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Ale}ii în Consiliul Jude]ean Cara}-Severin au primit certificatele de consilieri.
Pre}edintele ales, Sorin Frunz@verde, va depune jur@mântul ast@zi, joi 21 iunie

Matei Mircioane

Editorial Dan Popoviciu O nebunie de plagiat

Tensiuni postelectorale la Ocna de Fier

Stau de vreo două zile ă minunez de cota la care a
ajuns ipocrizia la români. Mai exact, la liderii politici ai
României. Pre ăsescu, cel care
mânuie

ăr
ă în

societatea românească, pentru că din 1990 încoace,
numai cine nu ăchie nu
s-a aranjat de vreun doctorat. De ce o fi atât de tare plusul
pre ă, prin ările normale ale Uniunii
Europene, acuza ărămizi
trântite direct în moalele capului. Vede

ării. Unde vrea marinerul să

ajungă? Să-i dea mat lui Victora ă, taman
în ajunul întâlnirii de la Bruxelles, motiv de gâlceavă între
cei doi, ceva de genul care dintre noi este mai abilitat să
reprezinte ări

ădini ă, care denotă
infantilismul clasei politice române

ă

ă la dulcegăriile vie
ără a- ă

ă că
este un tip orientat. Cel care î

ă rece ă

ă este un dobitoc care nu a învă ă se orienteze.Acesta
este tristul adevăr al învă ământului universitar din Româ-
nia. Poate un pic exagerat, pentru a ie ă. Dar,
cu portofelul plin,

ăzeci ă
ajungi doctor în ce au vrut mu ăi din portofel.

A

ăp ă
conducătoare.

Aflu că Adrian Năstase, coordonatorul lucrării de
doctorat a premierului, a fost condamnat la doi ani de
închisoare, cu executare. Sentin ă definitivă! Evident, în
altă cauză. Nu pot să cred a ă

şi m

şedintele Traian B
şte dosarele adversarilor politici cu abilitatea unui

cartofor al c

şi-a permis banii pe un vi şi ceva r

şedintelui? Pentru c

şi
Germania, unde s-au pierdut func

şedinte al

ş pe pia

şoara la deosebita întâlnire.
Înfoieri de pene şi atitudini de gr

şti. Merge preşedintele,
merge premierul, care este treaba cet

şi se ded
şi pierde timpul cu inutilit

şi to
şi pierde nop

şi îşi sparge creerii cu subtilit

şi textul de fa
şi asta o afirm categoric, din portar la uşa

unui hotel ai putut în ultimii dou şi ceva de ani, s
şchii t

şadar, premierul nu este altceva decât produsul unui
sistem infect, degradat, care a trimis elitele la cules de
c şuni şi a instaurat elitismul plagiatului la nivel de clas

şa ceva! Trofeul calit

ţilor de joc, l-a plesnit pe imberbul premier
Victor Ponta, cu un plagiat. O acuzaţie la mod

ţel

ţ
ţia de plagiat are efectul unei c

ţi Ungaria
ţii importante în stat,

inclusiv cea de pre ţ

ţa extern

ţ
ţ

ţeanului? Dar, mai
ales, care este treaba studentului? Cel care merge zilnic
prin cafenele, cluburi ţii de stu-
dent, f ţile studiului, merge
la examen cu euroii în carnet ţi cei din jur decreteaz

ţile cu picioarele
în ligheanul cu ap ţile
unui curs de semestru sau de an este picat din start, pentru

c ţat s
ţ

ţ

ţ
ţii!

P.S.

În sala de conferinţe a Consiliului Judeţean, consilierii
ale

ţii de membru, din partea Biro-
ului Electoral Judeţean, condus de judec

ţilor Rustin Ciasc a anunţat rezulta-
tele: Sorin Frunz ţia Consiliului
Judeţean, cu un num ţinut
fiind de 47,8%. În ceea ce prive

ţeni, din cele 30 de mandate repartizate pentru Consiliul
Judeţean Cara

ţinut
50,4% din voturile valabil exprimate, PDL a obţinut 14%,
PPDD - 12,48%

ţeni,
prefectul judeţului

ţi s ţumit
participanţilor pentru campania electoral

ţeni s
ţ

ţinut de Uniunea Social Liberal

ţi liderii acestei uniuni politice, pentru modul în care s-au
implicat în campanie. De altfel, faptul c ţinut 60% din
mandatele de consilieri judeţeni, cele mai multe mandate de
consilieri locali

ţ, cred c
ţar

ţii. Au fost surprize pl

ţean,
mai mult echilibru, dac ţi chiar cu împ ţirea banilor
publici, unde în mandatul recent încheiat, eu am avut anumite
obiecţiuni”. Mocioalc

ţ ţiilor publice, dintre care, o parte
vor fi deţinute de alţi reprezentanţi ai actualei Puteri, dând
astfel de înţeles c

ţiilor publice, desigur, numai pe criterii de competenţ
ţumit

Birourilor de Circumscripţie Electoral ţean, birourilor
municipale, or

ţeni

ţ. Când au intrat în cabin ţii, au
generat o încredere

ţenii din judeţul Cara
ţi

ţul ţara lor”.
Au mai vorbit ţii celorlalte partide

care au prins locuri în Consiliul Judeţean respectiv, Lenuţa
Ciurel - din partea PDL, Eugen Bl

Ţundrea - USL (PC)
ţi dând asigur

ţului.
La primirea certificatelor a lipsit pre

ţean Cara
ţa

prefectului, a pre
ţi publice ţi.

Mai menţion ţeni, faţ
ţ

ţi, au câ

şi în scrutinul electoral din 10 iunie au primit vinere trecut

ştigat preşedin

şte alegerea consilierilor
jude

ş-Severin, 18 au fost adjudecate de USL, 5 de
PDL, 4 de PPDD şi 3 de UNPR. Procentual, USL a ob

şi UNPR - 8,5%.
Înainte de înmânarea certificatelor de consilieri jude

şi liderii partidelor reprezentate în Consiliu
au fost invita

şi onest
şi i-a felcictat pe cei

care au câştigat. În plus, le-a cerut consilierilor jude

şedintele PSD,
Caraş-Severin, care a declarat: „Sunt extrem de bucuros
pentru rezultatul ob şi îi felicit

pe to

şi un num ştigate
în jude

şi din partea competitorilor, chiar peste aştept
şi pe cei care ne-

au fost competitori. Aştept, de la un nou Consiliu Jude

şi
chibzuin

ş-Severin, a mul

şeneşti şi comunale, dup
ş-Severin au fost

şi consilieri locali şi primari şi consilieri jude şi preşedinte

de jude şi au votat cu unii sau al
şi au mandatat un om. Ne-au mandatat pe

noi, aleşii locali, s

şa fel, încât cet ş-Severin s
ştit şi, nu

în ultimul rând, mai mândri de localitatea, jude şi de
şi liderii sau reprezentan

şi, din nou din
partea USL (PSD) - Nicolae Ştef

şedintele Consiliului
Jude ş-Severin, Sorin Frunz

şedintelui Tribunalului Caraş-Severin, a altor
autorit şi invita

ştigat posturi de primari sau
este posibil s ştige posturi în Parlamentul României, la
alegerile din toamn

ă,
certificatele constatoare a calită

ătorul Petru Ciasc.
În deschiderea festivită

ăverde a câ
ăr de 71.141 de voturi, procentul ob

ă cuvânteze. Silviu Hurduzeu a mul
ă corectă ă,

fără atacuri la persoană, fără scandaluri,
ă

manifeste decen ă în exercitarea mandatului. Dintre liderii
partidelor, primul a vorbit Ion Mocioalcă, pre

ă

ă am ob

ăr de 67 de primării, 85%, câ
ă reprezintă un scor zdrobitor, care ne

plasează, poate chiar între primii 5 pe ă, ca număr de
primari. (...) A fost o dovadă de civism, de luptă electorală
dusă, aproape, în limitele sportivită ăcute

ări, de aceea,
felcitările mele nu se opresc la USL, ci îi felicit

ă vre ăr

ă a cerut mai multă corectitudine
ă în exercitarea func

ă se vor mai face schimbări în conducerile
institu ă.

Marcel Vela, liderul PNL Cara
ă Jude

ă ă care a declarat:
„Duminică, în ziua votului, alegătorii din Cara

ă

ă le reprezentăm interesele, să îi reprezen-
tăm pe ei, în următorii 4 ani. În mandatul care urmează, să
facem în a ă ă o
ducă mai bine, să le fie mai confortabil, să fie mai lini

ănariu - PPDD, Romeo
Dumitrescu - UNPR, Ioan

ănescu, to ări că
vor munci pentru binele jude

ăverde. Acesta va
depune jurământul , astăzi, joi 21 iunie, la oara 12,00, în fa

ă
ăm că lista consilierilor jude ă de cea

certificată, va suferi cu siguran ă modificări, deoarece unii
dintre consilierii confirma

ă câ
ă.

Matei Mircioane

Candidatul PDL la primăria Ocna de Fier,
Petru Panescu, a contestat rezultatele alegerilor
din data de 10 iunie, din comună, acuzând
comisia de numărare a voturilor de mai multe
neregului ă, inten

ărat
voturile că, după ce s-a constatat egalitatea într el

ă, persoane
neautorizate au verificat buletinele

ă voturi, unul pe motiv întemeiat, altul pe mo-
tiv neîntemeiat. În schimb, lui Mircea Ciobâcă nu
i-au anulat un vot pe care

ătoarele:
„După încheierea numărării voturilor, eu

ă, am avut un număr egal de voturi,
124, iar Mircea Ungureanu (PRM) 118. După ce
s-au numărat ă, e-

galitatea s-a păstrat între mine ă, fiecare
dintre cei trei candida

ă-
rare a voturilor, Adrian Boceanu, a decis ca votu-
rile să fie verificate, pentru validare. Însă voturile
au fost verificate ărate de secretarul
comunei Ocna de Fier

ăureni, care nu ăuta acolo. De fapt, nici
secretarul comunei Ocna de Fier, doamna Rosita
Boceanu, care este so

ăureni nu aveau
dreptul să se implice în verificarea voturilor. Pen-
tru acest lucru voi face plângere penală. Comisia,
astfel, completată cu persoane neautorizate a
găsit la mine un vot pe care erau aplicate două

ătratul cu numele meu, alta pe
numele lui Ciobâcă. Votul a fost anulat în mod
corect. Un alt buletin de vot avea

ărit cu cerneală, de la degetele persoanei
care a votat. Comisia a anulat

ărilor, la voturile
acordate lui Mircea Ciobâcă, s-a găsit un buletin
de vot, pe care se vedea doar o urmă vagă de
cerneală, o linie curbă, sub ără să se vadă
însemnul VOTAT. Comisia a validat acest vot.Am
vorbit ulterior cu Ciobâcă ă
acel vot ar fi putut fi anulat de către comisie”.

Petru Panescu spune că a fost nedreptă
ă că fiecăruia dintre cei doi

candida ă trebuia să li se anuleze câte un
vot, astfel că egalitatea s-ar fi păstrat

ă
ărare a voturilor, comisie în care s-au

amestecat persoane neautorizate.

A doua zi după alegeri, Petru Panescu a făcut
contesta ă de la
Ocna de Fier, cât

ă, apreciind că nu are obiect,
problema fiind solu ă, iar la jude

ă
problema era de competen

ă la Circumscrip
ă Ocna de Fier, Petru Panescu a scris:

„Fa ă de cele prezentate vă rog să admite
ă ă să

dispune ărarea voturilor

ă
ă la contesta

ă, dar am văzut că,
după ce am făcut publică nemul

ău că s-au întâmplat
nereguli evidente în procesul de numărare a
voturilor, nereguli care puteau influen

ă lucrăm în
interesul comunei

ă de
ăm că în Consiliul Local Ocna de Fier

USL a ob

ă PDL + PRM, are 5 consilieri în
Consiliul Local Ocna de Fier, ceea ce, în opinia lui
Petru Panescu va permite grupului PDL+ PRM să
ia deciziile importante pentru propă

şi de interpretare eronat

şi candidatul PSD, Mircea Ciobâc
şi i-au anulat

dou

ştampila nu se vedea.
Petru Panescu ne-a declarat urm

şi cu
Mircea Ciobâc

şi cele 18 voturi din urna mobil

şi Ciobâc

şedintele comisiei de num

şi renum
şi de secretarul comunei

M ştiu ce c

şedintelui comisiei,
şi nici secretarul comunei M

ştampile, una pe p

ştampila pe
numele meu şi un col

şi acest vot.
Consider un abuz anularea acestui vot, care era
absolut corect. În timpul verific

şi el a recunoscut c

şi ar fi fost
obligatorie organizarea unor noi alegeri. Petru
Panescu contest şi legalitatea comisiei de
num

şi la Biroul Electoral Jude
ş-Severin, unde preşedinte este Rustin

Ciasc. La Ocna de Fier, comisia a respins
întâmpinarea depus

şi pe cale de consecin
şi reluarea

procesului de votare pentru func

şi-a ridicat certificatul de consilier
local şi renun

şi aceasta se poate materiali-
za, deoarece noi, PDL-ul şi PRM-ul am semnat
un protocol de colaborare în cadrul Consiliului
Local şi avem astfel majoritatea. Cel mai impor-
tant în consiliul local este s

şi PN

şirea comunei

ţionat
sau nu, a unor buletine de vot.

Panescu i-a acuzat pe cei care au num

ţi acumulând câte 6 voturi.
În aceste condiţii pre

ţia pre

ţ al buletinului de vot era
murd

ţire, f

ţit,
deoarece, consider

ţi în cauz

ţie, atât la Circumscripţia Electoral
ţean

Cara

ţionat ţ, Rustin
Ciasc i-a respins contestaţia, apreciind c

ţa Circumscripţiei
Electorale din Ocna de Fier.

