Israelului, scor 26-24 (10-12), a
încheiat grupa C pe primul loc, în
prima fază a preliminariilor
Campionatului European din
2014, calificându-se în faza a
doua. In meciul de debut din
preliminarii, România a trecut de
reprezentativa Belgiei, scor 35-19
(14-9), iar apoi a învins Irlanda, cu
39-11(18-6). Clasamentul final al
grupei C din prima fază a
preliminariilor este 1. România 6
puncte, 2. Israel 4, 3. Belgia 2, 4.
Irlanda 0 puncte. Faza a II-a a
preliminariilor se va desfă

ă.

ătoarea grupei C,
adică România, va evolua în faza
a doua în grupa a 6-a, cu Islanda,
Slovenia, Belarus. Danemarca
este califică direct la turneul final,
în calitate de tara

ă clasate din fiecare
grupă, plus încă o echipă cu cea
mai bună linie de clasament, după
jucarea partidelor din faza a II-a a
preliminariilor.

Turneul final al Campionatului
European din 2014 va avea loc
între 14-26 ian., în Danemarca.

şura cu
şapte grupe a câte patru echipe,
cele şase provenind din faza I,
plus alte 22 care au ob

ştig

Rezultate si program Grupa B:
Olanda - Danemarca 0-1; Germania - Portugalia 1-0
Danemarca - Portugalia si Olanda - Germania s-au jucat in 13 iunie
Portugalia - Olanda si Danemarca - Germania se joaca in 17 iunie.

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

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

Clasament GRUPA B:
M V E I G GP PM

Rezultate si program Grupa C:
Spania - Italia 1-1; Irlanda - Croatia 1-3
Spania - Irlanda si Italia - Croatia se joaca in 14 iunie
Croatia - Spania si Italia - Irlanda se joaca in 18 iunie.

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

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

Clasament GRUPA C:
M V E I G GP PM

Rezultate si program Grupa D:
Franta -Anglia 1-1; Ucraina - Suedia 2-1
Ucraina - Franta si Suedia -Anglia se joaca in 15 iunie
Suedia - Franta siAnglia - Ucraina se joaca in 19 iunie.

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

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

Clasament GRUPA D:
M V E I G GP PM

1. Germania 1 1 0 0 1 0 3p
Danemarca 1 1 0 0 1 0 3
Portugalia 1 0 0 1 0 1 0
Olanda 1 0 0 1 0 1 0

2. p
3. p
4. p

1. Croatia 1 1 0 0 3 1 3p
Spania 1 0 1 0 1 1 1
Italia 1 0 1 0 1 1 1
Irlanda 1 0 0 1 1 3 0

2. p
3. p
4. p

1. Ucraina 1 1 0 0 2 1 3p
Anglia 1 0 1 0 1 1 1
Franta 1 0 1 0 1 1 1
Suedia 1 0 0 1 1 2 0

2. p
3. p
4. p

ŞT IR I EURO 2012
Mario Gomez, atacantul echipei Germaniei, vrea să se impună în

cele din urmă la un turneul final, cu ocazia Euro 2012, după ce nu a
înscris niciun gol la Euro 2008 ă 2010.

Gomez, care luna viitoare va împlini 27 de ani, a fost mult timp
ă ce nu a reu

ătă, însă, el a marcat unicul gol al meciului
Germania - Portugalia de la actualul turneu final ă este cel
mai important gol al său de până acum.

În actualul sezon, atacantul lui Bayern Munchen a înscris 26 de
goluri în campionat

şi Cupa Mondial

şit niciun gol în opt meciuri consecutive la Euro
2008 şi CM 2010. Sâmb

şi a declarat c

şi 12 în Liga Campionilor.

ţinta
ironiilor dup

| Iunie 2012 |14 - 20 PRISMA

Rezultate si program GrupaA:
Polonia - Grecia 1-1; Rusia - Cehia 4-1
Grecia - Cehia 1-2; Polonia - Rusia 1-1
Grecia - Rusia si Cehia - Polonia se joaca in 16 iunie.

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

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

Clasament GRUPA A:
M V E I G GP PM

1. Rusia 2 1 1 0 5 2 4p
Cehia 2 1 0 1 3 5 3
Polonia 2 0 2 0 2 2 2
Grecia 2 0 1 1 2 3 1

2. p
3. p
4. p
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21 iunie, solsti iul de varţ ă,
ziua cea mai lungă,
noaptea cea mai scurtă.
Soarele răsare la ora 5:23
şi apune la ora 21:23


