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Formal, alegerea viceprimarilor Reşiţei s-a împiedicat de birocraţie

În fapt, nevalidarea unui consilier a încurcat jocurile politice în Consiliul Local Re}i]a

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Proiecte ale staţiunii
de pe Cerna

Matei Mircioane

Şedinţa de constituire a Consiliului Local
Reşiţa a fost bulversată, miercuri 27 iunie, de o
hârtie, care lipsea. De fapt, hârtia nu lipsea, a
fost depusă la Primărie, a fost înregistrată, dar,
cineva a omis să o introducă într-un dosar.
Hârtia conţinea o adresă din partea
Organizaţiei PDL Reşiţa, prin care aceasta
anunţa excluderea din partid şi retragerea
sprijinului politic a patru candidaţi la funcţia de
consilieri locali. Despre aceşti candidaţi ai
PDL, excluşi din partid, am mai amintit, este
vorba despre Viorel Blajovan, Adrian Doxan,
Lucian Câmpean şi Mircea Broască. Aceştia
ocupau locurile de la doi, la cinci, pe listele de
candidaţi ai PDL, astfel că, pe lângă candidatul
Gheorghe Năsturel, rămas în fruntea listei, în
rândul consilierilor trebuia să intre candidatul
PDL de pe locul şase(!), Remus Marta.
Culmea ironiei, tocmai din dosarul lui Marta
lipsea hârtia cu pricina, astfel că acesta nu a
putut fi validat în funcţia de consilier local.
Desigur, nişte copii normali la cap, ar fi luat
hârtia din sertar, sau de unde s-o fi rătăcit ea, şi

ar fi introdus-o în dosar, urmând ca lucrurile să
îşi continue cursul. Dar, adulţii sunt mai complicaţi decât copiii, pentru că un astfel de gest,
se spune, ar fi creat un precedent periculos,
lăsând cale liberă ca orice alt dosar incomplet
să poată fi completat în timpul şedinţei, ceea
ce nu este permis! Astfel că, după discuţii
interminabile, pauze de consultări,
contraziceri ale consilierilor, ale juriştilor (s-a
propus, printre altele şi suspendarea şedinţei),
s-a ajuns la concluzia că ceilalţi 20 de consilieri
aleşi, cu dosarele complete, să fie validaţi şi să
depună jurământul, iar cel de-al 21-le, Remus
Marta, să fie validat într-o şedinţă următoare.
În mod cu totul curios, după validare şi
jurământ, consilierii, prin vocea preşedintelui
de şedinţă, Ioan Crina, au decis ca şi alegerea
viceprimarilor să se facă în şedinţa următoare,
deşi, Consiliul Local, legal constituit, avea majoritatea necesară pentru alegerea celor doi
viceprimari. Aceasta în condiţiile, în care, de
exemplu, Consiliul Judeţean şi-a ales vicepreşedinţii în absenţa a şapte consilieri. Singura
explicaţie ar fi că votul acelui consilier PDL,
Remus Marta, introdus (nu scos!) cu forcepsul
în Consiliul Local, conta foarte mult în economia voturilor pentru alegerea viceprimarilor.
La finalul întrunirii, chiar şi primarul validat
al Reşiţei, Mihai Stepanescu, şi-a exprimat,
oarecum amuzat, părerea în legătură cu
situaţia: „Cred că problema creată este de
formă şi nu de fond. A fost vorba despre
validarea unui nou consilier, de pe poziţia a
şasea din lista PDL. Respectiva adresă a fost
înregistrată în cursul zilei de ieri, la biroul de
informaţii cu cetăţenii, a ajuns pe masa
colegilor consilieri, în 20 de dosare, dar tocmai

din dosarul acestuia, adresa a lipsit. Nu cred
că trebuia să ne împiedicăm de această stare
de fapt. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă acel
consilier lipsea?! Nu se mai ţinea şedinţă?
Evident că se ţinea, deoarece era nevoie de
prezenţa majorităţii, adică de 11 consilieri,
pentru ca să poată fi luate hotărâri valabile. La
şedinţa următoare, cu siguranţă vă vom
informa despre cauza acestei stări de fapt
create şi, bineînţeles, vom afla care va fi acel
consilier validat. Până atunci PDL-ul s-ar
putea să se mai răzgândească şi să propună
un alt candidat. În politică, se vede, sunt
posibile multe lucruri surprinzătoare”.
În legătură cu viceprimarii pe care îi
doreşte, primarul a spus că ar vrea ca aceştia
să fie oameni activi, dar există multe interese
politice, şi, din câte ştie, au existat cel puţin trei
scenarii privind alegerea viceprimarilor.
Primarul a mai spus că doreşte colaborare în
interiorul USL la alegerea viceprimarilor.
De menţionat ar mai fi că la finalul şedinţei
de constituire a Consiliului Local Reşiţa a
vorbit şi preşedintele PSD Caraş-Severin, Ion
Mocioalcă, şi acesta exprimându-şi speranţa
că va exista o bună colaborare între formaţiunile politice reprezentate în Consiliul Local,
că primarul Mihai Stepanescu va fi sprijinit de
Uniunea Social Liberală. Vorbind serios sau
în glumă, nu se ştie precis, Ion Mocioalcă a
mai declarat că este de-a dreptul uimit de
excepţionala calitate a Consiliului Local
Reşiţa: „Vreau să adresez felicitările mele
tuturor care au muncit să iasă un asemenea
Consiliu Local, de o asemenea calitate!”
Rămâne de ca această calitate nemaipomenită să fie dovedită în şedinţele următoare.

Poluarea cu praful de la Moldomin, lăsată în voia soartei
După ce comisarii de la Garda de
Mediu au inspectat iazurile de
decantare de la Moldomin,
weekendul trecut, voluntarii GEC
Nera au făcut o vizită la MoldovaNouă, acolo unde s-au bucurat de
liniştea atmosferică. În ce îi priveşte
pe oficialii de la Garda Naţională de
Mediu, aceştia nu au o altă soluţie de
ecologizare. Singura variantă este
ca elveţienii de la Mineco să
cumpere societatea. Comisarii
Gărzii Naţionale de Mediu care au
inspectat iazurile de decantare de la
Moldomin au ajuns la o concluzie
mai puţin favorabilă turismului din
Serbia şi locuitorilor din Clisura
Dunării. Asta pentru că, statul nu
poate interveni, iar singura scăpare
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ar fi elveţienii de la Mineco, şi
aceştia, condiţionaţi de intabulările
de terenuri. Procurorii anticorupţie
au dispus trimiterea în judecată a
vicepreşedintelui Curţii de Apel
Timişoara, Cătălin Şerban, şi a celor
care au legătură cu şpaga de 50.000
de euro dată pentru aranjarea unor
procese legate de falimentul SC
Moldomin Moldova Nouă.
În timp ce aceştia încearcă să îşi
dovedească nevinovăţia, societatea
de pe malul fluviului Dunărea „otrăveşte” în continuare aerul locuitorilor
din Clisură, dar şi pe cel al turiştilor
care apelează la complexul turistic
din Serbia.Ca să îşi demonstreze
interesul pentru problemele oamenilor, reprezentanţii de la centru au

Dan Popoviciu

Trebuie să recunoaştem că alegerile locale din CaraşSeverin au venit pe fondul unei dispariţii aproape totale a
opoziţiei. Maestrul de ceremonii al acestei situaţii, omul
politic desăvârşit, contemporanul mândriei noastre de a-i fi
contemporan, Sorin Frunzăverde. După ce s-a desprins de
ruşinoasa colaborare cu opoziţia pedeleului lui Blaga,
votând cu Boc pre şedinte şi alegându-se primvicepreşedinte, Frunzăverde a mai dat o lovitură dreptei
ineficiente şi caduce: s-a transferat la PNL, ca
vicepreşedinte. Evident, pentru a pune la cale o dreaptă
cum n-a mai fost ea vreodată. De aici, opoziţia din judeţ a
fost mutilată. Au venit imagiştii USL şi s-au lăudat cu marea
debarcare a guvernului Boc, pornită ca urmare a
instinctelor de mare politician ale domnului Frunzăverde.
După ani întregi în care liderii PSD şi PNL din CaraşSeverin au dat lupte eroice cu „hidra condusă de
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Ale gerile mele
preşedintele CJCS”, iată că au ajuns să se laude cu el, unul
din cei mai mari oameni politici pe care l-a dat pământul
judeţului. În fine!
La alegeri, lucrurile n-au fost tocmai cum ar fi trebuit să
fie. Primari cunoscuţi ca „inamovibili” pe vremea când erau
pedelişti şi apropiaţi lui Frunzăverde, după trecerea la PNL
s-au văzut schimbaţi prin votul popular. Miclea de la
Bozovici, Goga de la Oraviţa, Chisăliţă de la Moldova
Nouă, ar fi cele mai reprezentative exemple. Ca să nu mai
vorbim de Simi de la Oţelu Roşu care, săracul, cum n-a
semnat adeziunea PNL a şi fost încarcerat pe motive de
infracţionist!. În schimb, primarul de la Băile Herculane,
Nicuşor Vasilescu, a reuşit să câştige alegerile, rămânînd
în PDL. La fel, pedelistul Cismăneanţu de la Bocşa, l-a
înfrânt pe Mirel Pascu, fostul primar PSD, cred eu, cea mai
mare surpriză a alegerilor din 10 iunie.

Ar mai fi de vorbit despre ofensiva poporului
caracalean, care s-a înfipt temeinic prin consiliile locale din
primăriile judeţului (numai la Reşiţa au cinci consilieri, ceea
ce în procente duce spre 25 la sută) dar şi în consiliul
judeţean. Mă bucură ascensiunea verzilor care, timid, au
prins şi ei câteva mandate dar şi faptul că nu am mai auzit
de PRM şiUDMR, circarii unui naţionalism bun de vodevil.
Interesant de urmărit de acum încolo care va fi felul în care
vor colabora PNL şi PSD în cadrul unei uniuni care mie mi
se pare de genul uniunii musulman-ortodoxe ridiculizate
de o trupă de umorişti. Care vor fi jocurile pentru toamnă?
Şi, pentru a înţelege, trebuie să lămurim un lucru. Am avut
de a face cu o revoluţie politică pornită din Banat, cu o
trădare clasică sau cu o părăsire rapidă a corăbiei de către
şobolanul alfa?
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Peste 3.000 de elevi susţin în această perioadă examenul de
bacalaureat. Ieri s-au încheiat probele orale, iar din 2 iulie încep
probele scrise. La fel ca şi în anii trecuţi, prima este limba şi literatura
română. Pentru ca inspectorii să aibă control asupra a ceea ce se
întâmplă în clase, aceştia au la dispoziţie aproape 400 de camere web,
montate în toate sălile de examinare.

Romică Anculia, Iancu Simion Simi şi Ghiţă Valetin,
acuzaţi în dosarul pentru deturnarea fondurilor europene,
rămân la arest pentru 40 de zile. Asta au decis magistraţii de
la Tribunalul Caraş-Severin. Deşi cei trei au fost deja trimişi în
judecată, rămân în “captivitate” până la prima înfăţişare, ce
va avea loc pe data de 19 iulie.

Istoria Drapelului României a
răsunat marţi, 26 iunie, în Parcul
Tricolorului din cartierul Govândari.
Anul acesta s-au sărbătorit 164 de ani
de când tricolorul a fost stabilit ca
Drapel al României, pe 26 iunie 1848.