În întâmpinarea depus ţia
Electoral

ţ ţi
contestaţia formulat ţ

ţi renum
ţia de primar”.

Miercuri, 20 iunie, Petru Panescu ne-a
declarat c

ţ ţie: „De la început, eu
nu am vrut scandal în comun

ţumirea mea, spi-
ritele s-au inflamat. Îmi pare r

ţa rezultatul
alegerilor. Dar, intenţia mea este s

ţii majoritatea”.
Preciz

ţinut 3 consilieri, PDL - 3 consilieri, PRM
- 2 consilieri ŢCD - 1 consilier. Astfel, alianţa
postelectoral
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1 Municipiul Reşi

ş 19 100

3 Oraş Anina 15 100

4 Oraş B.

ş Bocşa 17 100

6 Or. Moldova Nou

ş Oravi

ş O şu 17 100

9 Armeniş 11 100

10 B

şte 9 100

13 Berzasca 11 100

14 Berzovia 13 100

15 Bolvaşni

ţa 21 100

2 Mun. Caransebe

ţa 17 100

8 Ora ţelu Ro

ţar 11 100

12 Berli

ţa 9 100

16 Bozovici 13 100

USL 13 61,9
PP-DD 5 23,81
PDL 2 9,52
Verzii 1 4,76

PSD 6 35,29
PNL 6 35,29
PC 2 11,76
PP-DD 2 11,76
PDL 1 5,88

PNL 5 45,45
PSD 3 27,27
PDL 1 9,09
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09

PNL 2 22,22
PC 2 22,22
PSD 1 11,11
UNPR 1 11,11
PNTCD 1 11,11
PP-LC 1 11,11
PP-DD 1 11,11

PNL 6 46,15
PDL 4 30,77
PSD 2 15,38
PNG-CD 1 7,69

USL 13 68,42
PP-DD 4 21,05
PDL 2 10,53

PNL-PC 6 40
PSD 4 26,67
PDL 2 13,33
PP-DD 2 13,33
UNPR 1 6,67

PDL 7 41,18
USL 7 41,18
PP-DD 2 11,76
Marişescu Ioan 1 5,88

USL 8 47,06
PDL 7 41,18
PP-DD 2 11,76

PSD 5 45,45
PNL 5 45,45
PDL 1 9,09

PSD 3 33,33
PNL 2 22,22
PC 2 22,22
PNTCD 1 11,11
PNG-CD 1 11,11

USL 8 72,73
UNPR 2 18,18
PNG-CD 1 9,09

USL 6 46,15
UNPR 2 15,38
PP-DD 2 15,38
PNG-CD 2 15,38
PDL 1 7,69

Herculane 15 100

5 Ora

ă 17 100

7 Ora

ănia 11 100

11 Bău

PDL 7 46,67
USL 6 40
PNG-CD 1 6,67
PP-DD 1 6,67

PSD 6 35,29
PNL-PC 4 23,53
Verzii 3 17,65
UNPR 2 11,76
PDL 1 5,88
USR 1 5,88

PNL 5 45,45
PSD 3 27,27
UDMR 1 9,09
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09

17 Brebu 9 100

18 Brebu Nou 9 100

19 Buchin 11 100

20 Buco ţa 11 100

21 Cara

ţa 9 100

26 C-tin Daicoviciu 13 100

27 Cop

28 Cornea 11 100

ţ 11 100

PNL 5 55,56
PSD 2 22,22
UNPR 1 11,11
PP-DD 1 11,11

FDGR 4 44,44
PNTCD 3 33,33
UDMR 1 11,11
PNL 1 11,11

USL 7 63,64
PDL 1 9,09
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09
PNG-CD 1 9,09

PDL 4 36,36
USL 4 36,36
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09
PRM 1 9,09

USL 6 66,67
UNPR 2 22,22
PP-DD 1 11,11

PNL 7 53,85
PSD 4 30,77
PDL 1 7,69
PP-DD 1 7,69

Ţîru Viorel 1 11,11

USL 4 36,36
UNPR 3 27,27
PDL 1 9,09
PP-DD 1 9,09
Bosioc

USL 4 36,36
PDL 3 27,27
UNPR 2 18,18
PER 1 9,09
PP-DD 1 9,09

şni

şova 13 100

22 C

29 Cornereva 11 100

30 Coronini 11 100

31 Dalboşe

PNL 4 30,77
U-Croati 4 30,77
PDL 3 23,08
PSD 1 7,69
PP-DD 1 7,69

Ştefan 1 9,09
Lupulescu Ştefan 1 9,09

PNL 5 45,45
PSD 4 36,36
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09

PSD 3 27,27
PNL 2 18,18
PC 2 18,18
UDSCR 2 18,18
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09

ărbunari 9 100

23 Ciclova Română 11 100

24 Ciuchici 9 100

25 Ciudanovi

ăcele 9 100

PSD 3 33,33
PDL 1 11,11
UDMR 1 11,11
UNPR 1 11,11
PNL 1 11,11
PC 1 11,11
PP-DD 1 11,11

PNL 8 72,73
PP-DD 2 18,18
PSD 1 9,09

PNL 6 66,67
PSD 1 11,11
UNPR 1 11,11
PNG-CD 1 11,11

UNPR 2 22,22
PNL 2 22,22
PC 2 22,22
PSD 1 11,11
PP-DD 1 11,11

32 Doclin 11 100

33 Dognecea 11 100

34 Doma

ţa 11 100

44 L

ţa 11 100

47 Lupac 11 100

PSD 7 63,64
PDL 3 27,27
PP-DD 1 9,09

PNL 7 63,64
PSD 3 27,27
PDL 1 9,09

UNPR 4 36,36
PNL 3 27,27
PDL 2 18,18
PSD 1 9,09
Verzii 1 9,09

PDL 3 27,27
USL 3 27,27
UNPR 2 18,18
PP-DD 2 18,18
PNTCD 1 9,09

PNL 4 36,36
PSD 2 18,18
U-Croati 2 18,18
PDL 1 9,09
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09

şnea 9 100

35 Eftimie Murgu 11 100

36 Ezeriş 9 100

37 Fârliug 11 100

38 Forotic 11 100

39 Gârnic 8 100

40 Glimboca 11 100

41 Goruia 9 100

42 Gr

şnicel 8 100

45 L şnicu Mare 11 100

46 Luncavi

USL 4 44,44
PDL 3 33,33
UNPR 2 22,22

USL 5 45,45
PP-DD 3 27,27
PDL 2 18,18
UNPR 1 9,09

PNL 4 44,44
PSD 3 33,33
PNTCD 1 11,11
PP-DD 1 11,11

USL 8 72,73
PP-DD 2 18,18
UNPR 1 9,09

PNL 4 36,36
PSD 3 27,27
UNPR 1 9,09
PRM 1 9,09
PP-DD 1 9,09
PNG-CD 1 9,09

USL 4 50
PDL 2 25
UNPR 2 25

USL 8 72,73
PDL 2 18,18
PP-DD 1 9,09

PSD 4 44,44
PNL 2 22,22
UNPR 1 11,11
PRM 1 11,11
PP-DD 1 11,11

PSD 3 37,5
UNPR 2 25
PNL 2 25
PNG-CD 1 12,5

USL 5 45,45
PDL 2 18,18
UNPR 2 18,18
PNG-CD 2 18,18

ădinari 11 100

43 Iablani

ăpu

ăpu

USL 5 45,45
PNTCD 3 27,27
UNPR 1 9,09
PNG-CD 1 9,09
Drăghina Ion-Dan 1 9,09

48 Marga 9 100

49 M

PNL 4 44,44
PSD 2 22,22
PDL 1 11,11
UNPR 1 11,11
Grozav Nistor 1 11,11

ăureni 11 100

50 Mehadia 13 100

51 Mehadica 9 100

52 Naidă

ăltini

ăcă

ă 11 100

61 Sacu 11 100

62 Sasca Montană 11 100

USL 7 63,64
PP-DD 2 18,18
PDL 1 9,09
PRM 1 9,09

PNL-PC 5 38,46
PSD 3 23,08
UNPR 2 15,38
PDL 1 7,69
PP-DD 1 7,69
PNTCD 1 7,69

PDL 3 33,33
USL 2 22,22
UNPR 2 22,22
PP-DD 1 11,11
Verzii 1 11,11

PSD 6 54,55
PNL 3 27,27
PP-DD 2 18,18

USL 9 81,82
PP-DD 2 18,18

PNL 5 45,45
UNPR 3 27,27
PSD 2 18,18
PP-DD 1 9,09

ş 8 100

53 Obreja 13 100

54 Ocna de Fier 9 100

55 P ş 11 100

56 Pojejena 13 100

57 Prigor 11 100

58 Ramna 11 100

59 R şdia 11 100

60 Rusca Montan

PSD 2 25
PNL 2 25
PDL 1 12,5
PC 1 12,5
PP-DD 1 12,5
Verzii 1 12,5

USL 5 38,46
UNPR 3 23,08
PDL 2 15,38
PP-DD 2 15,38
PNTCD 1 7,69

PDL 3 33,33
USL 3 33,33
PRM 2 22,22
PNTCD 1 11,11

PSD 5 45,45
PNL 5 45,45
PP-DD 1 9,09

PDL 5 38,46
PNL 2 15,38
USR 2 15,38
PSD 1 7,69
UNPR 1 7,69
PP-DD 1 7,69
PNG-CD 1 7,69

USL 4 36,36
PDL 2 18,18
PP-DD 2 18,18
UNPR 1 9,09
PNTCD 1 9,09
Boldea Grigore-Iosif1 9,09

USL 5 45,45
PDL 4 36,36
UNPR 1 9,09
PP-DD 1 9,09

PNL 3 27,27
PSD 2 18,18
PRM 2 18,18
PP-DD 2 18,18
PDL 1 9,09
PC 1 9,09

63 Sichevi

ăliug 9 100

73 Vărădia 11 100

74 Verme

ăvoi 13 100

77 Zorlen

ţa 11 100

64 Slatina-Timi

ţ 11 100

71 Turnu Ruieni 13 100

72 V

ţu Mare 9 100

USL 4 36,36
UNPR 3 27,27
PDL 2 18,18
Verzii 1 9,09
PP-DD 1 9,09

USL 5 45,45
UNPR 3 27,27
PDL 1 9,09
PRM 1 9,09
PP-DD 1 9,09

PSD 5 38,46
PNL 3 23,08
PDL 1 7,69
PP-LC 1 7,69
PRM 1 7,69
PNTCD 1 7,69
PP-DD 1 7,69

PNL 5 55,56
PSD 3 33,33
PDL 1 11,11

ş 13 100

65 Socol 11 100

66 Şopotu Nou 8 100

67 Teregova 13 100

68 Ticvaniu Mare 11 100

69 Târnova 11 100

70 Tople

ş 11 100

75 Vrani 9 100

76 Z

USL 9 69,23
PDL 2 15,38
UNPR 2 15,38

USL 3 27,27
PDL 2 18,18
UDMR 1 9,09
UNPR 1 9,09
PER 1 9,09
UDSCR 1 9,09
Verzii 1 9,09
PRM 1 9,09

USL 4 50
PDL 1 12,5
UNPR 1 12,5
PNG-CD 1 12,5
PP-DD 1 12,5

PSD 6 46,15
PNL 5 38,46
UNPR 2 15,38

USL 5 45,45
PDL 2 18,18
UNPR 2 18,18
PP-DD 1 9,09
Fiştea Ioana-Camelia 19,09

PSD 5 45,45
PNL 2 18,18
PC 2 18,18
PDL 1 9,09
PP-DD 1 9,09

PDL 4 36,36
USL 4 36,36
PP-DD 2 18,18
UNPR 1 9,09

PSD 3 33,33
PNL 3 33,33
PC 1 11,11
PP-DD 1 11,11
PNTCD 1 11,11

USL 4 44,44
PP-DD 2 22,22
PDL 1 11,11
UNPR 1 11,11
PNG-CD 1 11,11

PSD 8 72,73
PNL 2 18,18
PP-DD 1 9,09

PDL 6 46,15
PSD 6 46,15
PNL 1 7,69

Structura politică a consiliilor locale în
localităţile din judeţul Caraş-Severin

Localitate Nr. % Localitate Nr. % Localitate Nr. % Localitate Nr. % Localitate Nr. %



ţa Stepanescu Mihai USL
2 Municipiul Caransebe

ţu Gabriel Eugen PDL
6 Ora

ţa Ursu Dumitru PSD
8 Ora ţelu Ro

ţar Barbescu Romulus PNL
12 Berli

ţa Mih

ŢCD
19 Buchin Coil

ţa Suru Vichente USL
21 Cara ţi
22 C

ţa Boto

ţauc

ţ B ţu Sorin USL
32 Doclin Oan ţ PSD
33 Dognecea Moise Elena PNL
34 Doma ţ Petru USL
35 Eftimie Murgu Imbrescu Ilia USL
36 Ezeri

ţa Haţegan Petru UNPR
44 L

ţa Velescu Ion USL
47 Lupac Vlasici Marian PNL
48 Marga Beg Nicolae PNL
49 M

ţa Kramer Nicolaie USL
64 Slatina-Timi

ţ ţa PDL
66

ţ Ha

ţ Ionel PSD
74 Verme

ţu Mare I

1 Municipiul Reşi
ş Vela Ion Marcel USL

3 Oraş Anina Românu Gheorghe PNL-PC
4 Oraş B şor PDL
5 Oraş Bocşa Cism

ş Moldova Nou
ş Oravi
ş O şu M

ş Vela Petru PSD
10 B

şte Popovici Tiberius PSD
13 Berzasca Furdui Petru-Nicolae USL
14 Berzovia Luca Aurel Coriolan USL
15 Bolvaşni

