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Regiunea Model Banat
Primarul Munchenului a adus ieri Caraş-Severinului o

propunere inedită Ministerul Bavarez şi cel Federal al Mediului vor
să realizeze în Banat o regiune model, un proiect ce implică o
finanţare 90% germană

Aflat marţi în vizită la Gărâna, împreună cu o delegaţie de zece
oficiali ai Landului Bavaria şi ai Republicii Germane, Hep Monatze
der, primarul oraşului Munchen a ţinut să aibă şi o întrevedere cu
conducerea judeţului Caraş-Severin, amintind că AquaKomm
Munchen a derulat deja un proiect comun cu Consiliul Judeţean,
pe vremea când acesta era condus de Iosif Secăşan. Ca o surpri
ză în discuţiile purtate, Hep Monatzeder a pus pe masa executi
vului cărăşean o scrisoare de intenţie privind realizare unui proiect
˝Regiunea Model Banat˝. Proiectul vizează judeţele Timiş şi
Caraş-Severin. Atât Monatzeder cât şi oficialii Ministerului Landu
lui Bavaria dar şi al celui federal, al Protecţiei Mediului au semnat
chiar în faţa lui Sorin Frunzăverde această scrisoare de intenţie.

˝Proiectul propus de noi îmbină turismul cu dezvoltarea turis
tică a zonei. Aveţi posibilităţi multiple, începând cu zona Masivului
Semenic, zonele verzi ce se pot dezvolta aici, una dintre cele mai
mari păduri din Europa, accesibilă turistic. Important este ca
această zonă să se dezvolte după macheta europeană şi aceasta
este şi baza scrisorii de intenţie semnată azi˝ spunea Monatzeder.
˝Noi încă învăţăm să aducem fonduri din UE, fiind cea mai
serioasă posibilitate de finanţare pentru proiectele noastre˝ afirma
şi Sorin Frunzăverde, care a garantat că în şedinţa din 31 martie
executivul cărăşean va aproba scrisoarea de intenţie.

.

.

-

-
“ ” -

-

-

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Oferte-Cereri

de Serviciu
Transport auto marf -

intern ţional.
Tel.0766-459153, 0745-655581

R
. -

- .
Inginer chimist caut loc de

munc

-

ţi, ocazii, www.dekaraso.ro,
0770-495824, 0742-773016.
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La sfâr
ţi s

ţia „Ţ ţean

ţii aduse culturii b ţene, dar
ţilor interculturale.

Asociaţia Radio Semenic din Re ţa în cadrul proiectului
transfrontalier Phare 2006 intitulat „Aici ţia identit ţii
culturale”, împreun ţia Literar Artistic

ţiune un mare
premiu si titlul de laureat al Festivalului care vor fi acordate domnului
Ioan Baba din Novi Sad, Serbia, pentru întreaga activitate literar

ţii în cadrul acestui festival.
Asociaţia Radio Semenic din Re ţa prin acest proiect

transfrontalier

ţii cotidiene.

şitul acestei s şura
manifestarea „Drumuri de spice”. Sunt aştepta

şi Serbia. Pe parcursul celor 2 zile
ale manifest

şi dragostea de animale”,
„Olimpiada jocurilor de odinioar şi „maratonul poeziei”. De
asemenea, vor fi decernate 11 premii ce poart şi se
acord şi
activit

şi
şi dincolo – bog

şi Ana Caia,
Tiberiu Ciobanu, Arcadie Chirsbaum (România) sunt doar câteva
nume ce vor prezenta crea

şi
şi sper ştere interuman

şi schimburilor culturale facilitarea în zona
de frontier şi Serbia, în vederea promov

şi componenta obişnuit

ăptămâni, la Uzdin, Serbia, se va desfă
ă participe peste 150

de oameni de cultură din România
ării, vor avea loc: ”Concursul spuitorilor de bancuri

literare”, expozi ăranul bănă
ă”

ă diferite titulaturi
ă in principal pentru contribu ănă
ă

ă ă
ă cu partenerul său Asocia ă

„Tibiscus” din Uzdin au pregătit pentru această ac

ă.Ana
Niculina Ursulescu, Pavel Gataiantu, Ionel Stoit (Serbia)

ă la o mai mai bună cunoa ă prin
intensificarea comunicării

ă dintre România ării cooperării
transfrontaliere ca ă a vie

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIProgram finanţat prin PHARE
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“RADIO SEMENIC”

Program de vecin tate
Rom

ă
ânia - Serbia 2004-2006

P

Aici ă ăşi dincolo – bog ţie a identit ţii culturale

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia 1300. Preţ 500

lei. Tel. 0721-798721.
Vând autoturism Matiz, an

fabricaţie 2004, preţ 2.600 €
neg. Tel. 0745-571052.

ţ
foarte bun, stare foarte bun

Vw P
ţie 2007, înmatriculat, motor

1,9. Preţ neg. Tel. 0730-315309.
Vând Peugeot boxer 1996

acte la zi verificare 2010. Tel.
0755-615558.

Vând microbuz Ford Transit
9 locuri, an ‘81, motor 1.6
benzin

ţionare, preţ 550 €
neg. Tel. 0742-527232.

Vând Renault Espace, an
1995, adus în noiembrie, pre

ă.
tel. 0744-231771.

Vând assat an fabri-
ca

ă, consum 8%, acte la zi,
stare de func
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Judeţul nostru deţine 2.200 km de drumuri forestiere, anul acesta urmând a fi
investite aproximativ 100 de miliarde de lei vechi pentru reabilitarea unora
Reprezentanţii Serviciului de afaceri europene au convocat lucrătorii administraţiilor
locale ale celor 77 de localităţi cărăşene la o instruire cu privire la accesarea de fonduri
structurale şi importanţa promotorilor locali în dezvoltarea comunităţilor De ieri, 1
aprilie, valoarea punctului de pensie s-a majorat de la 697,5 lei la 718,4 lei

Până în data de 15 aprilie, Direcţia Silvică
Reşiţa desfăşoară o acţiune intitulată

.Astfel, vor fi plantaţi 843.000
de puieţi pe o suprafaţă de 180 ha din care 42
ha în zona Anina, în zonele în care mediul a
fost poluat din cauza minelor.