Câ}tigul salarial mediu în luna aprilie 2012
în jude]ul Cara}-Severin

Poluarea cu praful de la Moldomin,
lăsată în voia soartei
(continuare din pagina 1)

Câştigul salarial mediu nominal brut, realizat în luna aprilie 2012 în
judeţul Caraş-Severin a fost de 1612 lei/salariat, mai mare cu 0,6%
decât cel din luna precedentă şi cu 7,2% mai mare decât cel înregistrat
în luna aprilie 2011.
În agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură
acesta s-a situat peste media judeţului, înregistrându-se 1845
lei/salariat şi cel din industrie şi construcţii s-a situat peste media
judeţului cu 1722 lei/salariat, sub medie situându-se câştigul din
servicii (1509 lei/salariat).
Câştigul salarial mediu brut în luna aprilie 2012 în judeţul CaraşSeverin a fost cu 24,7% sub nivelul câştigului salarial mediu brut pe
ţară, care a fost de 2140 lei/persoană.
Câştigul salarial mediu nominal net înregistrat în luna aprilie 2012 în
judeţul Caraş-Severin a fost de 1180 lei/salariat, în creştere faţă de cel
din luna precedentă cu 0,4% şi în creştere cu 6,8% comparativ cu cel
realizat în aprilie 2011.
Câştigul salarial mediu net în agricultură, vânătoare şi servicii
anexe, silvicultură şi piscicultură a cescut faţă de cel din aprilie 2011 cu
36,6%, în industrie şi construcţii a cescut cu 8,3% iar în servicii a
crescut cu 4% faţă de aceeaşi perioadă.
Câştigul salarial mediu net în judeţul Caraş-Severin, în luna aprilie
2012 a fost cu 24% sub nivelul câştigului salarial mediu net pe ţară,
acesta fiind de 1553 lei/persoană.
Câştigul salarial nominal brut cuprinde: salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată
(inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare
aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procentaj din salariu
sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite
pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi de
studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de
salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte
sume plătite din fondul de salarii potrivit prevederilor legislaţiei în
vigoare sau contractelor colective de muncă; sumele plătite din profitul
net şi din alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

trimis o delegaţie formată din doi
comisari, care ar urma să dea soluţii
pentru problema poluării. În urma unei
lungi analize, concluzia la care au ajuns
este că cel mai periculos şi mai toxic iaz
este Tăuşani. De asemenea, aceştia au
mai adăugat că singura salvare ar fi
elveţienii de la Mineco.
„Singura variantă ar fi ca firma să
cumpere uzina, însă la acest moment,
Moldomin trebuie să rezolve problema
intabulării terenurilor pentru ca societatea
să poată fi vândută”, a spus Marius
Cârpean, comisarul-şef al Gărzii de
Mediu Caraş-Severin. Astfel că, acum,
soarta Moldomin stă în mâinile
directorului Iacob Chişărău, care trebuie
să rezolve problema intabulării
suprafeţelor societăţii. Partea proastă a
lucrurilor este că în cazul în care situaţia ia sunt de cinci ori mai mari decât valoarea ecologizării. La
rămâne la fel, iar Uniunea Europeană momentul actual, curăţarea zonelor toxice s-ar ridica la circa 12
vine cu controale peste societate, atunci milioane de euro.
Tatiana Munteanu
amenzile pe care statul român riscă să le

Cum încep s@ se concretizeze proiectele
de milioane ale sta]iunii de pe Cerna

Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin, director executiv Gheorghe Petre

Popula]ia }i fenomenele demografice în
luna aprilie 2012 în jude]ul Cara}-Severin
Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural
În luna aprilie 2012, în judeţul Caraş-Severin, s-au înregistrat 170
născuţi-vii, cu 19 născuţi-vii mai puţin decât în luna precedentă şi cu 23
mai puţin faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Scăderea numărului de
născuţi-vii în luna aprilie faţă de luna anterioară, a determinat scăderea
ratei natalităţii de la 7,1 născuţi-vii la 1000 locuitori în luna martie 2012,
la 6,3 ‰ în luna aprilie 2012.
În luna aprilie 2012 s-au înregistrat 370 persoane decedate, cu 29
mai puţine faţă de luna precedentă şi cu 21 mai multe faţă de luna
aprilie 2011. Rata mortalităţii a scazut de la 14,9 decedaţi la 1000
locuitori în luna martie 2012 la 13,8 ‰ în luna aprilie 2012.
Sporul natural (diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi cel al decedaţilor) a crescut de la -210 în luna martie 2012, la -200 în aprilie2012.
În luna aprilie 2012, în judeţul nostru s-au înregistrat 4 cazuri de
deces la copii cu vârstă de sub un an, acelaşi număr înregistrandu-se şi
în luna aprilie 2011.
În primele patru luni ale anului 2012 se constată o creştere cu 11 a
numărului de născuţii vii şi o scădere cu 67 a numarului de decese faţă
de aceeaşi perioadă a anului precedent, înregistrându-se un spor
natural negativ în ambele perioade (-701 în primele 4 luni din anul 2012
respectiv, -779 in primele 4 luni din anul 2011).
Mortalitatea infantila (decedaţi sub un an) a înregistrat o creştere cu
două decese sub un an în primele patru luni din anul 2012, faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent.
Nupţialitate şi divorţialitate
In luna aprilie 2012 la oficiile de stare civilă din judeţul CaraşSeverin s-au înregistrat 84 căsătorii (revenind 3 căsătorii la 1000
locuitori), în crestere cu 31 de căsătorii comparativ cu luna precedentă.
Acelaşi număr de casatorii s-a înregistrat şi în luna aprilie 2011.
Instanţele judecătoreşti au pronunţat definitiv 37 divorţuri, în
scădere faţă de luna precedentă cu 20 divorturi iar faţă de luna aprilie
2011 în scădere cu 32 divorţuri. Rata divorţialităţii a fost în luna aprilie
2012 de 1,4 divorţuri la 1000 locuitori iar în luna anterioară de 2,1
divorţuri la 1000 locuitori.

Banii pentru investiţiile de la
Herculane sunt alocaţi de Guvern, aşa
cum este cazul Aquaparcului, sau
câştigaţi prin proiecte finanţate de
Uniunea Europeană, aşa cum este cazul
reabilitării centrului istoric, a Străzii
Romane sau a alimentării cu apă a
oraşului. Cert este că oraşul s-a
transformat într-un mare şantier. „Pe
lângă proiectele de 40 de milioane de
euro, unele dintre acestea fiind deja
implementate, şi investitorii au băgat
sume importante în dezvoltarea propriei
afaceri. Numărul turiştilor este deja în
creştere, iar odată cu finalizarea celui mai

mare aquaparc din ţară, administraţia locală se aşteaptă ca
turiştii să fie cu 50 la sută mai mulţi, încă din prima lună de
funcţionare”, a declarat Nicuşor Vasilescu, edilul-şef al oraşuluistaţiune. Bani în reabilitarea centrului istoric Punctul de maximă
atracţie turistică al staţiunii îl reprezintă Centrul Istoric, cu
imobilele sale de o valoare arhitecturală deosebită, toate
aflându-se pe lista monumentelor istorice.
Hoteluri precum Traian, Decebal, Pavilionul 5 sau Vila
Elisabeta sunt deosebit de importante pentru istoria locului, iar
acum se lucrează la reabilitarea lor. Potrivit istoricilor, faptul că
toate acestea intră într-un amplu proces de reabilitare este un
lucru pozitiv. Asta, mai ales că „amintirile” din vremurile apuse
sunt pe cale de dispariţie. „La 1 martie 1887, pe linia TimişoaraCaransebeş-Băile Herculane a călătorit şi împărăteasa AustroUngariei, Elisabeta (Sissi). Ea a locuit până la 13 aprilie la vila
Tatarczy din staţiune, unde a fost vizitată şi de regele României,
Carol I, şi de soţia acestuia”, povesteşte istoricul Mircea
Rusnac. În plus, lucrările de reabilitare ale Străzii Romane sunt
gata deja. Acum, statuile romane amplsate de o parte şi de alta
a străzii, dar şi iluminatul arhitectural redau atmosfera
vremurilor trecute. Valoarea proiectului depăşeşte 800.000 de
euro, iar finanţarea este europeană.
Tatiana Munteanu

Sedin]a Consiliului Prefectural }i }edin]a Comisiei de Dialog Social

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează joi, 28 iunie a.c., la sediul Palatului Administrativ, Sala de Protocol, Cabinet Prefect, următoarele:
l şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul
Caraş-Severin, cu începere de la ora 10,00, având
următoarea tematică:
1. Informare privind tipul indemnizaţiilor plătite din
bugetul asigurărilor sociale de stat.
2. Informare privind măsurile luate pentru modernizarea transportului local de călători. Facilităţi oferite de
către administraţia publică locală persoanelor vârstnice
3. Stadiul încheierii contractelor cu furnizorii de
servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale.
4. Diverse
l şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului
Caraş-Severin, cu începere de la ora 12,00, având
următoarea tematică:
1. Informare privind modul în care s-a asigurat acceDirecţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin, director executiv Gheorghe Petre
sul la serviciile de sănătate în judeţul Caraş-Severin.

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. TUDORACHE COMPANY S.R.L. cu sediul în
Caransebes, str. Calea Severinului, nr. 215, jud. Caraş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşiţa, str.
Horea A7 Parter, jud. Caraş-Severin, anunţă scoaterea la vânzare prin
licitaţie publică deschisă a următoarelor bunuri aparţinând debitoarei:
l Casă de locuit individuală situată în municipiul Caransebeş;
l Dacia CS 02 UZD;
l Dacia CS 02 YSR;
l Presă hârtie.
Licitaţia publică va avea loc în data de 03.07.2012 ora 15:00, urmând
a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de marţi la aceeaşi
oră la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa,
str. Horea, bl. A7, Parter, jud. Caraş-Severin.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7 , parter, jud.
Caraş-Severin începând cu data publicării anunţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.
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2. Informare privind măsurile luate la nivelul
judeţului pentru prevenirea abandonului şcolar şi a
absenteismului.
3. Informare privind accidentele de muncă şi
îmbolnăvirile profesionale înregistrate la nivelul
judeţului Caraş-Severin în anul 2011.
4. Informare privind numărul asiguraţilor în sistemul
public de pensii, numărul beneficiarilor de prestaţii
sociale, suma veniturilor încasate la bugetul
asigurărilor sociale de stat şi suma cheltuielilor
efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
5. Diverse:
l Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţelor
Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin
din data de 23.05.2012 şi data de 06.06.2012.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

Săptămâna politică locală

Democrat-liberalul Cism@nean]u are viceprimar din acela}i partid
Noul primar al Bocşei, Eugen Cismăneanţu, dar
şi cei şaptesprezece consilieri locali, au depus luni
jurământul, preluând astfel funcţiile pentru care au
fost aleşi. Primarul ales al Bocşei a jurat că se va dedica, cum era normal, în următorii patru ani cetăţenilor oraşului, stârnind ropote de aplauze de la cei
care au ţinut să fie prezenţi la investirea sa oficială
după alegerile din 10 iunie. Chiar dacă PDL-ul nu are
majoritate în Consiliul local, Constantin Borozan a
fost ales, cu un scor de 10 la 7 voturi, viceprimar al
Bocşei, pentru un nou mandat, în detrimentul candidatului propus de USL, Corina Marta. În Consiliul
Local Bocşa sunt acum şapte consilieri PDL, şapte

USL, doi PP-DD şi un consilier independent.
Constantin Borozan a obţinut zece voturi, ceea ce
înseamnă teoretic că a fost susţinut de PDL, PP-DD
şi consilierul independent. Votul a fost secret.
“Sperăm ca după această şedinţă să se fi
terminat cu tensiunile în Bocşa. Sunt convins că toţi
colegii mei din consiliu au înţeles asta şi, drept
dovadă, avem acum şi viceprimar”, a afirmat
primarul Eugen Cismăneanţu, care, va avea, iată, un
sprijin suplimentar la trecerea diverselor proiecte dar
şi în activitatea zilnică, deşi, până la urmă, indiferent
din ce partid ai face parte trebuie să te preocupe
binele urbei pe care o slujeşti. (Dan Apostolescu)

40 de echipaje se întrec la
Cupa Re}i]a de vitez@ în coast@
Concursul începe vineri, pe Valea Domanului
Sute de cai putere vor concura pentru cel mai bun timp între 29 iunie
şi 1 iulie pe traseul de viteză în coastă din Valea Domanului din Reşiţa,
considerat a fi cel mai dificil parcurs de acest tip din ţară. Campionatul
Naţional de Viteză în Coastă-Dunlop 2012 - Cupa Reşiţa - va alinia
peste 40 de echipaje din toată ţara, favorit fiind însă din start, la clasa
lui, reşiţeanul Lucien Hora, multiplu campion naţional la automobilism.
Competiţia, organizată de Clubul ACM Sport din Reşiţa, marchează,
simbolic, 140 de ani de la construirea primei locomotive cu abur la
Reşiţa şi 40 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Locomotive. Este,
totodată, cel de-al 32-lea an de competiţii cu motor la Reşiţa, ceea ce
constituie, desigur, o lungă tradiţie, pe care, organizatorii care au
susţinut miercuri o conferinţă de presă - Ion Zamfir, director
organizatoric, şi Walter Fleck, ofiţer de presă - nu vor să o întrerupă.
Deşi an de an greutăţile materiale fac tot mai dificilă organizarea
acestei competiţii, fanionul nu se lasă jos şi, iată, reşiţenii se pot bucura
de etapele cinci şi şase în cadrul Cupei Reşiţa.
”Competiţia se desfăşoară în parteneriat cu Primăria
Reşiţa, ne-a spus Ion Zamfirescu, Consiliu judeţean, Direcţia Regională de Drumuri
şi Poduri Timişoara, IPJ Caraş-Severin, Inspectoratul
de Jandarmi, ISU, Poliţia
C o m u n i t a r ă , P r o C a r,
Neuromed Timişoara. E
nevoie de bani şi pasiune
pentru acest sport. Dar banii
sunt puţini iar automobili-ştii
sunt nişte sportivi aparte, pe care-i admit foarte mult. Ei concurează
pentru propria lor pasiune, pentru că îi premiem cu cupe şi şampanie,
atât. Avem un singur echipaj, anul acesta, al lui Lucien Hora. Din
păcate, deşi Christian Nistoran e sportivul nostru, nu am mai reuşi să-i
asigurăm maşină la această competiţie. Automobilul său e proprietatea
UCMR, e în garajul societăţii dar, deşi nu îl poate valorifica, pentru că
se află în insolvenţă, nu am găsit înţelegere. Sperăm ca anul viitor să
remediem situaţia. Vom pune accent puternic pe măsurile de
securitate. Până la această oră s-au înscris 40 de participanţi dar până
joi seara vor mai veni probabil trei sau patru echipaje. Faţă de Teliu sau
Râşnov unde se înscriu câte 70-80 de echipaje, noi avem mai puţine
dar suntem şi mai departe iar acest traseu e foarte dificil.”
”Cupa Reşiţa e singura competiţie de acest fel din vestul ţării, a
spus şi Walter Fleck. E un traseu foarte greu, un traseu tehnic dar şi
spectacolul e frumos iar lungimea parcursă, de 4,82 kilometri, e tocmai
potrivită.”
Organizatorii susţin că ar fi bine ca mai multe autorităţi sau sponsori
locali să se implice, pentru că această cupă e a oraşului. Nu e nevoie
numai de bani, ci şi de parteneriate pe diverse domenii care pot ajuta
automobilismul şi aceste competiţii.
(Dan Apostolescu)