şca Viorel-Mitea PNL
18 Brebu Nou Bordea Iosif Gabriel PN

şni
şova Radan Mihai U-Croa

ş Adrian USL
26 Constantin Daicoviciu Boambeş Daniel PNL
27 Cop

şe

şnea Lorin

ş Rusu Ioan PNL
37 Fârliug Borduz Ioan USL
38 Forotic Stoia Ion PNL
39 Gârnic Tism

şoarc

şnicel Canea Ilie PNL
45 L şnicu Mare Lala Ion USL
46 Luncavi

şcaş Traian USL
50 Mehadia Panduru Iancu PNL-PC
51 Mehadica Baderca Ioan PDL
52 Naid ş Vincu Tiberiu PSD
53 Obreja Pop Petru USL
54 Ocna De Fier Ciobîc

ş Popovici Ioan PNL
56 Pojejena Radovancovici Omer PDL
57 Prigor Verindeanu Pavel USL
58 Ramna Ciurea Magdalena Valeria PDL
59 R şdia Lechici Ilie Mirco PNL
60 Rusca Montan

ş Roma Gheorghe USL
65 Socol Ghi

Şopotu Nou Baba P

şc
şa Petru PSD

72 V
şa D

ş Damian Ion-Iacob USL
75 Vrani Moat

şfan Viorel PNL

ăile Herculane Vasilescu Nicu
ănean

ă Lupu Matei PSD
7 Ora

ălăiescu Luca USL
9 Armeni

ănia Bălan Silvestru PNL
11 Bău

ăilescu Petru PC
16 Bozovici Stoicu Adrian-Sergiu PNL
17 Brebu Ro

ă Gheorghe USL
20 Buco

ărbunari Prăsnescu Gheorghe PSD
23 Ciclova Română Percea Gheorghe PNL
24 Ciuchici Orbulescu Ion PNL
25 Ciudanovi

ăcele Hîr ă Ion-Ilie UNPR
28 Cornea Jurescu Ion USL
29 Cornereva Novăcescu Nicolae PSD
30 Coronini Boboescu Ilie PSD
31 Dalbo ăcilă Pi

ă Dănu

ănariu Nicolae USL
40 Glimboca Crîsnic Petru-Novac USL
41 Goruia Crăciun Dumitru PSD
42 Grădinari Mo ă Ion USL
43 Iablani

ăpu
ăpu

ăureni Pu

ă

ă Mircea-Gică USL
55 Păltini

ăcă
ă Solomonesc Adorian PSD

61 Sacu Daminescu Nicolae USL
62 Sasca Montană Poplicean Ion PNL
63 Sichevi

ă Olgi
ăun USL

67 Teregova Damian Romulus-Marius PSD
68 Ticvaniu Mare Jivan Aurel USL
69 Târnova Fara Petru PSD
70 Tople ă Ilie USL
71 Turnu Ruieni Haramba

ăliug Blaga Gheorghe Sorin USL
73 Vărădia Mu ănu

ă Gheorghe PSD
76 Zăvoi Scorobete Ion PSD
77 Zorlen
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Grupul de Carnaval al Re ţei, aplaudat în delir de publicul din Pancevoşi

Primarii localităţilor din
judeţul Caraş-Severin

PRISMA | - Iunie 2012 |21 27

Aproape 40 de grupuri de carnaval dinAfrica
şi Europa au participat în Serbia, la Carnavalul
Interna Şi de
aceast şi

şi şti
şi Vagabonzi”. Cei 30 de voluntari şi-au
confec

şi din alte multe

şi aplauze. Coregrafia a
fost şi de data aceasta o surpriz

şelor cu Carnaval în

România.
De altfel, membrii grupului explic

şim. Trebuie s

Şerban, unul dintre
membrii Grupului de Carnaval de la Reşi

şi piesa pentru reprezenta şi

şi preg

ţional de la Pancevo, ediţia a XI-a.
ţenii au înregistrat un succes

de proporţii.
Tema pe care a abordat-o anul acesta

Grupul de Carnaval de la Re ţa a fost „Poliţi

ţionat singuri costumele cu care s-au
prezentat la reprezentaţie, al

ţ

ţi de ajutorul de
poliţist”, a spus Cristina Tarbuzan, reprezen-
tantul Federaţiei Ora

ţele ţ
ţi cu c

ţii de succes. Ne concentr

ţa, care
a mixat ţia re ţenilor.

Anul trecut, tema abordat

ţioas

ă dată, re

ături de grupuri din
Africa, dar ări din Europa. „La
fiecare intrare în paradă, grupul din România
este primit cu căldură

ă. Ropotul de
aplauze al oamenilor a atins cota maximă atunci
când voluntarii au fost salva

ă faptul că
de fiecare dată când ies peste grani ării, ca
să reprezinte România, sunt primi ăldură
de public. „Oamenii sunt foarte ospitalieri cu noi,
iar prietenia le-o răsplătim de fiecare dată cu
reprezenta ăm foarte
bine, astfel încât să nu gre ă
recunosc, fără modestie, că efortul nostru dă
roade”, spune Casian

ă cu succes de
voluntari a fost „Dracula”. Membrii Grupului de
Carnaval „au înspăimântat” întregul continent
cu talentul ătirea minu ă pentru
fiecare paradă la care au luat parte. (Tatiana
Munteanu)

După ce situa ă
spre dezbatere în cadrul

ăcut un pas spre
reamenajarea ă lupte
purtate în instan ă pentru stabilirea proprietarului
platoului Secu, s-a ajuns la concluzia, argumentată
cu dovezi din partea Oficiului de Cadastru

ă Cara ă acea
por ăriei

ăzboiul dintre Primăria Re
ă din cauza

unor neîn

ăspundere de primărie
a fost directorul general de la acea vreme al S.C.
Turist Semenic S.A., doamna Maria Gorcun, fostă
angajată a municipalită

ări cu privire la această situa
ă din 2010

ărât în cadrul
ă se formuleze o plângere penală

împotriva doamnei Maria Gorcun.

ă, platoul
Secu apar ă din
1948, iar dreptul de administrare este în favoarea
Consiliului Local Re

ării pe teren a reprezentan ăriei s-a
descoperit un tobogan nefunc

ă pentru copii aflat în stare deplorabilă, toate în
proprietatea firmei S.C. Turist Semenic S.A.

Pentru că acele construc ăriei
Municipiului Re ă
organizarea de licita

ărât, de
comun acord, evacuarea acelor elemente de pe
platou. „Nu sunt func ă pericol public

ă demersurile pentru reamenajarea zonei”,
a declarat primarul Mihai Stepanescu.

În urma voturilor membrilor Consiliului Local,
următorul pas este eliminarea toboganului

ă pentru copii, ca mai apoi să se organizeze
licita

ţia staţiunii Secu a fost propus
ţelor Consiliului Local

ani la rând, acum s-a mai f
ţiunii. Dup

ţ

ţiune de teren aparţine prim

ţa

ţelegeri patrimoniale cu privire la platoul
Secu

ţii.
De ţie

înc
ţei

Consiliului Local s

Potrivit extrasului de Carte Funciar
ţine de drept Statului Român înc

ţa din noiembrie 2009. În urma
deplas ţilor prim

ţionabil

ţii nu aparţin Prim
ţa sau Statului Român

ţii pentru reamenajarea zonei,
membrii Consiliului Local Re ţa au hot

ţionale, prezint

ţia de concesionare a terenului.

şedin

şi renovarea sta

şi
Publicitate Imobiliar ş-Severin, c

şi nu firmei S.C.
Turist Semenic S.A.

R şi şi S.C. Turist
Semenic S.A. a început cu ani în urm

şi cu un teren din ograda Colegiului Economic
al Banatului Montan. Tras la r

şi sunt sesiz
şi chiar mai devreme, abia în luna

februarie a acestui an s-a hot şedin

şi

şi un loc de
joac

şi şi împiedic

şi

şi
împiedic

şi locului
de joac

Situaţia de acum

(Tatiana Munteanu)

Construc]iile în paragin@ vor disp@rea de la }ur@

Municipiul Reşi şte realizarea
unei dezbateri publice pe tema transportului public local de c

şi

şi

şi Mediu - camera 212, corpul I al Prim
şi

şi

ş-Severin.
Popula

ţa, prin primar Mihai Stepanescu, dore

ţenii interesaţi de aceast ţi s

ţa (www.primariaresita.ro), respectiv în form
ţii cu Publicul, de la parterul Prim

ţa.
Dezbaterea public

ţeni.

Prim ţa atenţioneaz ţenii c
ţiuni de

distrugere a muniţiei, cu participarea personalului militar din partea
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţ ţului
Cara

ţia este rugat

ălători.
Re ă temă sunt invita ă completeze un
chestionar, până cel târziu în data de 30.06.2012.

Chestionarul poate fi găsit în suport electronic, pe site-ul Primăriei
Municipiului Re ă scrisă
la Centrul de Informare, Rela ăriei -
corpul I. Chestionarele completate pot fi transmise în format electronic
la adresa de e-mail resita@primariaresita.ro, sau la Serviciul
Gospodărie Urbană ăriei
Municipiului Re

ă va fi organizată după procesarea tuturor
chestionarelor completate de cetă

ăria Re ă cetă ă vineri, 22.06.2012, în
zona S.C. ARSENAL S.A. din municipiu, vor fi efectuate ac

ă „SEMENIC” al Jude

ă să evite zona respectivă pentru a preveni
producerea unor incidente nedorite.

ANUNŢ PUBLIC
SC Timber Five Forest SRL,

cu sediul n Deva, anun
publ icul interesat asupra
depunerii solicit rii de ob inere a
autoriza iei de mediu la Agen ia
pentru Protec ia Mediului Cara -
Severin, pentru activitatea de
e x p l o a t a r e f o r e s t i e r ,
desf urat n proprietatea
Ocolului Silvic B nia. Informa ii,
sugestii, contesta ii, privind
activitatea desf urat , se pot
depune, n scris la sediul
Agen iei pentru Protec ia
Mediului Cara -Severin, Str.
Petru Maior, nr. 73, n zilele de
Luni - Vineri, ntre orele 8 - 16.

î ţ

ţ
ţ ţ

ţ

î
ţ

ţ

î
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î
î

ă

ă

ă
ă ă

ă

ă ă
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ş

ş

ş

Primăria şiţa ne informeazăRe
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Camer Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care
prevede scoaterea de sub controlul Curţii Constituţio-
nale (CCR) a

ţa în continuare asupra proiectelor de
lege adoptate de Parlament, a regulamentelor
Camerelor ţelor de guvern.

a

hotărârilor Parlamentului. CCR se va
putea pronun

şi a ordonan

Ministrul Mediului şi Pădurilor a anun că Programul
de na

ă, ministrul a precizat că, la următoarea
rectificare bugetară, va fi luată în calcul suplimentarea
Programului cu încă 15 mii de tichete.

ţat
ţional 2012, va fi

suplimentat cu 15 mii de tichete valorice pentru persoane
fizice. Totodat mai

stimulare a înnoirii parcului auto

� �

�

�

�

� �

D ţin venituri independente, precum ţiile la pensii N
ţ Ministrul de Finanţe, Florin

Georgescu, a declarat c
ţiei C ţia Naţional

ţat favorabil ader ţii Constituţionale la Conferinţa Mondial ţiei Constituţionale

in 1 iulie, persoanele fizice care ob ivelul taxei de
prim

Senatorul Puiu Ha
onven

Senatul, camer

şi persoanele fizice autorizate îşi pl
şi P

şitul lunii iulie şotti este propunerea liberal

şura pe 30 iunie

ătesc la ANAF contribu
ă înmatriculare va fi reglementat până în luna iulie, a declarat, luni, ministrul Mediului ădurilor într-o conferin ă de presă

ă rectificarea bugetară va avea loc la sfâr ă pentru postul de ministru al Culturii
după retragerea lui Mircea Diaconu din Guvern iar Ecaterinei Andronescu pentru postul de ministru al Educa ă extraordinare a PDL se va
desfă ă decizională, s-a pronun ării Cur ă a Justi

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

� Ministerul Educaţiei, Cercet
-
-

î ţ â

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

ţ ţ ţ

Ordinul Ministerului Mediului
.

.

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

-

Ordinul Autorit ţii Nationale Sanitara Veterinara -

-

ării, Tineretului

ă ă
ă ă

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ă ă

ădurilor nr. 1355/2012
privind aprobarea cotelor de recolta pt speciile de fauna de
interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pt sezonul de
vanatoare 15.05.2012) - 14 mai 2013 (M.O. 323/14.05.2012)

ării, Tineretului

ă

şi Sportului -
Metodologia din 2012 privind recunoasterea diplomei de doc
tor şi a titlului de doctor în stiinte sau intr-un domeniu profesio
nal, obtinute la institutii acreditate de nv m nt superior sau
de cercetare-dezvoltare din str in tate (M.O. 314/10.05.2012)

şi
Sportului nr. 3952/2012 pentru reglementarea unor masuri
privind finalizarea studiilor în invatamantul superior pentru
situatiile prevazute la art. 361 alin. (4) şi (5) din Legea
educatiei nationale nr. 1/2011 (M.O. nr. 322/11.05.2012)

şi
Sportului nr. 3961/2012 privind aprobarea programei scolare

pentru cursul op ional Lectura şi abilit ile de via (M.O. nr.
322/11.05.2012)

şi P

şi
Sportului nr. 3837/2012 pentru modificarea Metodologiei
Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi
Sportului privind predarea cursului de Limba, cultura şi
civilizatie româneasca în unitati de invatamant din state
membre ale Uniunii Europene şi a instrumentelor de lucru,

aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tine
retului şi sportului nr. 3.927/2010 (M.O. nr. 324/14.05.2012)

şi pt Sigu
ranta Alimentelor nr. 43/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supra
veghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a
celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor şi
protectia mediului, de identificare şi inregistrare a bovinelor,
suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2012, precum şi a
Normelor metodologice de aplicare a Programului de
supraveghere şi control în domeniul sigurantei alimentelor
pentru anul 2012 (M.O. nr. 325/14.05.2012)

�

�

�

�

�

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a
prelungit până pe data de 12 aprilie 2013 termenul acordat
României pentru elaborarea unei noi legi privind

ă, a
fost amânată până la 12 aprilie 2013

ă temă.

restituirea
bunurilor confiscate în perioada comunistă. Totodat

şi examinarea celor
2.400 de plângeri înaintate CEDO pe aceast

Proiectul de lege care prevede
reglementarea, modificarea

-

-

-

şi
completarea Legii nr. 283/2010
privind Camerele pentru Agricul
tur şi Dezvoltare
Rural

şi aleag

şi asocia
şi sindicatele din

domeniul agricol, cooperativelor
agricole, proprietarii p

şi medicii
veterinari.