Programul competi]iei
Vineri 29 iunie 2012
10.00-11.30
Antrenamente oficiale - manşa I
11.30-13.00
Antrenamente oficiale - manşa II
14.00-15.30
Strart în manşa I a competiţiei
15.30-17.00
Strart în manşa a II-a competiţiei
17.00-17.30
Verificări tehnice finale
18.00
Deschiderea circulaţiei
18.30
Festivitate de premiere
Duminică 1 iulie 2012
10.00-11.30
Antrenamente oficiale - manşa I
11.30-13.00
Antrenamente oficiale - manşa II
14.00-15.30
Strart în manşa I a competiţiei
15.30-17.00
Strart în manşa a II-a competiţiei
17.00-17.30
Verificări tehnice finale
18.00
Deschiderea circulaţiei
18.30
Festivitate de premiere

Întreruperea circula]iei rutiere pe DN58
ACM Sport, în parteneriat cu Primăria Municipiului Reşiţa
organizează în zilele de 29 iunie şi 1 iulie 2012, pe binecunoscutul
traseu din Valea Domanului, CUPA REŞIŢA 2012, etapele a V-a şi a VIa ale Campionatului Naţional de Viteză în Coastă - Dunlop 2012.
Pe parcursul desfăşurării celor două etape ale competiţiei - vineri,
29 iunie şi duminică, 1 iulie - sectorul DN58 (Reşiţa - Caraşova) cuprins
între km 43+700 până la km 51+000 va fi închis circulaţiei publice între
orele 08:00 - 18:00. Rutele ocolitoare recomandate sunt următoarele:
1. Pentru traficul automobilelor cu tonaj până la 7 tone: Reşiţa Lupac - Clocotici - Caraşova - Anina şi retur.
2. Pentru traficul automobilelor cu tonaj peste 7 tone: Reşiţa Oraviţa - Anina şi retur.
Devierea circulaţiei va fi semnalizată corespunzător în perioada
premergătoare şi pe parcursul evenimentului, Poliţia Rutieră urmând
să asigure închiderea circulaţiei publice de orice fel pe toată lungimea
traseului de concurs.
De asemenea, pentru preîntâmpinarea oricăror incidente, în
perioadele şi pe sectorul de drum menţionate, Poliţia, Jandarmeria,
Poliţia Comunitară şi personalul de ordine vor supraveghea şi bloca
drumurile laterale care traversează traseul de concurs; vor supraveghea zonele periculoase pentru spectatori şi nu vor permite staţionarea
acestora în aceste locuri; vor asigura menţinerea ordinii în zonele unde
sunt amplasate grupurile de spectatori, împiedicând/interzicând
deplasarea acestora din zonele special amenajate; vor asigura
menţinerea ordinii în zonele de start/sosire/stop şi parc de service.

Ziua internaţională de luptă
împotriva drogurilor
Tu stii ce comanda copilul tau pe internet?
În cursul acestui an mai mulţi tineri şi-au pus în
joc libertatea pentru un gram...un gram dincolo de
lege. Sub denumirea generic ă „Alcatraz”
operatiunea politistilor din cadrul Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organizate CaraşSeverin sub coordonarea procurorului din cadrul
Direc ţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial
Caraş-Severin, a fost creata special pentru a
destructura un grup infractional organizat in traficul
de droguri de risc şi mare risc, precum şi efectuarea
de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt
susceptibile de a avea efecte psihoactive (aşa
numitele „produse etnobnotanice”).
Locuintele mai multor tineri din Caransebes si
Otelu Rosu, cu varste de pana la 30 de ani, au fost
perchezitionate amanuntit de specialisti, in gasirea
probelor necesare intr-un lung drum pe calea legii.
Odata ajunsi la sediul DIICOT, au urmat ore lungi
de audieri, incheiate pentru 4 dintre tineri in arest, iar
probele incontestabile au ajutat la arestarea a 5 tineri
pentru 29 de zile.
Indignare, regret sau mustrari de constiinta nu isi
mai au rostul acum, cand ce au avut mai de pret au
pariat pe o singura carte. Libertatea e cea care nu a
putut invinge, care nu a contat pentru acesti tineri.
Constituirea unui grup infracţional organizat,
trafic de droguri de risc şi de mare risc, organizarea
traficului de droguri si efectuarea de operaţiuni cu
produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a
avea efecte psihoactive sunt infractiunile pentru care
au fost cercetate noua persoane.
Chiar daca magazinele de vise sunt inchise pe
raza Judetului Caras-Severin, un singur click pe
internet este suficient pentru a comanda pliculetele
miraculoase. Chiar daca internetul reprezinta
principala sursa de informatie, dar si cea mai rapida,
parintii trebuie sa constientizeze ca pentru copii
exista tentatii periculoase si trebuie sa ii
monitorizeze. Un colet primit prin posta rapida poate
ascunde secrete cu consecinte pentru intreaga
viata. Nimeni nu exclude increderea in propriul copil,
iar prietenia dintre parinte-copil este vitala.
Curiozitatea si subiectele tabu reprezinta o capcana
pentru tinerii din ziua de azi.
Plantele halucinogene induc efecte fiziologice si
mentale care cuprind in special perturbari ale
comportamentului, ale functiilor cognitive si ale
perceptiei, care se pot perturba pana la instalarea
halucinatiilor, adica la modificarea realitatii.
O singura doza il poate trimite pe consumator
dupa gratii. Fiind sub inflenta acestor substante
acesta poate vedea distorsionat realitatea si ajunge
sa comita si alte infractiuni ajungand si pana la crima
sau sinucidere.
Cum actioneaza asupra
organismului?
Plantele etnobotanice halucinogene pot
actiona asupra organismului in diverse moduri. Pe

termen scurt, persoana care a utilizat acest produse
poate resimti diverse efecte fizice:
l Senzatie de greata si varsaturi;
l Incetinirea ritmului cardiac;
l Hipotensiune arteriala;
l Hipertermie: transpiratie excesiva;
l Dilatarea pupilelor;
l Tremuraturi ale corpului.
Efectele psihice produse de folosirea
plantelor psihotrope sunt:
l Ras fara motiv, euforie, relaxare;
l Imposibilitatea de a se concentra, probleme de
rationament logic;
l Iluzii senzoriale;
l Distorsiuni spatio-temporale;
l Halucinatii;
l Viziuni autoscopice (iluzia de iesire din corp),
senzatie de moarte iminenta;
l Rememorarea amintirilor uitate;
l Senzatie de omniscienta (persoana se crede
atotcunoscatoare), clarviziuni;
l Sentiment de depersonalizare;
l Frica, angoasa, tristete, paranoia etc.
Fiind interzise de lege sau chiar la limita legii, unii
comercianti le vand sub diverse denumirii sustinand
ca sunt ingrasaminte de plante sau seminte de flori.
Poliţia recomandă să nu vă riscaţi libertatea
pentru un gram fiindcă viata nu e o joaca, e un dar ce
merita trait.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin

Recomandări de vacanţă
Dragi elevi,
Se apropie vacanţa! Gata cu teze, teste,
examene: ne pregătim de distracţie.
Indiferent de locul unde vă hotărâţi să vă
petreceţi vacanţa de vară (acasă, la bunici, la mare,
la munte, în tabere şcolare), pentru a nu fi umbrită de
fapte antisociale cărora să le deveniţi victime este
bine să nu uitaţi câteva măsuri preventive uşor de
respectat pe care Poliţia vi le recomandă:
l nu plecaţi în drumeţii neînsoţiţi de adulţi; dacă vaţi rătăcit sunaţi la apelul de urgenţă 112; dacă nu
aveţi telefon si sunte-ţi într-o zonă locuită cautaţi un
magazin, poliţia sau o instituţie publică şi cereţi
ajutor;
l la discotecă mergeţi cu un grup de persoane
cunoscute şi evitaţi invitaţiile ocazionale (în afara
discotecii sau la domiciliul unei persoane - riscaţi să
aibe inteţii periculoase);
l nu vă lăsaţi atraşi de persoane pe care le
cunoaşteţi de puţin timp în activităţi suspecte (puteţi
deveni fără voie complici la comiterea unor
infracţiuni; furturile, chiar nesemnificative, nu sunt
probe de curaj, ci fapte culpabile pedepsite de lege);
l nu vă lăsaţi portofelele şi telefoanele mobile pe
masă când mergeţi la dans într-o discotecă, pe masa
de la o terasă dacă mergeţi la baie sau pe propsopul
de plajă atunci când întraţi în bazin, la ştrand;
l nu da ţi telefonul mobil unei persoane
necunoscute, sub pretextul că vi-l admiră sau trebuie
să dea un telefon urgent;
l nu purtaţi ostentativ bijuterii de mare valoare, cu
sisteme de prindere fragile ori care pot fi smulse
uşor;
l ţine-ţi portofelul într-un buzunar lateral ori la
piept, sub nici o formă în buzunarul din spate al

pantalonului;
l respingeţi orice apropiere sau atingere din partea
unor necunoscuţi; anuţaţi-vă părinţii dacă întâlniţi
astfel de persoane;
l nu vă urcaţi în autoturismele unor persoane
necunoscute indiferent ce vă spun sau vă dau.
Dacă alegeţi însă ca cea mai mare parte a
timpului din vacanţă să o petreceţi în lumea virtuală
ţineţi cont şi de următoarele recomandări:
l nu oferiţi persoanelor întâlnite pe internet
informaţii personale despre voi sau despre familia
voastră;
l nu dezvăluiţi parolele personale altor persoane,
altfel altcineva poate trimite mesaje jignitoare în
numele vostru sau poate accesa site-uri interzise;
l dacă doriţi să vă întâlniţi cu persoane cunoscute
pe internet, anunţaţi-vă părinţii anterior; oamenii pot
fi foarte diferiţi de ceea ce au pretins că sunt în
mediul online şi riscaţi să deveniţi victime ale
traficului de persoane sau a altor întâmplări tragice;
l evitaţi să postaţi pe internet fotografii care să vă
surprindă în ipostaze indecente; ele pot fi folsite mai
devreme sau mai târziu, pentru a vă face rău vouă
sau celor apropiaţi;
l ţineţi cont că nu tot ceea ce citiţi sau vedeţi pe
internet este adevărat!
PENTRU ORICE STARE DE PERICOL ÎN CARE
VĂ AFLAŢI APELAŢI CU ÎNCREDERE 112
NUMĂR UNIC DE TELEFON AL APELURILOR DE
URGENŢĂ
În speranţa că acest minim de reguli preventive
vor fi însuşite şi adoptate în comportamentul vostru,
nu ne rămâne decât să vă dorim să aveţi parte de o
vacanţă plăcută şi plină de distracţii.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin
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Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat iniţiativa legislativă privind
modificarea Legii referendumului. În textul de lege se precizează
faptul că demiterea Preşedintelui este aprobată dacă, în urma
desfăşurării referendumului, propunerea a întrunit majoritatea voturilor
valabil exprimate. PDL va contesta la Curtea Constituţională proiectul
de lege a anunţat preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase.

Proiectul de lege pentru aprobarea OuG nr. 19/2012
privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea
reducerilor salariale, act normativ ce prevede că
salariile bugetarilor vor fi mărite astfel încât acestea să
revină la nivelul de dinainte de tăierile din iunie 2010, a
fost adoptat de Senat, prima cameră sesizată.

Curtea Constituţională a României a
respins legea privind sistemul uninominal
de vot propusă de USL, care prevede că
vor fi aleşi deputaţi şi senatori cei care au
câştigat colegiul în care au candidat şi prin
care pragul electoral a fost eliminat.

Sprijinul acordat pentru cre}terea
copiilor

Legea privind re]inerea datelor prelucrate
de furnizorii de comunica]ii electronice

Centrele de s@n@tate
multifunc]ionale

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale s-a întâlnit în
22 iunie 2012 cu preşedintele Asociaţiei “Mame pentru
Mame” pentru a discuta soluţiile necesare îmbunătăţirii
contextului legislativ în ceea ce priveşte sprijinul acordat
pentru creşterea copiilor.
În cadrul întâlnirii, au fost dezbătute amendamentele la
O.U.G. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative care reglementează acordarea de beneficii
de asistenţă socială, care vor fi supuse votului Parlamentului, în cel mai scurt timp posibil, cel mai important dintre
acestea având ca scop revenirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului la cuantumul de 85% din salariu atât în ceea
ce priveşte opţiunea pentru un concediu de creştere a copilului de 1 an, cât şi în cea de 2 ani. în ceea ce priveşte plafoanele indemnizaţiei pentru creşterea copilului, se vor menţine
la nivelul actual, respectiv plafonul minimal de 600 de lei,
plafonul de 1200 de lei pentru opţiunea concediului de 2 ani,
cât şi cel de 3400 de lei pentru opţiunea concediului de 1 an.
Un alt amendament solicitat de asociaţia “Mame pentru
Mame” şi care a fost propus de ministerul muncii spre
aprobare Parlamentului este extinderea dreptului la
stimulentul de reinserţie şi la părinţii care au optat pentru
concediul de 2 ani. În prezent, acest stimulent este acordat
numai acelor părinţi care au optat pentru concediul de 1 an şi
care se reîntorc la locul de muncă până la împlinirea de către
copil a acestei vârste. Odată aprobat, amendamentul mai
sus amintit va da posibilitatea ca şi părinţii care au optat
pentru concediul de 2 ani să beneficieze de stimulentul de
reinserţie, după împlinirea de către copil a vârstei de 1 an.
În cadrul întâlnirii, s-a discutat şi necesitatea extinderii
facilităţilor acordate mamelor ce se reîntorc la locul de
muncă prin introducerea unui program flexibil de lucru care
să permită alăptarea copilului până la vârsta de 2 ani. În
prezent, această facilitate există numai pentru mamele cu
copii cu vârsta până la 1 an, ceea ce împiedică multe femei
care doresc să îşi alăpteze copiii până la minim 2 ani
(conform recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
şi UNICEF) să se reîntoarcă la locul de muncă înainte de 2
ani. Ministrul muncii a precizat că va avea discuţii cu
patronatele şi sindicatele în ceea ce priveşte adoptarea ei,
precum şi introducerea acesteia în Strategia de Creştere a
Natalităţii aflată în lucru la ministerul muncii.
Referitor la sistarea plăţii indemnizaţiei în cazul părinţilor
titulari care au datorii la bugetele locale, în amendamentele
propuse se regăseşte o măsură prin care doar părinţii care
beneficiază de cel puţin 6 luni de indemnizaţie sau stimulent
vor fi supuşi acestei verificări.
La final, asociaţia “Mame pentru Mame” a propus
instituirea profesiei de Educator Natal şi introducerea sa în
Codul Ocupaţiilor din România şi a solicitat urgentarea
adoptării cadrului legal pentru funcţionarea şi dezvoltarea
creşelor, recunoaşterea bonelor şi, în general, pentru
asigurarea serviciilor de îngrijire a copiilor pe timpul zilei.
MMFPS, 22 Iunie 2012

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 406 din data de 18
iunie 2012 a fost publicată Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor
generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii
electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice
destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Legea stabileşte obligaţia furnizorilor de reţele publice de
comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului de a reţine anumite date generate sau
prelucrate în cadrul activităţii lor pentru punerea acestora la dispoziţia
organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de
stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale în scopul utilizării lor în
cadrul activităţilor de prevenire, de cercetare, de descoperire şi de
urmărire penală a infracţiunilor grave sau pentru rezolvarea cauzelor
cu persoane dispărute ori pentru punerea în executare a unui mandat
de arestare sau de executare a pedepsei.
Prevederile se aplică datelor de trafic şi de localizare a persoanelor
fizice şi a persoanelor juridice, precum şi datelor necesare pentru
identificarea unui abonat sau unui utilizator înregistrat.
Legea se aplică doar datelor generate sau prelucrate ca urmare a
unei comunicaţii ori a unui serviciu de comunicaţii şi nu se aplică în
ceea ce priveşte conţinutul comunicării sau informaţiilor consultate în
timpul utilizării unei reţele de comunicaţii electronice, în aceste cazuri
fiind aplicabile prevederile Codului de procedura penală, precum şi
cele ale legilor speciale în materie.
Astfel, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au
obligaţia de a asigura, pe cheltuială proprie, crearea şi administrarea
unor baze de date în format electronic, în vederea reţinerii următoarelor categorii de date, în măsura în care sunt generate sau prelucrate
de aceştia:
l date necesare pentru urmărirea şi identificarea sursei unei
comunicări;
l date necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări;
l date necesare pentru a determina dată, oră şi durata comunicării;
l date necesare pentru identificarea tipului de comunicare;
l date necesare pentru identificarea echipamentului de comunicaţie
al utilizatorului sau a dispozitivelor ce servesc utilizatorului drept
echipament;
l date necesare pentru identificarea locaţiei echipamentului de
comunicaţii mobile.
Datele se reţin şi se păstrează timp de 6 luni de la data efectuării
comunicării.
Furnizorii de comunicaţii electronice au obligaţia că, la solicitarea
organelor de urmărire penală, a instanţelor de judecată şi a organelor
de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, formulată în
aplicarea dispoziţiilor Codului de procedura penală, precum şi a celor
din legile speciale în materie, să transmită acestora, în cel mult 48 de
ore de la data solicitării, datele reţinute potrivit legii.
Furnizorii de comunicaţii electronice vor semna datele solicitate
utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat
calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
20 iunie 2012 - Juridice.ro

Începând din 27 iunie, centrele de
sănătate multifuncţionale pot fi înfiinţate şi
de către autorităţile locale
La propunerea Ministerului Sănătăţii, în
şedinţa de Guvern din 27 iunie, a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr.
70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local.
Conform actului normativ, înfiinţarea
centrelor de sănătate multifuncţionale se
poate face şi de către autorităţile locale
care deţin management spitalicesc.
Centrele nou constituite vor fi unităţi
sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate
prin act administrativ al conducătorului
autorităţii administraţiei publice locale, cu
avizul conform al Ministerului Sănătăţii şi al
Ministerului Administraţiei şi Internelor.
Până la aprobarea acestui act normativ,
centrele de sănătate multifuncţionale
puteau fi organizate numai ca unităţi fără
personalitate juridică, în structura spitalelor
judeţene, municipale sau orăşeneşti şi
asigurau servicii de sănătate prin cabinete
medicale, spitalizare de zi şi servicii de
laborator.
Conform noului act normativ, centrele
de sănătate multifuncţionale cu personalitate juridică, vor avea o structură formată
din cabinete de specialitate, spitalizare de
zi cu 5 până la 20 de paturi, laborator de
analize medicale de radiologie şi de imagistică medicală, precum şi alte structuri medicale fără paturi de spitalizare continuă.
Acestea vor fi conduse de un director,
personal contractual, funcţie ocupată prin
concurs sau examen şi salarizată în
condiţiile legii.
Centrele de sănătate multifuncţionale
vor fi finanţate în condiţiile stabilite prin
contractul-cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate şi a normelor
de aplicare ale acestuia.
Autorităţile administraţiei publice locale
vor asigura sumele necesare pentru
cheltuielile de administrare şi funcţionare,
reparaţii, consolidare, extindere şi
modernizare, la care se adaugă şi sume
pentru dotări cu aparatură şi echipamente
medicale ale centrelor înfiinţate.
Ministerul Sănătăţii, 27-06-2012

l BNR menţine dobânda cheie la 5,25% pe an l Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 1,19% din Produsul Intern Brut (PIB) după primele cinci luni din acest
an l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a postat Strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei şcolare l Camera Deputaţilor în
calitate de for decizional a adoptat proiectul de lege care prevede ca ziua de 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, să fie declarată zi liberă, sărbătoare a creştinării
poporului român l Senatul, cameră decizională în această speţă, a adoptat propunerea de lege care prevede scoaterea hotărârilor Parlamentului de sub controlul
Curţii Constituţionale a României l Plenul reunit al Parlamentului a aprobat componenţa Consiliului de Administraţie al Televiziunii Române l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Apararii Nationale nr. 41/2012 privind
metodologia de acordare a gradelor şi înaintare în grad a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere, pe timp de pace
(M.O. nr. 328/15.05.2012)
l Ordinul Autorităţii Nationale pt. Regl. şi Monitorizarea
Achiziţiilor Publice nr. 171/2012 cu privire la clarificarile ce
vizeaza continutul documentatiei de atribuire (M.O. nr.
328/15.05.2012)
l Guvernul României - Norma metodologică din 2012 de
aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (M.O. nr.
335/17.05.2012)
l O.u.G. nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de
restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate
(M.O. nr. 336/18.05.2012)
l Legea nr. 119/1996 (r 2) cu privire la actele de stare civilă
(M.O. nr. 339/18.05.2012)
l O.u.G. nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru
recuperarea reducerilor salariale (M.O. nr. 340/18.05.2012)
l Ordinul Arhitecţilor din România - Codul deontologic din
2012, al profesiei de arhitect (M.O. nr. 342/21.05.2012)
l Ordinul Arhitecţilor din România - Regulamentul din 2012,
de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din
România (M.O. nr. 342/21.05.2012)
l Ordinul Arhitecţilor din România - Regulamentul din 2012,
-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor
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teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România (M.O. nr.
342/21.05.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4071/2012 pentru modificarea Metodologieicadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, aprobata prin
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
nr. 5.560/2011 (M.O. nr. 344 din 21.05.2012)
l H.G. nr. 384/2012 pentru modificarea anexei nr. 3 la H.G.
nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor
scoase din uz (M.O. nr. 345 din 21.05.2012)
l Legea nr. 74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 (M.O. nr.
346/22.05.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1291/2012
pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului mediului
şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta
pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vânarea
este permisa, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 14.05.2012) (M.O. nr. 347/22.05.2012)
l Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Procedura din
2012, de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei
autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de
drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare
fiscală, potrivit legii (M.O. nr. 350/23.05.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
111/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru
proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru
Pescuit 2007-2013 (M.O. nr. 356/25.05.2012)
l Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Procedura din
2012, de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la
TVA (M.O. nr. 356/25.05.2012)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2012, privind eliberarea pentru cadrele
didactice din România a adeverinţei de conformitate a
studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale (M.O. nr. 357/25.05.2012)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
nr. 820/2012 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui
tichet de masa pentru semestrul I al anului 2012 (M.O. nr.
357/25.05.2012)
l Ministerului Mediului şi Pădurilor - Procedura din 2012, de
emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita
din silvicultura şi industriile conexe (M.O. nr. 360/28.05.2012)
l Biroul Român de Metrologie Legală - Lista din 2012,
oficiala a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal L.O. - 2012 (M.O. nr. 361/29.05.2012)
l Agenţia Naţională Antidoping - Procedura din 2012, de
control privind prevenirea şi combaterea producerii şi
traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc (M.O.
nr. 363/29.05.2012)

Angela Merkel şi Francois Hollande s-au întâlnit la Paris, în ajunul reuniunii Consiliului UE din 28-29 iunie.Cu această ocazie, s-au discuta detaliile pachetului de 130 miliarde de euro pentru creştere economică anunţat de cancelarul
german şi preşedintele francez în timpul întâlnirii lor cu premierul italian Mario
Monti şi prim-ministrul spaniol Mariano Rajoy. Cei doi lideri au avut şi un schimb
de opinii cu privire la criza datoriilor din zona euro şi Fondul european de salvare.

Cipru a devenit al cincilea
membru EU care cere ajutor pt.
salvare. La începutul săptămânii,
Cipru a solicitat, în mod oficial, un
plan de salvare de la UE, în
încercarea de a-şi susţine băncile.

Regina Regatului Unit s-a aflat într-o vizită de două zile
în Irlanda de Nord care s-a axat pe ceea ce este considerată
„o strângere de mână” istorică cu Martin McGuinness, fost
comandant IRA, care este acum un politician important, trăgând linie sub unul dintre conflictele armate ale Europei care a costat viaţa a mii de soldaţi şi civili, inclusiv a vărului ei.