ă, Silvicultură
ă a fost adoptat, joi 14 iunie

2012, de către Plenul Camerei
Deputa

ă modificare
făcută proiectului de lege ini

ăsa pe fermieri
să î ă reprezentan

ă. De astăzi
înainte, din conducerea Came
relor Agricole vor face parte doar
factorii direct implica ă orga
niza

ădurilor,
unită

ă în 30 de ani

ţilor.
Cea mai important

ţial a
fost aceea de a-i l

ţii în
comitetul de iniţiativ

ţi, adic
ţiile ţiile profesionale,

patronatele

ţile de cercetare, fermierii cu
vârsta pân

Informare de presă
Având în vedere reflectarea în presă a prevederilor O G nr. 26 din

12.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
ărire a disciplinei financiare

ătoarele precizări:
Nu există „bilete de odihnă pentru tratament” ci „bilete de odihnă”

ăm asupra faptului că biletele de
odihnă reprezintă o presta ăzută pentru categoria persoanelor
asigurate, active. De aceea, nu trebuie confundate cu biletele de
tratament balnear, care sunt o presta ă atât pentru
pensionari, cât

ă drepturile pensionarilor nu sunt
afectate de prevederile O G 26/2012, numărul biletelor de tratament
pentru anul 2012 fiind de aproximativ 200.000. Programul de tratament
balnear pentru pensionari, pe anul 2012, a început deja, la această
dată fiind în curs cea de a cincea serie.

Casa Na ă de Pensii Publice organizează ă
sistemul de trimitere la tratament balnear a persoanelor îndreptă

ărilor sociale de stat. Pentru anul 2012, suma
alocată este de aprox. 293 milioane lei.

Potrivit legii, din numărul total de locuri stabilit, maximum 15%
sunt destinate persoanelor care au dreptul la bilete gratuite, aceste
persoane fiind beneficiare ale unor legi cu caracter reparatoriu, precum

ă
la suportarea, din bugetul asigurărilor sociale de stat, a biletelor de
tratament gratuite asigurate conform legii, pentru beneficiarii unor legi
speciale ă, pentru anul 2012, Casa Na ă de Pensii
Publice nu mai contractează bilete de odihnă.

u

u

u

şi
înt şi de modificare şi completare a unor
acte normative, Ministerul Muncii, Familiei şi Protec

şi „bilete pentru tratament”. Insist

şi pentru asigura

şi administreaz

şi ai unor legi cu caracter special.
Prevederile O G nr. 26/2012, cu privire la aceste aspecte, se refer

şi la faptul c

ţiei Sociale face
urm

ţie prev

ţie recunoscut
ţii sistemului public de pensii.

Trebuie subliniat faptul c

ţional
ţite,

având la dispoziţie fondurile alocate pentru acest tip de prestaţii prin
Legea bugetului asigur

ţional

1.

3.

4.

2.

Serviciul Comunicare şi Relaţii cu Publicul
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Începând cu luna iunie 2012, pe site-ul Ministerului
Finanţelor Publice (MFP)

ţional

ţ

Tinerii bine preg ţi, care î ţionar
internaţional în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite

se vor publica nomenclatoarele folosite
de Sistemul Informatic al MFP inclusiv pentru schimburile de
informaţii cu alte instituţii publice române sau str

ţiilor care dezvolt ţii
informatice pentru instituţiile publice, sau pentru alţii, o referinţ

ţirea interoperabilit ţii. Informaţiile sunt
accesibile în format xml standardizat sau se afi

ţiile sunt organizate pe unit ţi administrativ teritoriale (judeţe
ţi) ţin datele actuale

ţiile privind accesul pe
piaţa norvegian ţenii români, începând cu data
de 15 iunie 2012.

Membru al Spaţiului Economic European ţiul
Schengen, Regatul Norvegiei a aplicat m

ţenilor români pe piaţa local ţei de munc
ţie de

ţiul Economic European, semnat la 25.07.2007.
Prin m

ţiilor privind accesul muncitorilor
români pe piaţa norvegian

ţiile de înv ţ
ţile de stat vor putea organiza concursuri în vederea

ocup

va
analiza, în 22 iunie, concluziile celei de-a cincea misiuni de evaluare
derulat ţiile financiare internaţionale în
aceast

ţia
care trebuie îndeplinit

ţia aflat

ţenii cu drept de vot.
Decizia final ţine Camerei Deputaţilor.

, sunt
încurajaţi s ţional

ţin o diplom
-

ţinute examenele sunt:
afaceri politice, afaceri sociale, arhitectur

ţiei.

ăine
ă aplica

ă care
să contribuie la îmbunătă ă

ă pe ecran.
Informa ă

ă
ărilor din ultimii ani. Actualizarea pe site se va face

sincron cu modificările comunicate MFP.

a eliminat restric
ă a muncii pentru cetă

ăsuri de drept intern vizând
accesul cetă ă a for ă,
impunând o perioadă de tranzi

ăsura adoptată la 15 iunie 2012, Regatul Norvegiei a decis
ridicarea înainte de termen a restric

ă a muncii.

a aprobat o hotărâre privind aprobarea
scoaterii la concurs în anul 2012 a posturilor didactice

ă ământ superior de stat. Astfel,
universită

ării posturilor didactice

ă la Bucure
ă primăvară, potrivit programului publicat pe site-ul FMI.

Propunerea legislativă modifică în Legea referendumului condi
ă pentru ca ă poată fi demis prin

referendum. Astfel, pre ă în favoarea
acestei propuneri s-ar înregistra jumătate plus unul din voturile
valabil exprimate, spre deosebire de condi ă în prezent în
vigoare, anume aceea ca în favoarea demiterii să se exprime
jumătate plus unul din cetă

ă în acest caz apar

ă participe la programul de recrutare na ă derulat de
către Secretariatul ONU în 2012 (Young Professional Programme
Competitive Examinations), se arată într-un comunicat MAE.

Programul se adresează tinerilor cu vârsta până în 32 de ani, care
au cel pu ă universitară ă
sau franceză. Perioada de înscriere este 13 iulie 12 septembrie
2012, iar domeniile în care vor putea fi sus

ă, economie, producător
radio (portugheză, kiswahili)

şi contribuabili.
Scopul este de a oferi organiza

şeaz

şi localit şi artere. Nomenclatoarele con şi
istoricul modific

şi stat asociat la spa

şapte ani, urmare încheierii
Acordului privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la
Spa

şi de cercetare
vacante din institu

şi de cercetare vacante, posturi blocate
începând cu anul 2009, decizie care a condus în ultimii trei ani la un
deficit de cadre didactice titulare de 42,76%.

şti de institu

şeful statului s
şedintele ar putea fi demis dac

şi vorbesc fluent limbile englez

şi tehnologia informa

Regatului Norvegiei

Guvernul României

Pentru astăzi (joi, 21 iunie) a fost convocată o ă de plen
a Senatului, pentru discutarea proiectului de modificare a Legii
referendumului.

ăti ă de func

Consiliul Director al Fondului Monetar Interna

şedin

şi doresc o carier

MECTS a transmis în teritoriu chestionarele privind stabilirea
structurii examenului de bacalaureat 2013

Ministerul Educaţiei, Cercet
ţene chestionarul referitor la structura examenului de bacalaureat începând cu anul 2013. Chestionarul

vizeaz ţi - elevi ţi - în vederea agreg

ţene vor asigura, în regim de urgenţ
ţile de înv ţ ţ, astfel încât s
ţii acestora pân

ţi de înv ţ
ţene/Inspectoratului

ţia MECTS pân
p ţin un an

ării, Tineretului

ă două categorii de responden ărin ării răspunsurilor acestora la 6
întrebări tematice.

ă, trimiterea chestionarelor către
unită ă ământ liceal din fiecare jude ă poată fi completate de elevii claselor IX-XI

ărin ă la sfâr
ărei unită ă ământ, transmise

inspectoratelor
ă la data de 26 iunie. La nivelul fiecărui

liceu, chestionarele vor fi arhivate pentru o perioadă de cel u

şi Sportului a transmis în 19 iunie, inspectoratelor şcolare
jude

şi p

Şefii inspectoratelor şcolare jude
şi de

p şitul anului şcolar în curs (22 iunie).
Datele din chestionare vor fi centralizate la nivelul fiec

şcolare jude Şcolar al Municipiului Bucureşti care, la rândul lor, le vor
integra într-un raport final şi le vor pune la dispozi

şcolar.

Pentru prevenirea incidentelor în această
perioadă cu temperaturi extreme, Ministerul
Sănătă ă popula ă asculte sfaturile
medicilor ă evite, pe cât posibil, expunerea
prelungită la soare între orele 11

ă este recomandat
consumul zilnic de lichide (între 1,5 2 litri de lichide),
fără a a ă apară senza

ă (sau echivalentul acestuia)
la fiecare 15 - 20 de minute.

Medicii ne sfătuiesc să consumăm în fiecare zi
cât mai multe fructe

ă. O doză de
iaurt produce aceea

ă.
Nu trebuie consumat alcool (inclusiv bere sau

vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea
ă capacitatea de luptă a organismului

împotriva căldurii. Este obligatorie evitarea

băuturilor cu con
ăr (sucur i racor i toare

carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.
Pe parcursul zilei este bine să facem du

ără a ne ă, iar dacă avem aer
condi

ă fie cu 5 grade mai mică decât
temperatura ambientală.

Dacă este absolut necesar să ne expunem la
soare între orele amiezii trebuie să folosim o ă
adecvată: pălării de soare, haine lejere

ă ă un
consum mare de energie (sport, gradinarit, etc)

ă de persoanele dependente de voi (copii,
vârstnici, persoane cu dizabilită

ă nu vi le solicită;
Păstra

ă sau cu dizabilită
ă de starea lor de sănătate.

ţii recomand ţiei s

-
ţia de sete. Este

necesar un pahar de ap

ţi, ro
ţin o mare cantitate de ap

ţinut ridicat de cofeina (cafea, ceai,
cola) sau de zah

ţe, f
ţionat, aparatul trebuie reglat astfel încât

temperatura s

ţinut

ţi activit ţile în exterior care necesit

ţi grij
ţi) oferindu-le, în

mod regulat lichide, chiar dac
ţi contactul permanent cu vecini, rude,

cuno ţe care sunt în vârst ţi,
interesându-v

şi s
şi 18.

În perioadele de canicul

ştepta s

şi legume proaspete (pepene
galben, roşu, prune, castrave şii) deoarece
aces-tea con

şi hidratare ca şi un pahar de
ap

şi
diminueaz

şuri
caldu şterge de ap

şi ample, din
fibre naturale, de culori deschise.

Evita
şi

ave

ştin

Recomand@ri pentru perioada cu temperaturi ridicate

Camerele pentru
Agricultur@, Silvicultur@
}i Dezvoltare Rural@
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Deputa
Rwanda a închis instan

Aproape 10.000 de persoane sunt înc
Comitetul Olimpic Interna

ţii europeni au aprobat extinderea activit ţilor B ţie
ţele locale stabilite pentru judecarea celor acuzaţi c

ţional a deschis o investigaţie la nivel înalt privind acuzaţii potrivit c ţii autorizaţi în mai mult
de 50 de ţ ţional Olimpic - au fost implicaţi în vânzarea de bilete pentru Jocurile Olimpice de la Londra pe piaţa neagr

ă ăncii Europene pentru Reconstruc ării Mediterane
ă au luat parte la genocidul din 1994

ă în taberele din regiunea Emilia-Romagna, Italia, la o lună după cutremurele care au lovit zona,
potrivit datelor oficiale ărora reprezentan

ări - inclusiv un Comitet Na ă pentru profit

şi Dezvoltare la regiunile din sudul şi estul M
Liderul spiritual tibetan Dalai Lama a declarat

că reluarea negocierilor cu China privind viitorul patriei sale ar fi inutilă, adăugând că este fără rost să încerce să convingă Beijingul că el nu a căutat niciodată
independen ăţa deplin �

5

Statele Unite intenţioneaz

ţionaţi în mica ţar

ţialele conflicte din regiune.

ă să extindă
. Ultimul raport al

Congresului arată că 15.000 de militari americani
sunt deja sta ă din Golf. În el se
spune că mai multe trupe sunt necesare pentru a
răspunde la poten

prezen ă în Kuweitţa militar
Negociatorii din Rio de Janeiro au finalizat o propunere

de acord care urmează să fie semnată de către mai mult
de 100 lideri care vor ajunge la , Summit-ul Na

ă. Dar mul
ă redactarea textului a fost posibilă numai după

ce con ă a devenit lipsit de sens.

Rio+20 ţiu-
nilor Unite pt. Dezvoltare Durabil ţi observatori
au spus c

ţinutul a fost diluat pân

Iran şi cele şase mari puteri (membrii Consiliului de Securitate
plus Germania) au convenit în timpul discu

şte cauzat
şuat ar putea de-

clanşa un atac israelian militar asupra siteurilor nucleare iraniene.

ţiilor de la Moscova s
ţi la Istanbul, pe 3 iulie. Con-

cluzia este rezultatul unei st
ţie potrivit c ţiile au e

ă
organizeze o reuniune la nivel de exper

ări generale de nelini ă de
teama că o declara ăreia discu

China a trimis sâmbătă, 16 iunie, de la Jiuquan Satellite
Launch Center, trei astronau ă
misiune care marchează prima încercare a na

ă pe orbită a unei navei spa

ă
ă ca un poten

ă doi ani de pregătire, care i-au dezvoltat abilită

ă în luna martie a acestui an candidat pentru misiunea
navei spa

ării a coincis cu primul zbor al unei femei în
spa ă de ani, la 16 iunie 1963,
sovietica Valentina Tereshkova a devenit prima femeie care a
ajuns în spa ământul de aproape 50 de ori în
timpul unei misiuni de trei zile. Statele Unite au trimis o femeie
astronaut în 1983, când Sally Ride a zburat în Misiunea STS-7
la bordul navetei spa

ări
au plecat în spa

ă a misiunii este testarea procedurii de
andocarea manuală între Shenzhou-9

ă luni, 18 iunie,
automat, o altă premieră pentru ăduie ă
recupereze decalajul fa ă de ru

ă la 343 kilometri deasupra
Pământului a fost transmisă în direct de televiziunea na ă.

Echipajul va locui
ă pentru 29

iunie. Alături de experimentele
ă, manevră deosebit de importantă

pentru viitorul acestui tip de
misiuni.

În noiembrie trecut,
nava fără pilot Shenzhou 8
s-a cuplat automat de două
ori cu Tiangong 1 înainte de
a reveni în condi

ă pe Pământ.
Misiunea este parte a

pregătirilor pentru construi
rea unei sta

ă să
termine construc

ă până în 2020
(ISS cântăre

ă, următorul pas
vizează Luna.

ţi în spaţiu într-o ambiţioas
ţiunii asiatice de

andocare manual ţiale cu echipaj

Liu Yang, 33 de ani, este maior în Forţele Aeriene ale
Armatei Populare de Eliberare. Pilot veteran, cu 1680 ore de
zbor a fost ţi de zbor înainte de a fi
recrutat ţial astronaut în mai 2010.

Dup ţile
astronautice ţiu, Liu a fost
selectat

ţiale Shenzhou-9 cu echipaj.
Data lans
ţiu. Acum patruzeci

ţiu; ea a orbitat P

ţiale Challenger.
Ulterior, peste 50 de astronauţi de sex feminin din ţ

ţiu. Cel mai lung zbor efectuat de un astronaut
femeie a durat 188 de zile.

Sarcina principal
ţial

Tiangong-1. Iniţial, andocarea a fost efectuat
ţara care se str

ţ
ţiului. Manevra petrecut

ţional

ţifice

ţii de
siguranţ

ţii spaţiale per
manente. China sper

ţia de 60
tone pe orbit

ţia va devenii
operaţional

şi
primul zbor al unei femei astronaut.

şef adjunct al unei unit

şi adaptabilitatea la mediul din spa

şi nou

şapte

şi laboratorul spa

şte s
şi şi americani în exploatarea

spa

şi lucra, pe parcursul a 10 zile, în labora
torul Tiangong-1, înainte de întoarcerea programat

ştin şi tehnologice, se va
testa andocarea manual

şte 430 tone).
Când sta

Prima femeie din China în spaţiu

Obiectivul misiunii

-

-
-

China a lansat nava spa]ial@ cu echipaj uman Shenzhou-9

Cet şi inovatorii din Europa
genereaz

ştere economic

şi competen
şi trecerea la

tehnologiile mobile (cum ar fi telefoanele inteligente) şi la
serviciile mobile (internet 3G, streaming de muzic şi
webmail) sunt cele mai importante tendin

şi comunica
şi

reprezint

şi întreprinderile se îndreapt
ştere de

62%, atingând cifra de 217 milioane de abonamente la
servicii mobile de band

şi
170 de milioane abona

şi Irlanda au adoptat serviciile eGu
vernare pentru a putea oferi în continuare servicii publice
de calitate. În afar

şteri la nivelul furniz şi utiliz

şi putea g

şi poate, de exemplu, s

şi al internetului sunt suficiente pentru a le
asigura un loc pe pia

şi de complica
şi problemele legate de

drepturile de autor).
IMM-urile nu mai utilizeaz

şi astfel exporturile şi posibilit

şterii anuale de 6% necesar pentru
dublarea investi

şi dezvolt

şi-au schimbat
abordarea, oferind pachete tarifare sau tarife de roaming
comparabile cu cele na şi, consumatorii pl

şi jum

şi competitivitatea Europei în
domeniul digital.

Comisia European
şi comercial care s

şi investi

şi la nivel
na

şi la
cele 23 pentru statele membre.

şi
intensificarea concuren

ştrii din UE au ajuns la un acord preliminar privind
mecanismul Conectarea Europei, care include sprijin din
partea UE în valoare de 7 miliarde EUR pentru stimularea
investi

şi pt dezvoltarea unor servicii online esen
şi Europeana.

În cadrul Orizont 2020, urm
şi inovare al UE, Comisia propune o

investi

şi a altor servicii fiduciare esen

şi recunoaşterea reciproc

şi
con şi, în ultim

şi protec şi informarea
consumatorilor.

ă
ă în domeniul digital o cerere suficient de mare

pentru a ajuta Europa să ajungă la o cre ă
sustenabilă, însă acest poten

ă nu există într-o măsură suficientă internet de mare
viteză, con ă

ă

ă în prezent 8 milioane de locuri de muncă
ă 6% din PIB-ul UE.

Iată câteva dintre principalele concluzii ale Tabloului de
bord alAgendei digitale a Comisiei Europene:

Evolu
ă largă sunt aproape omniprezente

în Europa. 95% dintre europeni au acces la o conexiune
fixă de bandă largă.

Consumatorii ă rapid către
serviciile mobile. Internetul mobil a înregistrat o cre

ă largă.
15 milioane de europeni conecta ă în

2011, 68% dintre europeni prezen

ă, s-a înregistrat o majoritate a europenilor
dezavantaja

ă unul din patru europeni încă nu s-a folosit
până acum de internet.

Grecia, Portugalia

ă de Republica Cehă, cele mai mari
cre ării ării serviciilor eGuvernare
s-au înregistrat în cadrul economiilor cu probleme financia
re, confirmând astfel rolul important al serviciilor eGuver
nare în contextul unei reforme structurale de succes.

Jumătate din for ă din Europa nu dispune de
aptitudini suficiente în domeniul TIC pentru a- ăsi
sau schimba locul de muncă. În timp ce 43% din popula

ă utilizeze internetul
pentru a efectua un apel telefonic sau pentru a crea o
pagină web, aproape jumătate din for ă nu
consideră că aptitudinile de

ă, numărul acestora fiind
estimat la 700 000 până în 2015.

Cumpărăturile online reprezintă în continuare o
activitate limitată la nivel na

ărături online, doar unul din
zece a utilizat un site de comer

ării

ă comer

ără
online, limitându- ă

ă cercetarea publică a fost
ferită de măsurile de austeritate, cheltuielile se situează cu
mult sub nivelul cre

ă în 2020. Investi
ă sunt în scădere. Sectorul TIC din UE

are în prezent mai pu ătate din intensitatea
cercetării ării sectorului TIC din SUA.

Companiile de telecomunica ă să le impună
consumatorilor tarife foarte mari pentru roamingul de date.
În perioada 2011-2012, mai multe companii

ătesc
în continuare, în medie, pentru apelurile în roaming tarife de
trei ori ătate mai mari decât pentru apelurile na

ă să fie. Tabloul de bord în domeniul digital
este un proces care analizează inclusiv starea pie

ă este responsabilă pentru crearea
unui climat legislativ ă favorizeze concu
ren

ă progresele înregistrate la nivelul UE

Un nou regulament privind roaming-ul al cărui scop este
extinderea plafoanelor tarifare la transferul de date

ă largă din genera
ătoare

ănătate, eJusti
ătorul program de finan

ăturilor
electronice

ă a identificării
electronice între statele membre ale UE.

Un plan de ac
ă facilitarea accesului transfrontalier la produse

ă instan ă, solu
ă, livrare

ţenii, întreprinderile

ţial nu se poate materializa
dac

ţinut digital, activit ţi de cercetare ţe
adecvate. Intensificarea consumului de date

ţe în sectorul
tehnologiilor informaţiei ţiilor (TIC), care
asigur

ţii pozitive:
Conexiunile de band

ţi pentru prima dat
ţi cu regularitate online

ţi la reţelele de socializare. Pentru
prima dat

ţi din punct de vedere economic care au utilizat
internetul, îns

-

-
-

ţa de munc

ţia
UE are aptitudini medii sau superioare în domeniul
internetului

ţa de munc
ţinute în domeniul

calculatoarelor
ţa muncii. Aproape 25% nu au deloc

aptitudini în domeniul TIC. Aceasta fiind situaţia, ocuparea
posturilor TIC a devenit o problem

ţional. În timp ce 58% dintre
utilizatorii de internet fac cump

ţ electronic dintr-un alt stat
membru. Principalele probleme în acest sens sunt
reprezentate de barierele lingvistice ţiile
birocratice (cum ar fi refuzul livr

ţul electronic.

Majoritatea IMM-urilor nu mai vând, nici nu mai cump
ţile de a

realiza venituri.
Investiţiile în cercetare sunt în continuare mai mici decât

cele ale concurenţei. Cu toate c

ţiilor publice pân ţiile în
cercetarea comercial

ţin de jum

ţii continu

ţionale. Totu

ţionale.
Dintre cele 101 acţiuni din cadrul Agendei digitale, 34

sunt finalizate. 52 sunt în curs de realizare, iar 15 sunt
amânate sau risc

ţei
telecomunicaţiilor din UE

-
ţa ţiile pe pieţele tehnologiei digitale din Europa
Tabloul de bord al Agendei digitale pentru 2012

evalueaz
ţional în crearea acestui climat, prin raportare la cele 78

de acţiuni din cadrul Agendei digitale pentru Comisie

ţei.
Mini

ţiilor private în servicii de band ţia
urm . ţiale ca
achiziţiile electronice, eS ţie

ţare
pentru cercetare

ţie de 80 de miliarde EUR, sectorul TIC fiind
principalul beneficiar.

Un regulament care prevede armonizarea semn
ţiale pentru

deblocarea economiilor aferente achiziţiilor electronice,
precum

ţiune privind comerţul electronic care
vizeaz

ţinut online ţ ţionarea proble-
melor legate de plat ţia

�

�

�

�

Aspecte problematice

Context

Pentru realizarea acestui obiectiv, în 2011-2012 s-au
elaborat o serie de propuneri legislative, printre care se
numără următoarele:
�

�

�

�

�

( )Comisia European IP/12/614,18/06/2012ă,

În Europa este nevoie de o reform@ economic@
structural@ }i de mai multe locuri de munc@ în sectorul TIC
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Grecia
După alegerile neconcludente din 6 mai, grecii au votat din

nou în 17 iunie.
Alegătorii au dus partidul de centru-dreapta Noua Democra

ă de SYRIZA, stânga, cu 26.9%.
Mi ă Panelenă (PASOK), a venit pe locul al treilea,
cu 12.3%, după ce o mare parte din alegătorii săi (lucrătorii din
sectorul public, sindicali

ă unui bonus de 50 de locuri pentru
partidul câ ător, PASOK 33, SYRIZA71.

Patru alte partide mai mici vor intra, de asemenea, în
Parlament: Grecii Independen

ă, centru stânga,
care a câ

ă la vot a fost de aproape 40%, mai mult decât
a câ

ăturarea conducerii militare în 1974, până anul trecut, când
situa ă din Grecia a obligat rivalii să împartă puterea
într-un guvern de unitate na ă.

Miercuri, 20 iunie, liderul partidului Noua Democra
ă ce a

ob ă.

ăptămâni după ce François Hollande a fost votat
pre ătorii francezi au decis să dea
pre ă în parlament.

Conform rezultatelor finale publicate de Ministerul de Interne,
Partidul Socialist ăi apropia

ă, cu 25 de locuri mai mult
decât majoritatea absolută necesară (289).

Pentru partidul fostului pre
ă, UMP (Union pour un Mouvement

Populaire) ob ăsindu-se în opozi
ă de la formarea sa în 2002. Împreună cu alia

ăi partidul are 229 de locuri, cel mai slab rezultat al dreptei
conservatoare din 1981.

Turul de scrutin a marcat

ăr membru al legislativului, în istoria celei de-a Cincea
Republici. FN nu a mai fost ales pentru Palais Bourbon (numele
comun dat clădirii care găzduie ă
Franceză) din 1986, când reprezentarea propor ă le-a adus
35 de locuri. Acum, victoria lor este pur simbolică. Datorită
numărului mic de ale ări
de cuvânt ă întrebare la fiecare două luni.

Potrivit Ministerului de Interne, rata de ab
ă.

Fră ă s-a declarat victorioasă după turul doi al
alegerilor preziden ă ă

ă ă pre ău, Mohammed
Mursi, a primit 52% din voturi, în timp ce fostul prim-ministru
Ahmed Shafiq a primit 48%. Rezultatele oficiale sunt a

ă rămâne fluidă. Cu
Parlamentul dizolvat ă din nou în vigoare, la trei
săptămâni de la expirarea ei, Consiliul Suprem al For

ă, controlul asupra
bugetului

ţie
pe primul loc cu 29.7%, faţ

ţie
are 130 de locuri, datorit

ţi, naţionalist de dreapta, cu 7.5%
din voturi, respectiv 20 de mandate, neonazi

ţ

ţie

ţia economic
ţional

ţie, Antonis
Samaras, a devenit noul prim-ministru al Greciei, dup

ţinut sprijinul PASOK

La
ţei, aleg

ţii s ţi au câ
ţional

ţinând doar 194 de locuri, g ţie
pentru prima dat ţii
s

ţional
(FN) în Parlament prin 2 membri, unul dintre ei, nepoata liderului
Marine Le Pen, Marion Maréchal-Le Pen (22 ani), devenind cel
mai tân

ţional
ţional

ţinere a ajuns la
aproape 44%, ceea ce este un record în a Cincea Republic

ţia Musulman
ţiale din Egipt. Partidul Libert ţii ţii al

Fr ţiei Musulmane a declarat c

ţia din ţar
ţial

ţelorArmate
menţine o mare parte din puterea legislativ

ţie.