UE îşi intensifică lupta împotriva
traficului de persoane
Combaterea formelor actuale de sclavie: 40 de
noi măsuri pentru o strategie la nivelul Uniunii
Europene împotriva traficului de persoane
În fiecare an, sute de mii de persoane sunt victime ale traficului de persoane în Uniunea Europeană. Femei şi bărbaţi, fete şi băieţi, aflaţi în situaţii
vulnerabile, sunt vânduţi în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al prelevării de organe, dar şi
pentru cerşit, aservire domestică, căsătorii forţate,
adopţie ilegală, precum şi alte forme de exploatare.
Recent, Comisia a adoptat Strategia UE pentru
perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului
de persoane, reprezentând un set de măsuri
concrete şi practice care urmează să fie puse în
aplicare pe parcursul următorilor cinci ani. Printre
măsuri se numără înfiinţarea unor unităţi naţionale
de aplicare a legii specializate în problematica
traficului de persoane şi crearea la nivel european a
unor echipe comune în vederea urmăririi cazurilor
de trafic transfrontalier.
O nouă strategie europeană
Strategia include atât prevenirea, protecţia şi
sprijinirea victimelor, cât şi urmărirea penală a
traficanţilor. Sunt identificate cinci priorităţi şi,
pentru fiecare dintre ele, se definesc o serie de
iniţiative, precum:
l sprijinirea instituirii unor unităţi naţionale de
aplicare a legii specializate în combaterea traficului
de persoane;
l crearea de echipe comune de investigare cu
participarea Europol şi Eurojust în toate cazurile de
trafic transfrontalier;
l furnizarea de informaţii clare victimelor referitoare la drepturile pe care le au în conformitate cu
legislaţia UE şi cu legislaţiile naţionale, în special în
ceea ce priveşte drepturile lor la asistenţă şi îngrijire
medicală,dreptul lor la un permis de şedere, precum
şi drepturile pe care le au în calitate de lucrători;
l crearea unui mecanism la nivelul UE pentru
identificarea mai precisă, orientarea, protecţia şi
acordarea de asistenţă victimelor traficului;
l instituirea unei „coaliţii europene a întreprinderilor împotriva traficului de persoane” pentru a se
îmbunătăţi cooperarea dintre întreprinderi şi părţile
interesate;
l instituirea unei platforme europene a organizaţiilor societăţii civile şi a furnizorilor de servicii care
îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei
victimelor şi al asistenţei în statele membre şi în ţări
terţe;
l sprijinirea proiectelor de cercetare care examinează rolul internetului şi al reţelelor sociale ca
instrumente de recrutare tot mai populare pentru
traficanţi.
Câteva cifre
Potrivit unor estimări recente ale Organizaţiei
Internaţionale a Muncii (OIM), numărul victimelor
muncii forţate, inclusiv ale exploatării sexuale, se
ridică la 20,9 milioane la nivel mondial. 5,5 milioane
dintre acestea sunt copii. Conform Europol, copiii
forţaţi să participe la activităţi infracţionale precum
cerşitul organizat şi furtul organizat din spaţii

comerciale, sunt vânduţi ca „mărfuri” la „preţul” de
20 000 EUR.
Num ărul estimat al victimelor din ţ ările
dezvoltate (SUA, Canada, Australia, Japonia,
Norvegia şi ţările UE) se ridică la 1,5 milioane de
lucrători supuşi la muncă forţată, adică 7 % din
totalul pe plan mondial. Traficul de persoane
generează profituri de peste 25 miliarde EUR anual
pentru organizaţiile criminale internaţionale din
întreaga lume. În vreme ce multe victime vin din ţări
din afara Uniunii Europene, se constată o creştere a
traficului intern (adică cetăţeni europeni victime ale
traficului pe teritoriul UE).
Datele preliminare colectate de statele membre
la nivelul UE sunt în concordanţă cu cele furnizate
de organizaţii internaţionale precum Biroul ONU
pentru droguri şi criminalitate (UNODC) şi arată că
trei pătrimi din victimele identificate în statele
membre ale UE sunt victime ale traficului de
persoane în vederea exploatării sexuale (76 % în
2010). Alte victime sunt forţate la muncă (14 %),
cerşit (3 %) şi aservire domestică (1 %).
În ceea ce priveşte distribuţia pe sexe, datele
preliminare disponibile arată că femeile şi fetele
sunt principalele victime ale traficului de persoane;
din totalul victimelor înregistrate în perioada 2008 2010, femeile reprezintă 79 % (dintre care 12 %
fete), iar bărbaţii - 21 % (dintre care 3 % băieţi).
Prea puţini sunt încă autorii infracţiunilor care
ajung după gratii, în timp ce victimele luptă să se redreseze şi să se reintegreze în societate: rezultatele
preliminare ale unor date colectate recent arată că
numărul condamnărilor în cazuri de trafic de
persoane a scăzut de la aproximativ 1 500 în 2008
la aproximativ 1 250 în 2010. Europenii sunt de
acord că este nevoie să se ia măsuri: potrivit celui
mai recent sondaj, 93 % dintre cetăţenii UE sunt de
acord că statele membre ar trebui să coopereze în
vederea combaterii traficului de persoane.
Context
Prin „Strategia UE pentru perioada 2012-2016
în vederea eradicării traficului de persoane”,
Comisia se concentrează pe acţiuni concrete care
vor sprijini şi completa punerea în aplicare a
legislaţiei UE în materie de trafic de persoane, a
cărei dată limită de transpunere este aprilie 2013.
Măsurile incluse în strategie sunt rezultatul unor
ample consultări cu experţi, guverne, societatea
civilă, organizaţii internaţionale, cu partenerii sociali
şi cu reprezentan ţi ai mediului academic.
Consultările reflectă principalele preocupări ale
acestora, precum şi punctele de vedere ale
victimelor, şi vor completa eforturile în curs.
Strategia urmeaz ă să fie discutată de
Parlamentul European şi Consiliu.
Comisia va continua să evalueze progresele
înregistrate în domeniul combaterii traficului de
persoane şi va prezenta un raport Parlamentului
European şi Consiliului o dată la doi ani. Primul
raport, care va fi publicat în 2014, va include o
evaluare intermediară a strategiei.
(Comisia Europeană, IP/12/619, 19/06/2012)

Activit@]i de promovare,
de reprezentare a
intereselor, de lobby
Registrul de transparenţă îşi sărbătoreşte prima aniversare, cu un bilanţ care
cuprinde peste 5 150 de înregistrări,
participarea Consiliului şi o consultare
publică
Registrul comun de transparenţă al
Comisiei şi al Parlamentului European
(destinat organizaţiilor şi lucrătorilor
independenţi implicaţi în activităţi de promovare, de reprezentare a intereselor,
de lobby etc.) şi-a sărbătorit prima aniversare în 23 iunie. Registrul online oferă
cetăţenilor informaţii detaliate privind
organizaţiile şi lucrătorii independenţi
care încearcă să contribuie la elaborarea
politicilor europene şi să influenţeze
acest proces şi este un exemplu inovator
de cooperare între instituţiile UE.
Aniversarea a coincis cu adoptarea
de către Consiliul de Miniştri a deciziei de
a fi reprezentat, de asemenea, în cadrul
registrului, prin trimiterea unui observator la secretariatul comun care se ocupă
de gestionarea zilnică a acestuia.
Pentru a pune bazele unui proces de
revizuire care va avea loc anul viitor şi
pentru a contribui la elaborarea primului
raport anual privind func ţionarea
registrului a fost iniţiată o consultare
publică online a părţilor interesate, care
va dura până la data de 31 august 2012.
Aniversarea a marcat, de asemenea,
închiderea oficială a vechiului registru al
reprezentanţilor de interese, instituit de
Comisie în 2008. Organizaţiile din
vechiul registru au fost transferate treptat
în cel nou, în cursul perioadei de tranziţie
de 12 luni, în timp ce toate noile înscrieri
s-au efectuat exclusiv în registrul comun
de transparenţă.
(IP/12/681, 22/06/2012)

Mohammed Morsi, candidat
sprijinit de Frăţia Musulmană a
fost declarat câştigător al alegerilor
prezidenţiale din Egipt. După anunţul comisiei electorale, el s-a proclamat un lider "pentru toţi egipteni".
Potrivit datelor oficiale, avansul
lui Morsi în faţa contracandidatului
Shafiq (un fost colonel în forţele
aeriene care a fost perceput ca fiind
favorit al consiliului militar care a
preluat de la Mubarak puterea) a
fost de 800.000 voturi.
Recent, după închiderea
secţiilor de votare pentru turul doi al
alegerilor prezidenţiale, Consiliul
Suprem al Forţelor Armate a emis
amendamente constituţionale care
i-au preşedintelui mai multe dintre
competenţelor sale majore. Militarii
aflaţi la guvernare au rămas arbitrii
principali peste problemele cele mai
presante ale unei tranziţii complicate, cum ar fi redactarea unei noi
Constituţii, legiferare, aprobarea
bugetului de stat.
Noul preşedinte nu va mai
desemna ministrul apărării şi va
pierde titlul de "Comandant Suprem
al Forţelor Armate".
Anterior, parlament ales în mod
liber, dominat de Frăţia Musulmană,
a fost dizolvat, lăsând militarilor
responsabilitatea de a legifera. Pe
această temă, Tribunalul Administrativ din Cairo va examina, în 7 iulie,
legalitatea dizolvării parlamentului.
Preşedintele Vladimir Putin
s-a întreţinut, la începutul săptămânii, cu liderii israelieni, în timpul unei
vizite de 24 de ore, care a juxtapus
legăturile tot mai bune dintre cele
două ţări cu diferenţele lor, cea mai
de seamă dintre ele fiind programul
nuclear iranian.
Înainte de a se îndrepta spre
Iordania, Putin s-a întâlnit şi cu
Mahmoud Abbas.

În conformitate cu Circulara C43 a Serviciului Internaţional pentru
Rotaţia Pământului (IERS) o secundă va fi introdusă pozitiv în timpul
universal coordonat (UTC), la sfârşitul lunii iunie 2012.
Timpul este construit, stabilit şi măsurat cu ajutorul ceasurilor atomice,
Timpului atomic internaţional (TAI). Dacă TAI oferă o scară a timpului
continuă, timpul dat de "ceasul Pământului" nu este uniform, rotaţia
planetei fiind influenţată de maree, variaţiile vânturilor, etc. În timp, la
intervale neregulate, acesta se depărtează de timpul atomic. Atunci se
adaugă o secundă suplimentară. Ultimul eveniment de acest gen a avut
loc pe 31 decembrie 2008, iar pe 30 iunie se va adăuga a 25-a secundă la
timpul universal de la introducerea acestui sistem.

l Qatar vizează investiţii de 5 miliarde dolari în acţiuni şi obligaţiuni pe pieţele din China l Comisia Europeană lansează o campanie care vizează
implicarea mai multor femei în domeniul ştiinţei şi al inovării l Turcia şi Azerbaidjan au semnat un acord inter-guvernamental pentru construcţia
conductei Trans-Anatolia, proiect de 7 miliarde dolari, care va transporta peste şase ani gaz natural azer prin Turcia în Europa l Consiliul Uniunii
Europene dă undă verde pentru discuţiile de aderare cu Muntenegru l Premierul macedonean a declarat că aşteaptă ca noul guvern al Greciei să-şi
arate disponibilitatea pentru rezolvarea unui litigiu vechi de peste 20 de ani legat de ţara care are dreptul la numele de Macedonia l În cadrul aşa-numitei
proceduri de verificare şi închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică o sumă totală de 436 de milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul
politicii agricole a UE, cheltuită în mod incorect de statele membre l

Misiunea NEEMO 16

La 11 iunie, NASA a trimis al şaisprezecelea echipaj de
"aquanauţi" pentru a trăi timp de două săptămâni în
Aquarius, singurul laborator subacvatic din lume. NASA
închiriază laboratorul în fiecare an de la National Oceanic
& Atmospheric Administration (NOAA) pentru a desfăşura
activităţi de cercetare şi de simulare pentru diferite misiuni
spaţiale, în mediul cu gravitaţie scăzută pe care îl oferă
apa.
Misiunile NEEMO (NASA Extreme Environment
Mission Operations) sunt efectuate pe Aquarius deoarece
izolarea, constrângerile habitatului şi ale spaţiului pentru
echipaj, mediul aspru şi gravitaţia redusă forţează
echipajul să efectueze diferite operaţiuni specifice unui tip
de misiuni, în condiţii extreme. Asemenea spaţiului, lumea
subacvatică este un loc ostil pentru oameni. Membrii echipajului experimentează unele dintre provocările pe care le
vor întâlni pe un asteroid îndepărtat, planetă sau lună.
Actuala misiune, NEEMO 16, a avut ca obiectiv
derularea diferitelor scenarii pentru o misiune reală pe un
asteroid.
Cei patru "aquanauţi" (astronaut al NASA şi
comandant al misiunii, Dorothy Metcalf-Lindenburger,

astronaut al Agenţiei Spaţiale Europene (ESA), Timothy
Peake, astronaut
al Japan Aerospace Exploration
Agency (JAXA), Kimiya Yui, şi Goldwin Smith, profesor de
astronomie la Universitatea Cornell şi preşedinte al
Consiliului consultativ NASA Steven W. Squyers, au
revenit pe uscat în 22 iunie, după ce au petrecut 12 zile pe
fundul oceanului în largul coastei Floridei.
În timpul prezenţei pe Aquarius, s-au concentrat în
special pe cele mai eficiente modalităţi de a se fixa pe o
stâncă ce se deplasează cu viteză în spaţiu şi cum să facă
faţă întârzierilor de comunicare cu centrul de control.
Aquanauţii au efectuat, de asemenea, mai multe
simulări ale diferitelor tehnici pentru navigaţia în jurul şi pe
suprafaţa asteroidului.
Rezultatele misiunii vor ajuta NASA în planificarea
unei viitoare misiuni cu echipaj uman pe un asteroid din
apropierea Pământului, unul dintre obiectivele principale
atribuite agenţiei de către preşedintele Barack Obama în
2010. NASA intenţionează să trimită astronauţi pe un
asteroid până în 2025, apoi pe Marte la mijlocul anilor
2030. Agenţia a început deja dezvoltare navelor spaţiale
Orion care vor transporta astronauţi în spaţiul adânc.
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S.C. Magister Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI
Vând garsonieră compusă din
cameră, bucătărie, baie cu cadă,
parter înalt, situată în Reşiţa,
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 ăi,
îmbunătăţit, et. 3/4, situat în Reşiţa,
Lunca Pomostului, bloc construit în
1986. Preţ, 36.000, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apart. 4 camere, 120 mp,
situat în Reşiţa, zona Poliţie, et. 1/4,
super îmbunătăţit. Preţ 50.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, 100 mp, super
îmbunătăţit, et. 1/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ, 42.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp, construcţii,
hale în suprafaţă de 360 mp, curte
betonată, 1.000 mp, pentru locuit
sau bază de construcţii, după caz,
situate în Moniom. Preţ 50.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă situată în Reşiţa, Bdul Timişoarei, pentru locuit sau
pensiune turistică compusă din 10
camere, 6 băi, 2 garaje, sală fitness,
spălătorie, teren în suprafaţă de 750
mp. Preţ 265.000 €, negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zonă agrement, în Reşiţa, zona Muzeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând ap. 2 camere, decomandat, 50 mp, et. 2/7, situat în Reşiţa,
str. Pop Telecan, cu îmbunătăţiri
medii, gresie, faianţă, geamuri
termopane, convector. Preţ, 22.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construită la
roşu, situate în Reşiţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând pensiune compusă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafaţă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re şi ţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central ă, termopane, laminate,
mobilat parţial, situat în Reşiţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 37.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, centrală, aer
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa,
Calea Caransebeşului. Preţ 38.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Reşiţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând spaţiu comercial de 120
mp situat în Reşiţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă în Oraviţa centru,
compus ă din parter 120 mp
amenajat ca spaţiu comercial, la etaj
3 apartamente a câte 2 camere, 3
băi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Preţ 70.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Bocşa Montană,
compusă din 6 camere, baie,
bucătărie, utilită ţi curent, gaz,
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj
8, 120 mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă,
podele laminate, situat în Reşiţa, Pţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 39.000 € uşor negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilităţile trase (apă,
curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Reşiţa, zona Muncitoresc, la
strada principală. Preţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere,
curte foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând spaţiu comercial 70 mp
situat în Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774
Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la stradă,
racordate la toate utilităţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
centrală termică, spaţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez casă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timişoara lângă
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Închiriez apart. 3 camere, mobilat, plus garaj, situat in Reşiţa, P-ţa
Trandafirul. Preţ, 250 € lunar, neg.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial, 120
mp, situat în Reşiţa, bd. Republicii,
fostul magazin Mara. Preţ, 500 € lunar. Tel. 0255-221529, 0720-038774

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând corturi de 2 şi 3 persoane.
Tel. 0355-425973. (RR)
Vând tv color, diagonala 51, grimetalizat. Preţ 150 lei. Vând tv color,
12 w, 150 lei, calculator Pentium 4,
complet cu monitor, 450 lei. Vând
orgă, 200 lei. Vând bicicletă pentru
copii, cu suspensie. Preţ 150 lei. Tel.
0757-612642. (RR)
Vând uşă pliantă, 60 lei, 2 veioze, 18, respectiv 14 lei, un tablou din
Germania, 80 lei, tablouri mai micuţe, 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 pendulă, dimensiunea
80/60. Preţ 200 € negociabil. Tel.
0786-483218, 0747-468797. (RR)
Vând vaca cu lapte, 7 ani, a fătat
de 3 luni. Preţ 2.700 lei. Tel. 0742627849. (RR)
Vând cal, 2 ani, talie mare,
culoare galben-breaz. Preţ 2.800 lei
negociabil. Tel. 0742-904583. (RR)
Vând maşină de cusut Ileana în
stare foarte bună. Preţ 200 lei. Tel.
0724-504036. (RR)
Vând 2 dulapuri de furnir, unul cu
2 uşi, celălalt cu 3 uşi şi vitrină. Preţ
400 lei negociabil. Tel. 0771117826, 0355-427262. (RR)
Vând porc în Gherteniş, 120 kg.
Preţ 7,5 lei/kg. Tel. 0748-138261 (rr)
Vând grâu boabe şi porumb.
Preţ 1 leu/kg.Tel. 0728-094866 (RR)
Vând 50 de oi cu miei, oile sunt
ţurcane. Tel. 0749-147822. (RR)
Vând porc de 200 de kg. Preţ 8
lei/kg. Tel. 0768-842846, 0255232854. (RR)
Vând pompă pentru irigare,
marca Stil, portabilă, 8 kg cu tot cu
rezervorul plin de benzină, consumă
2 l benzină/oră, furtun absorbţie de 2
ţoli, original, distanţa de refulare 50
m. Preţ 1.000 lei negociabil. Tel.
0355-802072, 0770-454439. (RR)
Vând canapea nouă. Preţ 650
lei. Tel. 0786-483218, 0747468797.
Vând televizor Samsung, diagonala 81. Preţ 100 lei. Vând monitor
de 19 inch cu 2 difuzoare încorporate. Preţ 100 lei. Tel. 0722-264501.
Vând iapă pentru lucru sau
schimb cu un mânz. Preţ 3.000 €
negociabil. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând viţel de 2 luni. Preţ 11 lei/
kg. Tel. 0745-654658, 0255-243110
Vând 3 capre şi 10 iezi. Preţ
2.200 lei. Tel. 0742-127772. (RR)
Vând porc de 120 kg. Preţul este
raportat la kg, 7,5 lei. Tel. 0748138261. (RR)
Vând aparat fitness. Preţ 500 lei.
Tel. 0770-362902. (RR)
Cump ăr frigider, mic, orice
marcă. Tel. 0730-685975. (RR)
Vând roi şi familii de albine. Tel.
0744-753155 .
Vând tv Toshiba diag. 80 cm,
ecran plat, imagine în imagine,
adică te uiţi la mai multe canale
simultan, tv Philips diag. 50 cm,
rochie de mireasă aprox. 90-70-95,
colţar de pluş culoare verde, cu pat
pliabil şi ladă, congelator cu 5 sertare Aim adus din Germania,
combină muzicală Sony cu 3 cd
normale, radio şi casetofon, 2x40w,
poate fi folosită şi ca staţie. Preţuri
negociabile mai ales pentru mai
multe produse. Tel. 0741-982648.
Vând vacă de 9 ani, cu lapte.
Preţ 2.300 lei neg.Tel. 0770-853684
Vând greblă de adunat sau
împrăştiat fânul. Preţ 850 €. Tel.
0771-088130. (RR)

Vând cărucior bebe 150 lei,
pătuţ bebe cu etaj superior şi masa
înfăşat 150 lei, scaun masă 100 lei
marsupiu Chico 50. Tel. 0724027846.
Persoană fizică vând monitor
CRT cu ecran plat Compaq 7550.
Arată şi funcţionează ireproşabil.
Preţ 100 lei. Tel. 0745-130202.
Vând calculator Intel Celeron de
2.40 GHz, ram 512 MB DDR, placă
video Nvidia GeForce FX 5200-128
MB, hard disk 80 GB. Preţ 450 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu căşti, încărcător de cameră şi
încărcător de maşină. Preţ 300 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând cuier. Tel. 0355-411682,
0733-594473
Vând congelator Arctic, nou, cu
garanţie. Tel. 0355-411682
Vând 2 căţei, fetiţă şi băiat, rasa
York Shire Terrier. Tel. 0748296465, 0722-534618
Vând bicicletă nouă Bike-Alpine,
canapea extensibilă, două fotolii,
birou elevi scoală. Tel. 0721-155683
Vând moară cu ciocănele (10
intercalate), cu volantă, ciclodar,
gresor ştaufăr, lucrată de meseriaş.
Preţ 550 lei. Tel. 0743-738531

Vând cazan de făcut ţuică, de
130 l, din inox alimentar, cu răcitor
de cupru. Preţ 1.000 €. Tel. 0747877713. (RR)
Vând un viţel de 2 luni, gras la 11
lei kg/negociabil. Tel. 0745-654658
sau 0255-243110.
Vând unitate calculator HP şi
monitor Sonic 17. Preţ negociabil
220 lei. Tel. 0770-473037.
Vând dulap dormitor cu 3 uşi, 2
noptiere, o servantă din pal. Tel.
0746-661266.
Vând urgent mulgătoare de vaci
nou nouţă din inox cu un post. Preţ
2100 lei. Tel. 0745-130202.
Vând miere de albine: salcâm 22
lei/kg, polifloră şi de rapiţă 20 lei/kg.
Dacă cumpăraţi mai mult de 50 de
kg, salcâm 20 lei/kg, polifloră şi de
rapiţă 18 lei/kg. Tel. 0745-130202.
Tânăr, 41 ani, simpatic, brunet,
Vând cărţi beletristică, filozofie,
ochii verzi, doresc să fac cunoştinţă
psihologie, preţ modic. Tel 0770cu tânără, 25-40 ani. Tel. 0756445699
986692

Matrimoniale

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
l Sediu: Reşiţa, Bd. A.I. CUZA, nr. 40, judeţ Caraş-Severin;
l Cod de identificare fiscală : 3228438
l Banca: Trezoreria Reşiţa,
l Cont trezorerie: RO75 TREZ 1812 3610 120X XXXX
l Telefon: 0255-502244, 0255-502231; fax : 0255-502244
l E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
În calitate de autoritate contractantă organizează în data de
18.07.2012, ora 11,00 - în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002
modificată şi completată, O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.U.G. nr. 152/2008,
respectiv O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 96/2009, Ordinul nr. 275/13.11.2009
pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de încheiere şi repartizare de
către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii locative
necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate şi principiilor
statuate de O.U.G. 34/2006 modificată şi completată privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune servicii - o procedură de atribuire
a unui contract de servicii prin „cerere de ofertă”, având ca obiect
„închirierea de spaţii locative necesare cazării politiştilor şi cadrelor
militare în activitate”.
Ofertele dumneavoastră vor fi depuse la registratura autorităţii
contractante sau transmise prin poştă la sediul acesteia din Reşiţa, b-dul
A.I. Cuza, nr. 40, cod poştal 320088, până la data de 17.07.2012, ora
16.00, în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu menţiunea „Ofertă
servicii închiriere”
1. Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilele
contractate sunt cele prevăzute de Legea 114/1996 republicată, fiind
admise excepţii doar pentru mediul rural.
2. Cantitatea şi locaţia spaţiilor locative solicitate:
REŞIŢA:
1. APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2. APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
3. APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
4. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
5. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
6. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
CARANSEBEŞ:
1. APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
3. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
4. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
OŢELU-ROŞU:
1. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
3. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
4. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
5. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
6. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
MEHADIA:
1. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BOCŞA:
1. APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
3. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
4. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
5. APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie
Dr. STOLOJESCU GRIGORE

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând Fiat Panda, 2008, pe
benzină, în stare perfectă de
funcţionare, 12.800 km. Tel. 0733732121, 0744-474676. (RR)
Vând Renault Clio, 1996, 2 uşi,
motor 1,2, pe benzină, înmatriculat,
acte la zi. Preţ 1.800 €, inclus şi huse
noi + cablu de alimentare. Tel. 0771660211, 0356-459615. (RR)
Vând motoare pentru ATV-uri,
noi-nouţe. Preţ 250 €. Televizor
pentru maşină, 200 €, cauciucuri
auto, de la 50 - 100 €, cauciucuri
pentru ATV-uri, cu tot cu jante, noi.
Tel. 0355-425973. (RR)
Vând staţie de maşină cu tub de
bas. Preţ 150 lei. Tel. 0757-612642.
Vând cauciucuri autoturisme şi
microbuze, second-hand, stare
bună, preţ 50 lei/bucata. Tel. 0744392317.
Vând tractor Perkinson, într-o
stare foarte bună, 55 cai putere. Preţ
3.150 € negociabil. Tel. 0727245233, 0771-387519. (RR)
Vând motociclet ă Yamaha,
1986, stare de funcţionare bună,
înmatriculată, cu acte la zi. Preţ 550
€ neg. Tel. 0747-796608. (RR)
Vând Wolkswagen Golf 3,
înmatriculat, pe benzină, 1.600 cmc.
Preţ 1.350 € negociabil. Tel. 0742162726. (RR)
Vând maşină pentru voucher.
Preţ 1.800 lei negociabil. Tel. 0741235698. (RR)
Vând Dacia 1310, an fabricaţie
1997, întreţinută, cu actele la zi. Preţ
650 €. Tel. 0730-267197. (RR)
Vând Dacia Nova, 1998. ITP-ul
expiră în ianuarie 2013, preţ 800 €
negociabil şi un Matiz, an fabricaţie
2004, preţ 1.500 €. Tel. 0726376131. (RR)
Vând polizor fix cu 2 pietre. Preţ
1.000 lei. Un compresor cu butelie
mare de 180 l. Preţ 1.000 lei. O masă de circular mare cu motor de 4 kw
pe ea şi o pânză de 700. Preţ 1.000
lei. Reductoare noi, 1-45 turaţie.
Preţ 300-500 lei. Un motor electric
de 15 kw, 3.000 de rotaţii. Preţ 1.000
lei. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând sau schimb, tractor Ferguson, 65 cai putere. Preţ 2.700 €
negociabil. Tel. 0771-088130. (RR)
Cump ăr urgent radiator pt.
combină Class Mercator, motor în 6
Perchins, urgent, în Bocşa. Tel.
0741-994171.
Ofer spre închiriere garaj Zona
Valea Domanului. Tel. 0770-750691
Vând tractor Eicher (Massey
Ferguson cu motor Perkins) 56 CP,
1980 , 7000 ore lucrate, recent adus
din Germania. Preţ 3200 €. Tel.
0727-101890.
Vând remorcă de gunoi Mengle
cu tracţiune pe axă, 3,2 tone sarcină
utilă. Preţ 750 €. Tel. 0727-101890.
Vând Opel Corsa, 2005, TDI, €
4, 134.000 km, înmatriculat în România, 1,3 cmc, jante şi cauciucuri
de iarnă. Preţ 3.100 € negociabil.
Tel. 0744-589738
Vând motor IJ cu tot cu talon +
motor de rezervă. Tel. 0764-654307
Vând Golf 3, 500 € şi un Peugeot
405, 500 €. Tel. 0757-311013
Cumpăr în Reşiţa, Dacia Solenza, fără rugină. Tel. 0769-862016.
Vând Volkswagen Vento, capacitate cilindrică 1800 cmc, 90 CP, an
fabricaţie 1994, preţ 2.150 € neg.
Tel. 0740-338962.