şcarea Socialist

şti şi pensionari), au votat SYRIZA.
Din cele 300 de locuri în noul parlament, Noua Democra

ştig

ştii Zori de Aur cu
6.9% din voturi, 18 mandate, Stânga Democrat

ştigat 6,25% din voturi, 17 mandate, şi Partidul
Comunist Grec, care a primit 4.49% din voturi, 12 mandate.

Rata de absen
ştigat oricare partid.
Noua Democra şi PASOK au alternat la putere de la

înl

şi al partidului Stânga Democrat

şase s
şedinte al Fran
şedintelui o majoritate absolut

şi alia ştigat 314 din cele
577 de locuri în Adunarea Na

şedinte Nicolas Sarkozy
înfrângerea a fost categoric

şi întoarcerea Frontului Na

şte Adunarea Na

şi, aceştia vor avea timp redus pentru lu
şi pot pune doar o singur

şi Drept
şedintele s

şteptate,
cel mai devreme, joi, 21 iunie.

Indiferent de rezultat situa
şi legea mar

şi va determina cine scrie noua Constitu

Fran

Egipt

ţa



Vând scaun pentru copil cu
vârsta între 0-1 an. Pre

ă pe orice re
ărcător de mobil Nokia, în stare

foarte bună. Tel. 0757-106324,
0770-515588

Vând congelator nou cu garan

ă veche pentru
perete, chiuvetă

ă, căru ă cu ro
ământ de 10 kg, 3 costume de

bărba ăzboi de

ăr argint, orice fel, monezi,
tacâmuri, rupturi, tabachere. Tel.
0767-544548

Vând moară cu ciocănele fără
motor pentru măcinat boabe. Tel.
0752-951705

Vând cărucior bebe complex,
inclusiv pt. auto

ă. Tel. 0732-141900.
Vând 2 că

ă de 6 săptămâni. Pre

ţ 100 lei. Tel.
0741-944628. (RR)

Vând 2 piese mobilier de
sufragerie, din lemn masiv. Preţ 200
lei. Tel. 0747-029212

Vând telefon mobil, marca
Nokia, funcţioneaz ţea +
înc

ţi-
e. Preţ acceptabil. Vând cuier nou.
Tel. 0355-411682.

Vând oglind

ţ ţi de lemn, oale
de p

ţi noi, r ţesut + diferite
lucruri. Tel. 0255-232955

Cump

ţ pai în
stare f. bun

ţei caniche apricot, în
vârst ţ 50 €.
Tel. 0745-191041.

şi vas pentru
toalet

şi coşule

Vând plasmă Tech Line recent
adusă din Elve ă,
diagonala 73, pre

ţia, aproape nou
ţ 800 lei. Tel. 0728-

551404.

Vând Nokia N73 cu că

ă, 2
fotolii scoică ă
pentru copii. Tel. 0721-155683.

Vând moară cu ciocane (10
intercalate) cu volantă, cioclodar,
gresor, ăr, folosită numai în
probă (nouă) lucrată de meseria

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

ărcător telefon
Siemens

ă sufragerie: dulap 5
corpuri, masă cu 6 scaune, canapea
extensibilă, comodă tv, comodă bar.
Pre

ă orele 16.
Vând vacă de 500 kg în

Remetea Pogonici. Pre

ăiat cu 8 lei kg.
Tel. 0742-127772. (RR)

Vând 2 damigene din sticlă de
50 l. Pre

ă în 100 de kg, cu
8 lei kg + 5 purcei de 3 luni, pre

ă de
600 de kg. Pre

ă, nu cu clape ci cu bu
toane. Pre

ă cu 2 iezi. Pre

ă, cuminte, foarte inteligent. Tel.
0355-566557. (RR)

Vând u ă pliantă, 60 lei, schiuri,
80 lei, 2 veioze, 18, respectiv 14 lei,
un tablou din Germania, 80 lei,
tablouri mai micu

ă, dimensiunea 80/60. Pre

ă. Merg foarte bine pe internet.
Tel. 0255-530361, 0735-060187 ( )

Vând măcinătură pentru anima
le

ă.
Cumpăr grâu cu 40 bani kg. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând pătu ă
rucior în stare foarte bună, ambele
cu 450 lei, negociabil. Tel. 0740-
770047. (RR)

şti şi card.
160 lei; Nokia 6300 cu card, 170 lei;
iphone cu 2 cartele şi card, 200 lei
sau schimb; joc Play Station 2 şi
portabil PSP cu card şi jocuri 250 lei;
jocuri originale PS2, PSP şi PS3 la
20 lei/buc. Tel. 0721-414951.

Vând canapea extensibil
şi birou de şcoal

ştauf
ş.

Pre
şi duble pentru

balcon, 2 geamuri duble (c

şi cartele Cosmote. Tel.
0737-575779.

şi 4 iezi, cu 1.100
lei, dar şi iezi pentru t

ş

şi un Pentium 4 cu 100 €. Ambele
sunt func şi
licen

şi pui cu 1,5 lei/kg, ulei de floarea
soarelui, balo şi de lucern

şi un c

ţ 550 lei. Tel. 0743-738531.
Vând ieftin 2 u

ţ
ţ

200 lei toate. Tel. 0721-155683.
Vând DDR 256 MB, DDR 512

MB, flopy disc, cabluri de alimenta-
re, telefon Nokia, înc

Vând mobil

ţ 800 neg. Tel. 0255-221036
dup

ţ 2.500 lei,
negociabil. Tel. 0752-140733. (RR)

Vând 2 capre

ţ 40 lei/bucata. Telefon
Samsung nou, cu garanţie. Preţ
1.000 lei. Tel. 0748-126781. (RR)

Vând porci pân
ţ 150

lei/ bucata. Tel. 0734-376247. (RR)
Vând 10 oi cu 500 lei bucata.

Vând cai de 556 respectiv o iap
ţ 1.500 €, bucata. Tel.

0742-544119 . (RR)
Vând porc de 190 kg. Preţ 8 lei

kg. Tel. 0762-179754, 0255-232854
Vând 50 de oi cu miei. Preţ 600

lei. Tel. 0749-147822. (RR)
Vând org -

ţ 300 €. Tel. 0749-226404
Vând capr ţ total

500 lei. Tel. 0355-885474, 0726-
515154. (RR)

Vând câine rasa Pit Bull, de
cas

ţe, 5 lei/bucata, o
pereche de botine, nr. 37, albe, noi
în cutie, 20 lei. Vând parfumuri
originale, preţuri acceptabile. Vând
ceas de perete, foarte vechi, cu
pendul ţ
200 €, negociabil. Tel. 0786-
483218, 0747-468797. (RR)

Vând laptop Pentium 3, preţ 50
€,

ţionale, cu Windows XP
ţ

rr
-

ţi de paie

ţ pentru copiii -

Vând pantofi din piele, mărimea
42, culoare neagră, de bărba

ă. Tel. 0757-106324,
0770 515588

ţi, stare
foarte bun

- .

,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

Domn 37 ani, divorţat, doresc
cuno ţ ţa
pt. prietenie. Rog sms. Tel. 0730-
843813.

Blond grizonat, ochi alba
ţii, auto, apartament,

aspect pl

ţ

ştin şi

ştri,
f

şi sincer

şi auto,
şaten, grizonat, ochi verzi, musta

ă cu o doamnă din Re

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.

Matrimoniale

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier

Vând pensiune compus

37

9

ociabil.
.

a

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

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

ăi,
îmbunătă

ătă

ătă

ă 120 mp, construc
ă de 360 mp, curte

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

ă situată în Re

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

ă agrement, în Re

ătă
ă, geamuri

termopane, convector. Pre

ă la
ro

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

ă, termopane, laminate,
mobilat par

ă, aer
condi

ă în Oravi
ă din parter 120 mp

amenajat ca spa

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

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

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

podele laminate, situat în Re

ă. Pre

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

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

ă. Pre

ă în Re
ă, pozi

ă. Pre

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

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

şi

şi

şi

şi

şi
şoarei, pentru locuit sau

pensiune turistic

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şor negociabil.

şi
şoarei. Pre

şi

şi

şi şi

şi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

şi

şi

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

Vând apartament 3 camere,
decomandat, renovat, 2 b

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

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

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

Vând cas ţii,
hale în suprafaţ

ţii, dup
ţ 50.000 €.

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

dul Timi

ţ
ţ 265.000 €, negociabil. Tel.

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

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

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

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

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

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

ţ
ţa-

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

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

ţial, situat în Re ţa,
Lunca, Poliţie. Preţ .000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

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

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

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

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

Vând cas ţa centru,
compus

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

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

Vând cas

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

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

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

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

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

Vând cas

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

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

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

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

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez cas

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

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

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

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Auto-Moto-Velo
Vând ieftin bicicletă nouă bike

Alpine pentru bărba

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

ă, bej-metalizat, geamuri
cu folie, mp3 player. Bonus, se oferă
un set de 4 anvelope de iarnă, noi,
echipate complet. Pre

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

Vând/schimb Vw Golf 3, multe
dot

ţ 2000
€ neg. Tel. 0743-738531.

Vând autoturism Dacia Nova,
model 1999, 140.000 km, închidere
centralizat

ţ 900 €. Tel.
0722-192232, 0740-161839, 0763-
559991. (RR)

Vând Dacia Logan, 2009, 5.300
km, preţ negociabil. Tel. 0752-
140733. (RR)

Vând batoz
ţat porumb ţ

700 lei. Tel. 0727-818297. (RR)

ă electrică nouă
pentru cură ştiulete. Pre
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu sediul în

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

â â
â î

ţia 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.

şi ş-Severin, anun

ş
şi va avea loc în data

de 26.06.2012 ora 12:00, 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

ă scoaterea la
vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor apar inând debitoarei
S.C.ANDCLAU S.R.L. Ramna.

C ntar Balan a Sibiu 1000 Kg
Stoc marfă const nd n de euri metalice
Licita ă începe de la 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

�

�

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. RAM ART S.R.L., Re iţa, B-dul Republicii, nr. 6, sc. 6, ap. 28,

jud. Cara -Severin prin lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L
anunţ ţie public

ţ â
- ţ

ţia public l

ţ
ţa, str. Horea,

bl.A7, Parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. începând cu data public
- -

ş
ş

ş ş

şi va avea loc în data de 26.06.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, pân
şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

ă scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următorului
bun apar in nd debitoarei

Ma ină de lefuit sticlă KNOPP pre de evaluare 7.743 EURO;
Licita ă începe de la pragu de 50% din valoarea de evaluare

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, zilnic între orele
10 12, la telefon 0255 213468.

:
�

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

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

. .
.

î .
. . . 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-Severin.
Imobil apartament cu 3 camere situat n Resita, str G.A. Petculescu,

nr 15, ap 31, jud Caraş-Severin, pre de evaluare 25.000 Euro,
exclusiv TVA.

Raportul de evaluare în ce priveşte imobilul poate fi consultat la
sediul lichidatorului judiciar.

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

şi ş-
Severin, tel 0255 213468, rela şi caietul de sarcini se pot
ob

ă scoaterea la
vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor apartinând debitoarei
S.C. PALDOR AUTO S.R.L. cu sediul în Resita, str G.A. Petculescu, nr
15, ap 31, jud. Cara

ă va avea loc în data de 26.06.2012 orele 11:00
ă la sediul societă

�

Vând ventuze 22 buc ţi. Tel.
0726-325283.

ă

Vând sistem PC complet. Preţ
200 €. Dual core 2,33 GHz, 3GB
ram, 160 GB hdd, placă video 512
ATI HD, monitor lcd HP 19 inchi,
tastatură, mouse, boxe. Tel. 0755-
230806.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u n i e

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

ă, S=29 mp, Reşi

Vând 3 parcele de teren,
pretabile pentru construcţii cabane.
5 €/mp. Tel. 0727-45233, 0771-
387519. (RR)

Vând casa cu etaj în Oraviţa, în
centrul vechi al ora

ţa de 500 mp,
gr ţ
65.000 €. Tel. 0255-571910. (RR)

Vând cas

ţ 35.000 €.
Tel. 0722-176682. (RR)

Vând apartament cu 4 camere.
Preţ 45.000 €. Tel. 0255-236394. (rr)

Vând cas

ţ. 38.000 €,
negociabil. Tel. 0721-277369. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, confort 1, parter, zona
Lunca Bârzavei, izolat interior

ţ 45.000 €, negociabil. Tel.
0740-094815. (RR)

Vând cas

ţit
ţ 50.000 €, negociabil. Tel. 0255-

243390. (RR)
Vând apartament, 3 camere,

confort 1, decomandat, et.2. Preţ
38.000 €, negociabil. Tel. 0722-
688244, 0757-372660. (RR)

Vând la Ezeri

ţi de locuit, cu coteţe
pentru animale. Preţ 12.000 €,
negociabil. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
confort 2, aranjat cu tot ce-i nou

ţ 25.000 € plin, 22.000 € gol. Tel.
0355-412016. (RR)

Vând cas

ţa, 5
camere, baie, buc

ţ

ţit, la cheie, ocupabil
imediat. Tel. 0742-507257

Vând cas
ţie în spate.

Merit

ţile. Preţ 60.000 €,
negociabil. Tel.0731-511797

Vând apartament, 4 camere, et.
2/4, confort 1, decomandat, termo-
pane, izolare termic

ţ neg.
Tel. 0721-906062, 0770-454966.