Anunturi
,
Imobiliare

Vând 3 parcele de teren, în zona
Reşiţei, pretabile pentru construcţii
cabane. 5 €/mp negociabil. Tel.
0771-387519. (RR)
Vând casă în Anina, 2 camere,
40 mp, singur în curte, cu posibilitate
de extindere, loc de parcare, garaj,
curte în faţă şi în spate, apă, curent,
canalizare, aproape de centru. Preţ
11.800 € neg. Tel. 0744-148197. (rr)
Vând teren în zona Triaj, Reşiţa,
1.200 mp. Preţ 6 € mp negociabil.
Tel. 0748-142139. (RR)
Vând apartament în Herculane,
3 camere, complet mobilat şi utilat.
Preţ 57.000 € negociabil. Sau,
schimb cu un apartament în
Caransebeş, 2 camere + diferenţă.
Tel. 0722-551615. (RR)
Vând teren, 5.800 mp, la 300 m
de lacul Mărghitaş, în parcul Naţional Cheile Caraşului Semenic. La
intrarea în Cheile Craşului e o mini
cabană, cameră + terasă, jumătate
îngrădit, pomi fructiferi, 4 stupi, o
grădină de legume. Ideal pt. o casă
de vacanţă, facilităţi, curent, cale de
acces. Preţ 2 €/mp sau 1 €/mp,
pentru jumătatea neîngrădită. Tel.
0255-240368, 0731-153301. (RR)
Vând apartament cu 4 camere,
et. 2, totul îmbunătăţit, izolat interior
+ exterior. Preţ 40.000 € negociabil.
Tel. 0760-851102. (RR)
Vând apartament în Govândari,
la parter, decomandat, 2 camere,
bucătărie, debara. Bloc de 4 etaje.
Preţ 25.000 €. Tel. 0770-604864. (rr)
Vând apartament în Timişoara,
2 camere, modernizat, complet
utilat, mobilat, et.1, zonă liniştită, str.
Hebe. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
0771-641897, 0771-641898. (RR)
Vând apartament cu 2 camere,
în Micro 1, aleea Romaniţei. Preţ
22.800 €. Tel. 0355-809328. (RR)
Vând apartament cu 3 camere,
în Micro 4 şi un teren. Preţ 35.000 €.
Tel. 0355-415855. (RR)
Vând teren în zona Triaj, 1.200
mp. Preţ 6 € mp negociabil. Tel.
0748-142139. (RR)
Vând apartament cu 1 cameră,
Peleaga nr. 3, parţial renovată, baie,
bucătărie, hol, balcon, faianţă +
gresie, îmbrăcat termic, cu rigips şi
polistiren. Preţ 11.000 € negociabil.
Tel. 0745-993052. (RR)
Vând apartament cu 1 cameră,
complet renovat, pe calea Timişorii.
Tel. 0744-970955. (RR)
Vând casă în Bocşa, cu grădină,
3 camere, baie, apă, canalizare,
grădină cu multă vie şi pomi. Preţ
40.000 € negociabil. Tel. 0255555255. (RR)
Vând apartament 3 camere, în
Govândari, et.4, ap.18. Preţ 23.000
€. Tel. 0355-803294. (RR)
Vând casă în Bocşa, zonă
liniştită. Preţ 21.000 € negociabil.
Tel. 0741-905725. (RR)
Vând apartament, 3 camere, str.
Sadovei, în Bocşa, mobilat sau
nemobilat. Preţ 23.000 €. Tel. 0747877713. (RR)
Vând sau schimb apartament cu
2 camere zona Moroasa la parter,
termopane, central ă, podele
laminate cu garsonieră + diferenţă.
Tel. 0741-299360.
Vând urgent apart. 2 camere,
conf. 1, parter înalt, mobilă de buc.,
pivniţă cu boxe. 24.000 neg. Tel.
0355-719889.

Anunturi
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Vând apartament, 2 camere,
centrală termică, la parter, zonă
bună, lângă haltă, aproape de
şcoală, de farmacie. Preţ 15.000 €.
Tel. 0748-126781. (RR)
Vând apartament 3 camere,
confort 1, la parter, cu centrală
proprie, izolat interior + exterior,
perfect utilat. Preţ 45.000 €. Tel.
0740-094815. (RR)
Vând apartament 3 camere 86
mp, Lunca Pomostului, centrală termică nouă, neamenajat, semidecomandat, parter, 27.000 €. Tel. 0744620627.
Vând casă Zorlenţu Mare 2
camere, bucătărie, fântână, grădină
mare şi face recoltă, poate fi demolată sau reconstruită, preţ 7000 neg.
Tel. 0728-510783, 0721-502063.
Vând casă Reşiţa, Dealu Crucii,
4 camere, baie, bucătărie, anexe,
spaiţ, garaj mare, se pot face
modificări, se poate locui familie
mare. Preţ 20.000 € neg. Tel. 0355415608, 0732-624586.
Vând casă 6 camere, 2 băi,
încălzire centrală gaz, curte, garaj,
grădină, anexe, 540 mp. Tel. 0744615904.
Vând apartament 2 camere, 50
mp, etaj 2 decomandat, parţial
renovat. Moroasa 1, preţ 23.000
negociabil. Tel. 0749-195301.
Schimb casă în Doman, 2 camere, bucătărie, gresie, podele, grădină mare, cu apartament în Reşiţa
cu 2 camere. Tel. 0733-697865 sau
0355-422773.
Caut să închiriez pe perioadă
lungă apartament cu una sau două
camere în zona Luncă/ Moroasa.
Tel. 0726-349219.
Cumpăr apartament ofer până
în 16.500 €. Tel. 0727-044744.
Cumpăr apartament conf. II sau
III ofer maxim 16.000. Tel. 0744602274, 0753-599359.
Vând ap. 1 cameră, bucătărie,
baie, hol et. 2 din 4, complet mobilat
şi utilat. Disponibil imediat. Preţ
17.800 €. Sau schimb cu ap. de 2
sau 3 camere. Tel. 0745-130202.
Închiriez pe termen lung, apartament în Caransebeş, zona Ţiglărie,
parter, 3 camere, mobilat, convector, boiler electric. Tel. 0744-592037
Vând teren intravilan Mehadia
17.000 mp, situat la sosea internaţională E70, FS 60m, posibilitate
racordare la apă şi curent, cu 5,5
€/mp, uşor neg. Tel. 0720-026801.
Închiriez apartament 2 camere,
zona Dacia, utilat şi mobilat, cu 140
€/luna + garanţie 140 €. Se închiriază pe termen lung.Tel. 0720-026801
Cumpăr apartament în Reşiţa,
zona Govândari cu 20-25 €. Să fie
nemobilat sau mobilat. Tel. 0741484593.
Închiriez apartament o cameră
sau 2 în Luncă. Tel. 0765-837453.
Vând casă de vacanţă în Goruia,
la 20 km de Reşiţa. Casa are 3
camere, baie, bucătărie, cameră de
luat masa hol, terasă, garaj,
magazie, anexe, grădină, curte
betonată, peluză în faţa casei,
fântână. Tel. 0724-070200.
Vând sau schimb apartament, 2
camere, complet mobilat, 41 mp,
zona Intim, et. 2, balcon, uşi noi,
podele, termopane, parcare plătită.
Preţ 18.000 € neg.Tel. 0726-382246
Vând 4.000 mp teren pe drumul
Caransebeşului. Preţ 10 €/mp.
Acces auto, zonă de vile. Tel. 0755078696

Anunturi
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Vând apartament 2 camere. Tel.
0355-410569.
Vând apartament, 3 camere
semidecomandate sau schimb cu
garsonieră + diferenţă. Apartamentul este dotat cu toate utilităţile. Preţ
22.500 €. Tel. 0722-504574
Vând casă renovată, str. Kogălniceanu, 4 camere, bucătărie, baie,
centrală, curte pavată, grădină, grill,
toate utilităţile. Preţ 60.000 €
negociabil .Tel. 0731-511797
Cumpăr apartament în Reşiţa, 2
camere, confort 1. Tel. 0747832171, 0256-410590
Vând grădină în Gătaia, 500 sau
1.000 mp, în centru. Tel. 0747832171, 0256-410590
Vând apartament confort 1, 2
camere, semidecomandate, în
Micro 2, suprafaţă 53 mp, preţ
negociabil. Tel. 0770-445699
Vând apartament cu 3 camere, 2
băi, centrală, termopane, podele
laminate, gresie şi faianţă. Apartamentul este situat în centrul
oraşului. Preţ 33.500 € negociabil.
Tel. 0765-462254
Vând casă, 3 camere, baie,
bucătărie, cărămidă arsă, singur în
curte. Preţ 35.000 € negociabil. Tel.
0784-264165
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie mare, 2 balcoane,
parţial îmbunătăţit, zona Poliţie. Preţ
41.000 € neg. Tel. 0744-619097,
0732-144935, 0355-405778
Vând apartament, 3 camere,
decomandat, et. 1/4, 90 mp, zonă
centrală. Preţ 33.000 negociabil.
Tel. 0784-264165
Vând apartament confort 1,
semidecomandat, 2 camere, 58 mp,
fără alte îmbunătăţiri. Preţ 17.500 €
negociabil. Tel. 0765-465254
Vând 2 case în Secăşeni, una în
centru, iar una un pic mai în deal.
Preţ 18.000 € neg.Tel. 0731-191130
Vând apartament, 3 camere,
izolat, 2 balcoane, zona Trandafirul.
Tel. 0255-253973, 0355-801140
Vând casă în Dognecea. Tel.
0733-594473
Vând apartament 4 camere,
decomandat, confort 1, 102 mp, etaj
3, izolat termic, boxă, garaj, Reşiţa,
Moroasa 2. Preţ 46.000 €. Tel. 0769670833
Vând apartament în centrul civic
Reşiţa, 3 camere, 2 băi, 2 balcoane,
bucătărie mare. Preţ negociabil. Tel.
0720-053058, 0355-402850
Vând apartament, 2 camere,
confort 1, decomandat, et. 2, 64,9
mp. Preţ negociabil, foarte bun. Tel.
0355-803644

Vând spaţiu pentru activitate
comercială, S=29 mp, Reşiţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.
Închiriez casă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.
Vând/schimb cu auto diesel,
2.800 mp, grădină în Bocşa II, limitrofă intravilan, pretabilă la orice fel
de construcţii, posibilităţi utilităţi în
apropiere. Preţ 1,5 €/mp negociabil.
Tel. 0743-738531
Super ocazie. Teren intravilan la
doar 6 €/mp la intersecţia E68
(Simeria-Orăştie) cu E79 (SimeriaPetroşani). Detalii la: terenintravilan.marmura.biz Tel. 0766860854.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut de lucru în domeniul
contabilitate sau secretariat, un an
experienţă în contabilitate. Tel.
0748-138281.
Domn trecut de 50 de ani, cu
studii superioare, caut menajeră
între 30-50 ani pedantă, curată, să
ştie să gătească, să calce, să fie ordonată, cu bun simţ şi respectuoasă, de 3 ori pe săptămână, menaj
uşor, 4h pe zi. Ofer 300 lei. Aştept
doar oferte serioase. Tel. 0753477577.
Caut de lucru în domeniul
alimentaţiei sau unde e nevoie, mă
adaptez repede. Tel. 0728-510783.
Pers. fizică, transport marfă cu
un Volkswagen Transporter de 2,5
tone, lada este acoperită cu prelată.
Preţuri deosebit de avantajoase.
Tel. 0745-130202.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Transport mobilă. Tel. 0255224122.
Executăm case la roşu sau la
cheie pe orice tip de structură,
fundaţii, zidării, tencuieli, rigips. Tel.
0741-017894.
Filmări şi fotografii la nunţi,
botezuri şi alte aniversări. Tel. 0729844264.
Montez/vând antene satelit,
Focussat sau canale germane,
italiene, arabe etc., cu deplasare în
judeţ. Tel. 0724-026376.
Instalez Windows, jocuri şi tot ce
ţine de buna funcţionare a unui
calculator atât la domiciliul meu cât
şi la domiciliul clientului. Preţ
rezonabil. Tel. 0745-130202.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr.
60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează licitaţie publică
deschisă pentru concesionarea imobilului înscris în C.F nr. 852
CICLOVA MONTANĂ, nr. cadastral 1647 în suprafaţă de 1320 mp.
Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - birou
urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de 25.06.2012.
Ofertele se depun până la data de 05.07.2012, ora 16, la camera 5 registratură. Licitaţia publică va avea loc în data de 06.07.2012, ora 10, cu
repetare în fiecare vineri până la adjudecare, la Consiliul Local Oraviţa.
PRIMAR, Inf. GOGA ION

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 27.06.2012
REŞIŢA:

Manipulant mărfuri: 2

ORAVIŢA:

Manipulant mărfuri: 1

TOTAL JUDEŢ: 3

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Iunie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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EURO 2012

TURUL FRAN Ţ EI

Sferturile de finala:
Cehia - Portugalia
0-1
Germania - Grecia
4-2
Spania - Franta
2-0
Anglia - Italia
0-0, 2-4
Semifinale:
Miercuri, 27.06.2012 Portugalia - Spania
0-0 (2-4)
Joi, 28.06.2012
Germania - Italia
TVR 1, ora 21:45
Din şapte întâlniri directe la Cupa Mondială sau Euro, Italia a
câştigat trei (dintre care două după prelungiri), alte patru încheindu-se
la egalitate in confruntarile cu Germania. Patru dintre ele s-au terminat
nedecis, în timp ce alte două şi-au mutat deznodământul în prelungiri.
De fiecare dată câştigătoare a ieşit Italia, în ambele cazuri în
semifinalele unei Cupe Mondiale. Iar dacă adăugăm victoria cu 3-1 a
"Squadrei Azzurra" din finala CM 1982, înţelegem că Germania are de
ce să tremure înaintea semifinalei de azi, în ciuda celor 15 victorii
consecutive pe care le-a bifat în meciurile oficiale până acum.
Finala se va desfasura duminica de la ora 21:45, in direct pe TVR 1,
pe stadionul din Kiev.
Ultimele castigatoare la EURO sunt urmatoarele:
Anul: 2008: Locul de desfasurare: Austria si Elvetia
Finala: Spania - 1-0 - Germania
Anul: 2004: Locul de desfasurare: Portugalia
Finala: Grecia
- 1-0 - Portugalia
Anul: 2000: Locul de desfasurare: Olanda si Belgia
Finala: Fanta
- 2-1 - Italia
Anul: 1996: Locul de desfasurare: Anglia
FInala: Germania - 2-1 - Cehia
Anul: 1992: Locul de desfasurare: Suedia
Finala: Danemarca - 2-0 - Germania
Anul: 1988: Locul de desfasurare: Germania
Finala: Olanda - 2-0 - URSS
Trofee cucerite pe ţări
1. Germania - 3 - 1972, 1980, 1996; 2. Spania - 2 - 1964, 2008; 3.
Franta - 2 - 1984, 2000; 4. Italia - 1 - 1968; 5. Olanda - 1 - 1988; 6.
Grecia - 1 - 2004; 7. Danemarca - 1 - 1992; 8. URSS - 1 - 1960; 9.
Cehoslovacia - 1 - 1976.

Turul Frantei 2012 va debuta pe 30 iunie la Liege printr-un prolog de
6,1 kilometri, startul din Belgia fiind ales pentru a aniversa o suta de ani
de la victoria lui Odile Defraye, primul ciclist belgian care s-a impus in
Marea Bucla. Prologul este identic cu cel din 2004, cand elvetianul
Fabian Cancellara l-a invins pe americanul Lance Armstrong cu 2,1
secunde. Texanul avea sa-si treaca in palmares la finalul acelui tur a
sasea victorie din cele sapte consecutive obtinute in total.
Periplul in provincia belgiana Liege continua duminica, 1 iulie, cu o
etapa de 180 de kilometri intre Liege si Seraing, localitate care
gazduieste a treia sosire din istoria Turului Frantei. In 1995, spaniolul
Miguel Indurain castiga un contratimp in lungime de 52 kilometri in
drumul sau spre al cincilea tricou galben consecutiv, iar in 2001
germanul Erik Zabel castiga la sprint o etapa inceputa la Anvers.
Ultima zi in Belgia va purta caravana ciclista pe un traseu in lungime
de 188 kilometri intre Vise si Tournai, doua localitati care servesc drept
baza pentru Circuitul Franco-Belgian, cursa anuala din calendarul
Uniunii Cicliste Internationale.
Intrarea pe teritoriul Frantei se va face in etapa a 4-a, pe 4 iulie, cu o
etapa de 197 kilometri intre Orchies si Boulogne-sur-Mer, finalul fiind
identic cu cel de la ultima editie a Campionatelor Frantei, unde a
triumfat Sylvain Chavanel.
Turul Frantei 2012 va strabate 3479,1 kilometri, cu startul la Liege la
30 iunie si sosirea la Paris la 22 iulie. In cursul intrecerii se vor
desfasura doua etape contratimp pe 38 si respectiv 52 kilometri. Noua
etape sunt considerate drept plate, patru au un profil sinuos dificil in
muntii meridionali, iar alte cinci sunt etape grele de munte cu sosiri la
mare altitudine. In afara startului in Belgia, caravana va mai face o
escala in Elvetia (etapa a opta). Traseul cuprinde in total 25 de catarari
de categorie speciala, prima si a doua.
În condiţiile în care Alberto Contador, suspendat pentru dopaj, şi
Andy Schleck, indisponibil din cauza unor probleme de sănătate,
absentează, australianul Cadel Evans, câştigător al tricoului galben în
2011, este anunţat drept principal favorit. Asta mai cu seamă pentru că
echipa sa, BMC, va aduce în Marea Buclă doar rutieri odihniţi, care nu
au concurat anul acesta în Turul Italiei. www.letour.fr

AT L E T I S M
Pentru prima oară în istorie, competiţia continentală se va
desfăşura într-un an olimpic. România va avea 28 de sportivi la
Campionatele Europene de Atletism care se vor disputa la Helsinki,
oraş ce a mai găzduit şi ediţiile din 1971 şi 1994. Printre reprezentanţii
ţării noastre în Finlanda se numără Angela Moroşanu, Anca Heltne,
Ancuţa Bobocel, Ionuţ Zăizan, Raul Botezan sau Marian Oprea, vicecampion olimpic în 2004, la Atena, în proba de triplu salt. În vârstă de 30
de ani, acesta a obţinut două medalii la precedentele participări la
competiţia continentală, un argint şi un bronz.
În total, 50 de naţiuni vor fi prezente la Helsinki, la start urmând să
se afle peste 1300 de atleţi. Cel mai bine stă Marea Britanie, cu 109
sportivi, în timp ce la polul opus se află Liechtenstein, Monaco şi San
Marino, cu câte un atlet. Întrecerile au debutat pe 27 iunie şi se vor
termina pe 1 iulie, iar pentru mulţi vor reprezenta ultima repetiţie
înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra.

HANDBAL

Campionatul Naţional de Viteză în Coastă - DUNLOP revine pe
spectaculosul traseu din Valea Domanului, în 29 iunie şi 1 iulie 2012 cu
etapele V şi VI ale CNVC - DUNLOP 2012, eveniment derulat sub
egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, cu sprijinul ANST,
etape organizate de ACM Sport.
Traseul - aflat pe DN58, pe sectorul cuprins între km 43 şi km 51, cu
o lungime de 4,820 km şi o rampă maximă de 21,5% - este considerat
de către piloţi a fi unul dintre cele mai spectaculoase din ţară.
Pe parcursul desfăşurării celor două etape ale competiţiei - vineri,
29 iunie şi duminică, 1 iulie - sectorul DN58 (Reşiţa - Caraşova) cuprins
între km 43+700 până la km 51+000 va fi închis circulaţiei publice între
orele 08:00 - 18:00.
In clasamentul open al competitiei, pilotul resitean Lucien Hora
conduce cu 60 de puncte, fiind urmat de Paul Andronic cu 45 de puncte.
Intrecerea va fi integrata Zilelor Resitei si organizata in parteneriat
cu Primaria Resita, fiind dedicata implinirii a 140 de ani de la fabricarea
primei locomotive romanesti la Resita si a 40 de ani de la inaugurarea
Muzeului de Locomotive cu Abur Resita.

Naţionala feminină de
handbal a prins o grupă tare la
turneul final din Serbia.
Muntenegru, Rusia şi Islanda sunt
adversarii României la Europeanul din Serbia (4-16 decembrie).
Gheorghe Tadici va avea parte de
un debut dificil la prima competiţie
oficială, Campionatul European.
Deşi a fost cap de serie, naţionala
feminină a dat peste doi adversari
de calibru, Muntenegru şi Rusia,
la tragerea la sorţi ce a avut loc la
Monaco. Grupa din care fac parte
tricolorele a fost completată cu
Islanda. Reprezentativa "ex"-iugoslavă a lăsat România în afara
Jocurilor Olimpice de la Londra,
după turneul de la Lyon. Primele
trei clasate se califică în grupele
principale, însă vor conta şi punctele acumulate în prima fază România va juca meciurile din grupa
D la Vrsac, o localitatea aflată la
aproximativ 70 de km de graniţă.

Joi/28 Iunie

Vineri/29 Iunie

Duminic@/1 Iulie

Timişoara

Timişoara

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
25 iun - 08 iul:
27 iun - 01 iul:
29 iun - 01 iul:
30 iun - 22 iul:
03 - 04 iulie:

TENIS - Turneul de la Wimbledon (Marea Britanie);
ATLETISM - C. Europene de la Helsinki (Finlanda);
AUTOMOBILISM - VTM, Etapele 5 si 6, Resita;
CICLISM - Turul Frantei 2012;
FOTBAL - Turul I, preliminar al Ligii Campionilor, tur .

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Turneul de Mare Slem de la Wimbledon, ziua 4
Joi Digi Sport 2 ora 13:30
ATLETISM: Campionatul European Helsinki în Finlanda - Etapa III
Vineri Eurosport 1 ora 18:00
MOTORPRORT: Ro MotorSport Etapa 4, Raliul Clujului
Vineri Digi Sport 1 ora 18:00
FOTBAL: CFR Cluj - Abtenau Austria, Meci amical
Vineri Transilvania Look ora 19:00
MOTOGP: Marele Premiu al Olandei, Etapa 7, cursele
Sambata Digi Sport 1 ora 12:00
CICLISM: Turul Franţei, Prolog, Liege - Liege
Sambata Eurosport 1 ora 15:15
FOTBAL PE PLAJA: Estonia - România, Calificări FIFA WC
Duminica Digi Sport 1 ora 10:00
FOTBAL: EURO 2012, Finala, Kiev
Duminica TVR 1 ora 21:45

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+29ºC
+15ºC

Ultimul minut din luna iunie
2012 va avea 61 de secunde,
aceasta fiind o modalitate de a
permite timpului universal
definit de ceasurile atomice să
compenseze avansul faţă de
ritmul de rotaţie al Pământului,
mult mai neregulat.
Luni, 2 Iulie
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CANOE
Românii au făcut senzaţie la
Campionatele Europene de
Kaiac-Canoe de la Zagreb
(Croaţia): şase medalii - patru de
aur şi două de argint. Obiectivul
iniţial al delegaţiei României la
această competiţie a fost să
obţină una sau două medalii,
astfel că speran ţele într-o
reprezentare cât mai bună la
Jocurile Olimpice de la Londra au
crescut. Victor Mihalachi şi Liviu
Dumitrescu au deschis balul când
s-au impus în cursa de 1.000 de
metri. A fost a treia medalie de aur
la Europene a celor doi sportivi în
decurs de trei ani.
Echipajul de Kaiac 4 al României, format din sportivii Traian
Neagu, Toni Ioneticu, Ştefan
Vasile şi Petruş Gavrilă, a terminat
pe poziţia secundă cursa de 1.000
de metri, cu timpul de 2:52.13
minute. Românii au fost devansaţi
doar de echipajul Danemarcei.
Victor Mihalachi şi Liviu Dumitrescu, membrii echi¬pajului de
Canoe 2, nu s-au mulţumit doar cu
aurul câştigat ci şi-au atârnat de
gât şi medaliile de argint. Cei doi
au urcat pe podium, în finala de la
500 de metri, terminând pe locul
doi, cu timpul de 1:40.02 minute.
Medalia de aur a fost cucerită de
echipajul Cehiei.
Florin Comănici, reprezentantul României în proba de Canoe 1
pe distanţa de 5.000 de metri, a
pus mâna pe medalia de aur după
un parcurs perfect.

Caransebeş

+28ºC
+12ºC

Reşiţa
Oraviţa +24ºC
+12ºC

+27ºC
+13ºC
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+33ºC
+19ºC

Sâmb@t@/30 Iunie
Timişoara

Caransebeş

+29ºC
+17ºC

Reşiţa

+36ºC
+19ºC

Oraviţa +27ºC
+19ºC

Miercuri, 4 Iulie

Caransebeş
Reşiţa

+32ºC
+18ºC

+36ºC
+19ºC

+32ºC
+21ºC

Joi, 5 Iulie

Vineri, 6 Iulie

Caransebeş
Reşiţa

+34ºC
+19ºC

Oraviţa +31ºC
+21ºC

Oraviţa +29ºC
+20ºC

+29ºC
+20ºC

Marţi, 3 Iulie

Timişoara

+33ºC
+22ºC

Sâmbătă, 7 Iulie

Duminică, 8 Iulie

Reşiţa

+31ºC/+21ºC

+31ºC/+21ºC

+30ºC/+21ºC

+29ºC/+20ºC

+29ºC/+17ºC

+26ºC/+17ºC

+26ºC/+16ºC

Timişoara

+35ºC/+21ºC

+35ºC/+20ºC

+34ºC/+21ºC

+33ºC/+21ºC

+33ºC/+17ºC

+31ºC/+16ºC

+29ºC/+13ºC
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