Vând apartament 3 camere,
confort 2, et. 3/4, Micro 3, gresie,
faianţ ţ
23.000 € neg. Tel. 0743-657228,
0252-353802 (între orele 14-18)

şului, str. E. Goju,
nr. 50, 9 camere, fiecare etaj are
scar

şi înc

şi
exterior, central

ş, 2 hectare de
teren, cu pomi fructiferi, cu împrej-
muiri, cu fântân

şi
modern, inclusiv mobila Italian

şi

ş

ă de intrare, 2 terase mari, ca-
nalizare, apă, suprafa

ădină cu flori, curte, garaj. Pre

ă în Gătaia, construită
în 1994, în centru, 5 camere, baie,
bucătărie, grădină. Pre

ă în Zăbrani, jud. Arad,
compusă din 4 camere, hol, baie,
living, bucătărie, cămară de alimen-
te, mobilate, curte cu bucătărie de
vară ă o cămară, garaj, anexe,
grădină, încălzire centrală. Totul
este pus la punct. Pre

ă proprie, tâmplărie
pvc, mobilă de bucătărie la coman-
dă. Pre

ă, 4 camere, bucătărie,
baie, curte, fântână în curte, coridor
mare, tot ce trebuie, îmbunătă ă.
Pre

ă, cu sistem de irigat,
cu posibilită

ă.
Pre

ă în Dognecea, centru,
2 camere, bucătărie, fântână
betonată, telefon + cablu tv. Tel.
0355-411682, 0733-594473.

Vând casă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală sau schimb cu
apartament 2 camere + diferen ă.
Tel. 0722-501895

Vând urgent, apartament cu 2
camere, zona Intim, la parter,
îmbunătă

ă la Târnova, 3
camere, hol, construc

ă văzută. Tel. 0722-135226,
0720-204360

Vând casă renovată, str. Kogăl-
niceanu, 4 camere, bucătărie, baie,
centrală, curte pavată, grădină, grill,
toate utilită

ă, centrală
termică, situat în Micro 4. Pre

ă, termopane, u ă intrare. Pre

BĂILE HERCULANE: uncitor necalificat la demolarea
clădirilor, căptu eli zidărie, plăci mozaic, faian ă, gresie, parc

m
ţş : 1;

TOTAL JUDE :Ţ 2

B :OZOVICI cameraman: 1;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 20.06.2012

Auto-Moto-Velo

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

Vând sau schimb casă 2 came-
re, grădină, garaj, cu apartament 2
camere la bloc. Tel. 0723-896992

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, 67 mp, bucătărie mare,
balcon închis, gresie, faian ă,
centrală pe gaz. Tel. 0746-465530.

Vând/schimb cu auto diesel
2800 mp grădină în Boc

ă cu intravilanul, posibil orice
fel de construc ă

ă, 1,5 €/mp neg. Tel. 0743-
738531.

Vând apartament 2 camere cu
centrală, gaz. Vând teren 400 mp cu
căsu ă

ă, 3
camere, curte, garaj, cu posibilită

ă +
diferen ă, zona Universalul Vechi.
Tel. 0757-029877.

Vând garsonieră în Timi

ă. Tel.
0721-147604. (RR)

Vând apartament la parter,
termopane, centrală, pere

ătate lan ământ +
jumătate lan ădure, în total 10.000
lei. Tel. 0748-126781. (RR)

Schimb apartament cu 2 camere
în Re

ă termică. Pre

ă cu apartament în
Timi

ă, Aleea Tinere-
tului în Re

ă în comuna Mehadia,
3 camere, grădină mare cu anexe.
Pre

ă
centrală, balcon închis. Pre

Tel. 0722-551615 (RR)

ţ

ţ

ţii, utilit ţi aproape,
intabulat

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

Schimb apartament la cas
ţi

de extindere, cu garsonier
ţ

ţa Traian, confort 1. Preţ
22.000 € negociabil. Închiriez
apartament, confort 1, B-dul Muncii,
zona Kaufland. Preţ 120 €/lun

ţi izolaţi,
posibilitate spaţiu comercial sau
birouri. Preţ 17.00 € negociabil.
Vând jum ţ de p

ţ p

ţa, pe B-dul Republicii, cu
apartament 3 camere + diferenţa,
confort 1, zona Renk. Tel. 0722-
685993. (RR)

Vând apartament, Aleea Buzia

ţ 40.000 €. Tel.
0760-851102, 0255-236394. (RR)

Schimb cas

ţa. Tel. 0355-566557. (RR)
Vând garsonier

ţa, et. 1. Preţ 15.000 €
sau schimb cu apartament 2 camere
+ diferenţa. Tel. 0355-801487. (RR)

Vând cas

ţ 28.000 €, negociabil. Tel. 0767-
4708450. (RR)

Vând apartament cu 2 camere în
Lugoj, semidecomandat, et. 1, zon

ţ 30.000
€. Tel. 0760-613011. (RR)

Vând apartament în Herculane,
3 camere, complet mobilat

ţ 57.000 € neg. Sau, schimb cu
un apartament în Caransebe

şa II,
limitrof

şi curent, Reşi

şoara,
zona P-

şi

ş,
4 camere, complet renovat, izolat,
central

şoara, cu 2 sau 3 camere +
diferen

şi

şi utilat.
Pre

ş, 2
camere + dif.

Vând garsonier
ţ 16.000

€ negociabil. Tel. 0756-040911 (RR)

ă în Caranse-
beş, et.1, balcon închis. Pre
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Vând motociclet

ţ 1.100 €, negociabil. Tel.
0727-271045. (RR)

Vând cauciucuri autoturisme

ţ 50 lei/bucata. Tel. 0744-
392317.

Vând Volkswagen Vento,
capacitate cilindric

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

Vând Ford Transit, 2002, TDI,
înmatriculat. Preţ 4.000 €. Vând
Ford Transit, 1996, înmatriculat, 3
locuri în faţ

ţ 2.000 €. Tel. 0742-544119 (RR)
Vând Kawasaki, 600 cmc de

vitez
ţionare, porne

ţ 650 €.
Vând Ford Fiesta, recent adus în
ţar ţ
1.200 €. Tel. 0766-103934. (RR)

Vând cositoare hidraulic

ţite

ţ 4.600 €. Tel.
0749-114435. (RR)

Vând microbuz Mercedes 313,
2001, de persoane 16+1. Preţ 7.200
€ negociabil. Tel. 0721-252861 (RR)

Vând Opel Corsa, motor 1, 2 l,
an fabricaţie 1994, înmatriculat,
verificarea

ţ 850 €, foarte puţin negociabil.
Tel. 0722-777543, 0768-066066 (rr)

Vând Ford, preţ 1.900 €, nego-
ciabil. Tel. 0355-566557. (RR)

Vând Fiat Panda, anul fabricaţiei
2008, pe benzin ţ 3.900 €,
negociabil. Tel. 0733-732121. (RR)

Vând motocositoare, pe benzi-
n ţ 2.000 lei. Tel. 0727-356722.

Vând tractor Perkinson, într-o
stare foarte bun ţ
3.150 €, negociabil. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând tractor Renault cu cositoa-
re, 45 cai putere. Preţ 3.000 €. Tel.
0765-856273. (RR)

Vând Renault Master, 2001.
Preţ 4.000 € negociabil. Jante de
aluminiu pe 13, 14, 15 ţoli. Preţ 500
lei/set. Tel. 0355-426704. (RR)

Vând pentru atelier de vulcani-
zare, ma

ţoli,
ambele la 1.000 €, negociabil. Tel.
0752-030888. (RR)

Vând motor
ţ 700 lei, 2 planetare, 100 lei, 2

scaune tip scoica, 50 lei, un cârlig de
remorcare, 50 lei. Tel. 0741-944628.

Vând Matiz, 2003, unic proprie-
tar, 65.000 km. Preţ 1.500 €. Tel.
0740-094815. (RR)

Vând toate tipurile de piese auto
pentru Dacia. Tel. 0752-951705

ţ 3.100 €,
negociabil. Vând Dacia Logan 1.4
multiple modific ţiri,
variant

ţ
atr

ă Yamaha, 600,
înmatriculat, gume noi, stare impe-
cabilă. Pre

ă, pre

ă 1800 cmc, 90
CP, an fabrica

ă, dubă închisă în spate.
Pre

ă, înmatriculat, în stare foarte
bună de func

ă, ro

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

Vând Fiat Ducato, înmatriculat
de 2 săptămâni, 7 locuri + ladă în
spate de 2 tone, lungime de 2, 60/2,
motor 2.500 TDI. Pre

ă. Pre

ă. Pre

ă, 55 cai putere. Pre

ă de echilibrat + ma ă
pentru dejantat până la 18

Vând Opel Corsa, 2005, TDI,
euro 4, 134.000 km, înmatriculat în
România, 1300 cmc, jante

ă. Pre

ări/îmbunătă
ă echipare Laureate Plus 4

geamuri electrice, 2 airbag-uri,ABS,
AFR, 2 seturi anvelope noi. Pre

ăgător. Tel. 0755-976553.

şi
microbuze, second-hand, stare
bun

şte la
buton, cauciucuri noi. Pre

şu, nu are numere roşii. Pre

şi prelat

şi asigurarea expirate.
Pre

şin şin

şi cutie de Dacia,
pre

şi
cauciucuri de iarn

Vând apartament, confort 1, 2
camere, situat în Micro 2. Preţ
negociabil. Tel. 0770-445699.

Vând cas

ţ
ţile,

izolat interior + exterior. Preţ 23.000
€. Tel. 0722-504574

Vând apartament Boc â-
A

ţin
îmbun ţit. Preţ 42.000 €. Tel.
0732-144935, 0355-405778

Vând cas în Câlnic, str.
Principal

-

ţie 140 €. Apartamentul este
utilat

ţit, etaj 3/4,
Universitate, 64 mp, bloc c

ţ 27.000 €. Tel. 0745-466751.
Închiriez spaţiu comercial Aleea

Tineretului (Victoria). Tel. 0760-
496958.

Vând sau închiriez apartament
cu 3 camere, în centru cu vedere la
fântâna artezian -

ţa, 6 camere, 2
b

ţu Mare, 2
camere fântân

ţ 6500 neg.

ţa, Dealul Crucii,
4 camere, anexe, gr ţ
21.000 € neg. Tel. 0732-624586.

Vând camer
ţit
ţ 5000 €

negociabil. Tel. 0730-139529.
Vând garsonier

ţie 5000
mp Bratova. Tel. 0726-701010.

Vând apartament 2 camere
decomandat, confort 1 la Moldova
Nou ţ
10.500 € neg. Tel. 0746-773282.

Vând teren intravilan 800 mp cu
curent, în Re ţa, Calea Caranse-
be ţ 25 €/mp. Tel.
0725-165209.

Vând apartament 3 camere, 2
b

ă din cărămidă arsă,
compusă din 3 camere, baie, bucă-
tărie, hol, terasă, gaze naturale,
centrală termică, apă curentă, cana-
lizare, magazie lemne, garaj la stra-
dă. Merită văzută. Tel. 0752-951705

Vând apartament semideco-
mandat, 3 camere sau schimb cu
garsonieră + diferen ă. Apartamen-
tul este dotat cu toate utilită

ă, leea Trandafirului, Bl.2, ap.1,
complet renovat. Tel. 0747-029212

Vând apartament, 3 camere,
Lunca Pomostului, et. 1, pu

ătă

ă
ă, cu grădină + teren. Tel.

0727-337437
Închiriez în Caransebe

ătărie
baie, la curte.Ambele sunt mobilate.
Tel. 0744-592037.

Închiriez apartament 2 camere,
zona Dacia, cu 140 €/lună +
garan

ă pe
termen lung. Tel. 0720-026801.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, îmbunătă

ărămidă.
Pre

ă. Tel. 0034 696
818890.

Vând casă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

Vând casă pe Timi

ă Zorlen
ă, bucătărie, grădină,

bună, pre ă unică.
Tel. 0728-510783.

Vând casă Re
ădină, pre

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

ă Moroasa. Tel.
0255-575905.

Vând teren pt. construc

ă, cu vedere la Dunăre, pre

ăi, boxă, zona Moroasa. Complet
renovat ă renovare.
Tel. 0731-359754.

şa Rom
n

ş, aparta
ment cu 3 camere, la bloc şi
apartament cu 2 camere, buc

şi mobilat. Se închiriaz

şi

şorii, zona
Timea. Tel. 0745-239839.

Vând cas

şans

şi

şi
şului km 1, pre

şi nelocuit dup

SC MPM SRL angajeaz
ţionarea de cabluri auto.

Tel. 0727-704910.
-

ţ -
ţ

ţa, caut un b
ţinere. Tel.

0733-594473
Doresc s

ţa sau în str
ţin -

Ţin evidenţ -

ţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport

ţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Transport s
ţ de la

50 €/persoan
Transport marf

ţi c ţi f
ţii, oferim îngrijire b

ţ

ţii
termice, instalaţii sanitare, instalaţii
electrice, garduri, pavele, pavaje

-
ţiilor. Tel. 0741-017894.

Execut ţii sau cons-
trucţii acoperise de orice tip fel sau
model. Tel. 0741-017894.

Film ţ -

ţuri

ţ. Tel. 0724-
027846.

ă femei
la confec

ă medicală fac trata
mente injectabile

ă îngrijesc copiii. Tel.
0747-468797. (RR)

Mă ofer să îngrijesc copil mic la
domiciliul meu, 24 din 24 h, 5 zile pe
săptămână. Ofer sa îngrijesc
bătrâni, bărbat sau femeie, la
domiciliul meu. Tel. 0752-951705

Caut bătrâni

ă juridică, recupe
rare debite, înfiin ăm firme. Tel.
0727-505315

Femeie serioasă cu apartament
în Re ătrân sau o
bătrână pentru între

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

ă-contabilitate prima
ră pt. firme mici

ătrâni. Rog

ăptămânal persoane
în Austria, Germania, pre

ă. Tel. 0744-392317.
ă. Tel. 0745-

274929, 0255-224122
Tineri, proaspe ăsători ără

obliga ătrâni,
contra locuin ă, în jud. Cara

ăm seriozitate. Tel.
0741-137197.

Echipă serioasă de constructori
executăm case la ro

ări din domeniul construc

ăm repara

ări

ă. Tel.
0729-844264.

Cameraman

Asistent
şi perfuzabile la

domiciliul pacientului. Tel. 0728-
196082.

Doresc s

şi copiii pentru
îngrijire. Tel. 0721-202985

Acord asisten

şi

şi
şi pu

şi mijlocii. Rog şi ofer
seriozitate. Tel. 0762-444446, 0744-
208520.

Ofer îngrijire copil mic sau
b şi ofer seriozitate. Tel.
0762-444446, 0744-208520.

Repar, tapi
şi

montaj. Pre

ş-
Severin. Rug

şu şi la cheie,
interioare, exterioare, instala

şi
alte lucr

şi fotografi la nun i, bote
zuri şi alte evenimente speciale.
Pre şi calitate ireproşabil

şi fotograf filmez la
evenimente speciale. Cel mai bun
raport calitate pre

Imobiliare

Vând apartament 2 camere
confort 3, parter Lunc ţ 1490 €
neg. Tel. 0726-701010.

Vând cas . p ţ
12.000 € neg. Tel. 0255-526023.

ă, pre

ă în com Măureni, re

Casă la Secu de vânzare, preţ
10.000 €. Detalii tel. sau faţa locului.
Tel. 0255-233958.

Vând Dacia 1304 (papuc cu 2
locuri), stare foarte bun ţ
negociabil. Tel. 0743-033215

Cump

ă, pre

ăr Dacia 4x4, 5 locuri, pe
benzină. Tel. 0722-135226

.

.
Vând Vw Golf III an fabr. 1992,

stare impecabilă, benzină, pre

ă rânduri numere ro ă
înmatriculare 380 €, 1995, 1296
cmc. Pre

ţ1850
€. Tel. 0726-701010.

Vând Vw Polo, neînmatriculat,
dou

ţ negociabil 900 €. Tel.
0721-150717.

şii, tax Oferte-Cereri

de Serviciu
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DE VĂZUT LA TV:
:
Vineri Eurosport 2 ora 19:45

:
Sambata Eurosport 1 ora 12:00

TENIS:
Sambata Eurosport 1 ora 14:00

:
Sambata port ora 1 :

VOLEI FEM.:
Sambata Digi Sport 1 ora 19:30

:
Duminica Digi Sport 1 ora 15:00

:
Duminica Digi Sport 1 ora 19:30

:
Miercuri Eurosport 1 ora 17:45

RUGBY Campionatele Mondiale de juniori în Africa de Sud, Finala

KAIAC-CANOE Campionatul European, Zagreb

Circuitul feminin WTA - Turneul de la Eastbourne, Anglia

FORMULA 2 Cursa 1, Spa - Francorchamps, Belgia, Etapa 4
S .ro 4 40

România - Spania, Liga European

FORMULA 1

VOLEI FEM.

ATLETISM

ă

Marele Premiu al Europei, Valencia, Spania, cursa

România - Serbia, Liga Europeană

Campionatul European Helsinki în Finlanda - Etapa întâi

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

22 - 24 iunie: KAIAC-CANOE - C ;
: ;
: ;
:

22 24 iunie RALIURI WRC, Raliul Noii Zeelande, Etapa 7
de slalom, Zagreb (Croa

22 - 24 iunie FORMULA1 - MP al Europei, Valencia, Etapa 8
25 iun - 08 iul TENIS -
24 iun - 01 iul ATLETISM - .

E ţia)

Turneul de la Wimbledon (Marea Britanie)
C Europene de la Helsinki (Finlanda).

RUGBY
“Stejarii” sunt campionii IRB Nations Cup de la Bucureşti.

Na şaptea a IRB
Nations Cup, organizat şasea oar şti.
"Stejarii" au cucerit, în premier

şi pigmentat de-a lungul celor dou
şelile de mânuire ale

balonului şi greşelile copil şti şi-au pus din plin amprenta pe jocul
care a închis edi

şit s

ţionala de rugby a României nu a avut rival ţia a

ţiei, de Emerging Italia, cu 17-13 (10-3).
Meciul, care a avut loc pe Stadionul "Arcul de Triumf", a fost extrem

de disputat

ţia 2012 a IRB Nations Cup.
"Stejarii" au reu ţie Uruguayul (29-9) si

Argentina Jaguars (23-21), adunînd pentru prima dat
ţie. Ediţia din 2012 a IRB Nations Cup a fost ultima pe care o

organizeaz ţia Internaţional
ţiei, lansat

ţara noastr
CLASAMENT FINAL:
1. România 3 3 0 0 12p
2.Argentina Jaguars 3 2 0 1 10p
3. Emerging Italy 3 2 0 1 10p
4. Uruguay 3 1 0 2 6p
5. Rusia 3 1 0 2 4p
6. Portugalia 3 0 0 3 1p

ă la edi
ă pentru a ă consecutiv la Bucure

ă, marele trofeu după ce au trecut în
finala competi

ă reprize cu câteva faze
desprinse parcă din meciurile de K1. Mai mult, gre

ăre

ă învingă la această edi
ă trei victorii la o

edi
ă România. Federa ă de Rugby luînd decizia

ca de la anul să schimbe formatul competi ă în 2006. Prima
gazdă a fost Portugalia, apoi în acest rol a intrat numai ă.

FORMULA 1
La sfarsitul acestei saptamani

se va desfasura pe circuitul stra-
dal din Valencia, Spania, Marele
Premiu al Europei, etapa cu nu-
marul 8 din cadrul Campionatului
Mondial de Formula 1.

Clasament general piloţi

Clasament general echipe

1.Lewis Hamilton88
2.FernandoAlonso 86
3.Sebastian Vettel 85
4.Mark Webber 79
5.Nico Rosberg 67
6.Kimi Raikkonen 55
7.Romain Grosjean 53
8.Jenson Button 45
9.Sergio Perez 37
10.Pastor Maldonado 29
11.Paul di Resta 21
12.Kamui Kobayashi 21
13.Bruno Senna 15
14.Felipe Massa 11
15.Nico Hulkenberg 7
16.Jean-Eric Vergne 4
17.Michael Schumacher 2
18.Daniel Ricciardo 2

1.Red Bull Racing 164
2.McLaren Mercedes 133
3.Lotus F1 Team 108
4.Scuderia Ferrari 97
5.MercedesAMG 69
6.Sauber F1 Team 58
7.Williams F1 Team 44
8.Force India F1 28
9.Scuderia Toro Rosso 6
10.Caterham F1 Team 0
11.HRT F1 Team 0
12.Marussia F1 Team 0

Rezultate GrupaA:
Polonia - Grecia 1-1; Rusia - Cehia 4-1
Grecia - Cehia 1-2; Polonia - Rusia 1-1
Grecia - Rusia 1-0, Cehia - Polonia 1-0.

EURO 2012
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. Cehia 3 2 0 1 4 5 6p
Grecia 3 1 1 1 3 3 4
Rusia 3 1 1 1 5 3 4
Polonia 3 0 2 1 2 3 2

2. p
3. p
4. p

TENIS
Organizatorii celui de-al treilea turneu de Mare Slam al anului,

legendara competitie a rachetelor de la Londra - Wimbledon, au
anuntat deja competitorii editiei din acest an, startul urmand sa fie dat
luni 25 iunie, intrecerile derulandu-se pe parcursul a doua saptamani.

In lista cu cei 256 de tenismeni (128 fete + 128 baieti) care se vor
confrunta la fileu in urbea de pe malurile Tamisei se regasesc si noua
romani (7 baieti si 2 fete), acestia fiind:

Feminin: Monica Niculescu (30 WTA); Simona Halep (40 WTA);
Sorana Carstea (51 WTA); Irina-Camelia Begu (61 WTA); Alexandra
Cadantu (81 WTA); Edina Gallovits-Hall (106 WTA); Alexandra
Dulgheru (132);

Masculin: Adrian Ungur (76 ATP - simplu); Horia Tecau (11 ATP -
dublu).

Surprinde absenta lui Victor Hanescu, pana nu demult cel mai bine
cotat jucator al nostru la individual. Anul trecut, perechea Horia Tecau /
Robert Lindstedt a ajuns pana in ultimul act al probei de dublu, finala
insa pierduta, acelasi lucru intamplandu-se pentru valorosul cuplu la
fileu romano / suedez si in 2010. In rest, ceilalti romani prezenti la Wim-
bledon 2011 n-au depasit nici unul turul 2. Premiile puse la bataie sunt
cu adevarat fabuloase, valoarea lor totala fiind de 11.174.883 dolari.

Elena Bogdan, locul 194 WTA, a ratat, marţi, accederea în turul doi
al calific

ţia), cap de serie num
ţia 129 în ierarhia mondial

. Crivoi a fost învins, în runda
inaugural

ţia 276 în ierarhia mondial

ărilor la Wimbledon, fiind învinsă, în runda inaugurală, cu
scorul de 6-1, 6-1, de Mirjana Lucici (Croa ărul 12
în calificări ă.

Tenismanul Victor Crivoi, locul 286 ATP, a ratat, luni, accederea în
turul doi al calificărilor la Wimbledon

ă a calificărilor, cu scorul de 6-0, 6-1, de uruguayanul Marcel
Felder, pozi ă. Victor Crivoi a fost singurul
reprezentant al României pe tabloul masculin al calificărilor. La feminin,
Mădălina Gojnea o va întâlni pe Mihaela Buzărnescu, cap de serie
numărul 23 în calificări, iar Elena Bogdan va juca împotriva sportivei
croate Mirjana Lucici, a 12-a favorită. Mai multe informatii:
www.wimbledon.com

şi pozi

SCRIMA
Echipa masculina de sabie a

Romaniei a pierdut in finala in fata
Rusiei, scor 45-42, si s-a ales doar
cu medalia de argint la Campio-
natele Europene de scrima care s-
au desfasurat la Legnano, in Italia.
Rares Dumitrescu, Tiber iu
Dolniceanu, Alexandru Sireteanu,
Florin Zalomir sunt sportivii care
fac parte din echipa masculina de
sabie a Romaniei. Daca nu a
reusit sa invinga, duminica, echipa
Rusiei, Romania a avut totusi
succes in confruntarea cu Belarus
obtinand, in sferturi, scorul de 45-
36 si cu Germania, scor 45-34.
Echipa feminina a ob

-

ţinut medalia
de argint

ţea
p

. Scorul a fost 41-41 după
9 runde. S-a mai dat un minut de
prioritate, câ ătoare urmând a fi
desemnată sportiva care "în

ă" prima. Rusoaica Sivkova a
avut câ ă în disputa cu
Ana Maria Brânză

ştig

ştig de cauz
şi medalia de

aur revine Rusiei.

Rezultate Grupa B:
Olanda - Danemarca 0-1; Germania - Portugalia 1-0
Danemarca - Portugalia 2-3; Olanda - Germania 1-2
Portugalia - Olanda 2-1, Danemarca - Germania 1-2

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 Grupa C:
Spania - Italia 1-1; Irlanda - Croatia 1-3
Spania - Irlanda 4-0, Italia - Croatia 1-1
Croatia - Spania 0-1, Italia - Irlanda 2-0

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

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 3 3 0 0 5 2 9p
Portugalia 3 2 0 1 5 4 6
Danemarca 3 1 0 2 4 5 3

4. Olanda 3 0 0 3 2 5 0p

2. p
3. p

1. Spania 3 2 1 0 6 1 7p
Italia 3 1 2 0 4 2 5
Croatia 3 1 1 1 4 3 4
Irlanda 3 0 0 3 1 9 0

2. p
3. p
4. p

1. Ucraina 3 1 0 0 6 1 7p
Anglia 3 0 1 0 4 2 5
Franta 3 0 1 1 4 3 4
Suedia 3 0 0 3 1 9 0

2. p
3. p
4. p
Rezultate Grupa D:
Franta -Anglia 1-1; Ucraina - Suedia 2-1
Ucraina - Franta 0-2, Suedia -Anglia 2-3
Suedia - Franta 2-0,Anglia - Ucraina 1-0

SFERTURI DE FINALĂ
Joi, 21 iun, ora 21:45, TVR 1: Sfert 1: Cehia - Portugalia;
Vineri, 22 iun, ora 21:45, TVR 1: Sfert 2: Germania - Grecia;
Sambata, 23 iun, ora 21:45,TVR 1: Sfert 3: Spania - Franta;
Duminica, 24 iun, ora 21:45,TVR 1: Sfert 4: Anglia - Italia;
Clasamentul golgheterilor după grupe: : Alan Dzagoev

(Rusia), Mario Gomez (Germania), Mario Mandzukic (Croa
Şevcenko (Ucraina), Vaclav Pilar (Cehia), Nicklas

Bendtner (Danemarca), Fernando Torres (Spania), Cesc Fabregas
(Spania), Petr Jiracek (Cehia), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Michael
Krohn-Dehli (Danemarca), Zlatan Ibrahimovic (Suedia).

3 goluri
ţia);

: Andrei
2

goluri

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/21 Iunie /22 Iunie /23 /24Iunie Iunie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 25 Iunie Mar 26 Iunie 27 Iunie 28 Iunie 29 Iunie 30 Iunie 1 Iulie

4 C/+ 3 C 4 C/+14 C 24 C/+15 C 27 C/+ C C/+ 0 C 30 C/ 21 C 30 C/ 9 C

28 C/+ 5 C 28 C/+ 2 C 9 C/ 16 C C/+ 9 C C/ 20 C 34 C/ 20 C 34 C/ 2 C
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Oraviţa
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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