„Luna pădurii”

În perioada martie 2009 - ianuarie 2010, Grupul Ecologic de
Colaborare Nera în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin şi Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin
desfăşoară proiectul „ în
zona parcurilor naturale din sudul Banatului”. Pentru acest proiect a
fost alocată suma de 25.827 €.

Cine vindecă rănile lăsate de minerit
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Proiect de hotărâre privind aprobarea buge-
tului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
pe anul 2009.

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugete-
lor de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, a instituţiilor
şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta.

Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei
de 500.000 lei prevăzută în bugetul propriu al
Consiliului Judeţean la Cap. 67 ”Cultur , recreere şi
religie”, pe domenii de intervenţie (finanţare), pe
anul 2009.

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea
contului de încheiere al exerciţiului bugetar al
judeţului Caraş-Severin, pe anul 2008.

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Pro-
gramului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale,
finanţat din sume defalcate din TVA, pentru anul
2009”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Programului de pietruire, reabilitare şi modernizare
şi/sau asfaltare a drumurilor de interes local, clasate
din judeţul Caraş-Severin, pe anul 2009.

Proiect de hotărâre privind solicitarea transfe-
rului unui imobil - teren şi clădiri - din domeniul public
al statului şi administrarea Ministerului Apărării Na-
ţionale în domeniul public al judeţului Caraş-Severin
şi administrarea Consiliului Judeţean CS

Proiect de hotărâre pt. modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 104/2004
privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Dome-
niului Public şi Privat a judeţului Caraş-Severin cu
modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
arondării unităţilor administrativ teritoriale la
serviciile publice comunitare locale de evidenţă a
persoanelor din judeţul Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea cola-
borării între judeţul Caraş-Severin, judeţul Timiş şi

Societatea de prestări servicii comunale a oraşului
Munchen, în vederea demarării unui proiect de dez-
voltare regională a „Regiunii Model Banat”.

Proiect de hotărâre privind numirea
domnului Cocoroiu Ştefan în funcţia contractuală de
conducere de Director-consilier gr. 1A al Centrului
de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Caran-
sebeş.

Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 87/11.07.2008
privind desemnarea consilierilor judeţeni pentru a
face parte din Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică la nivelul judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pt. modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 88/11.07.2008 privind valida-
rea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Caraş-Severin, modificată.

Raport privind situaţia gestionării bunurile
aparţinând domeniului public şi privat al judeţului
Caraş-Severin, pe anul 2008.

Raport de activitate al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Sacu, pe anul 2008

Raport de activitate al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Reşiţa, pentru perioada
01.01.2008 - 31.12.2008.

Informare cu privire la participarea unei dele-
gaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Sum-
mitul European al Regiunilor şi Oraşelor, ce a avut
loc la Praga, Cehia, în perioada 5-6 martie 2009.

Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o
reuniune de lucru privind proiectele de cooperare
transfrontalieră, ce a avut loc la Vârşeţ, Serbia, în
perioada 4-5 martie 2009.

Informare privind situaţia imobilului Cazar-
ma 1219 (teren şi construcţii), aflat în domeniul
public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

Întrebări. Interpelări
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(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)
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(Aprobat)

(Aprobat)
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(Retras)
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Senatorii Partidului Democrat - Liberal au adop-
tat în plenul Senatului, Legea privind aprobarea
O.u.G. privitoare la acordarea tichetelor de vacanţă.
Democrat-liberalii şi-au exprimat convingerea că
acest act normativ va crea premisele unei motivări
reale a salariaţilor din toate sectoarele.

Tichetele de vacanţă se acordă în limitele
sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul
de stat sau în bugetul local, pentru unităţile din
domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute în
bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii,
pentru celelalte categorii de angajatori. Angajatorii
acordă tichete de vacanţă numai în cazul în care în
anul fiscal anterior au obţinut profit sau venit, după
caz. Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate
salariaţilor sub formă de tichete de vacanţă este
contravaloarea a maxim şase salarii minime pe
economie garantate pentru fiecare salariat, în
decursul anului fiscal

Valoarea tichetelor se deduce din impozitul pe
profit al angajatorului şi nu se impozitează la angajat.

Tichetele de vacanţă pot fi acceptate numai de
unităţi turistice sau de agenţii de turism care sunt
aprobate de Ministerul Turismului, iar toate plăţile
aferente sistemului tichetelor de vacanţă vor fi

făcute numai prin intermediul societăţilor bancare.
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului privind reglementarea unor
măsuri în domeniul bugetar este considerat de
importanţă majoră pentru senatorii PD-Lşi, ca atare,
au votat pentru adoptarea lui în plenul Senatului.

Actul normativ are ca obiect de reglementare
adoptarea unor măsuri în domeniul bugetar, pentru
păstrarea echilibrelor bugetare, măsuri menite să
reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel
care să permită respectarea angajamentelor interne
şi internaţionale asumate de Guvernul României.
Plecând de la necesitatea creşterii gradului de
absorbţie a fondurilor comunitare post aderare, se
urmăreşte asigurarea derulării fără disfuncţionalităţi
a proiectelor eligibile a fi finanţate din fonduri exter-
ne nerambursabile post aderare ai căror beneficiari
sunt autorităţi ale administraţiei publice locale.
Astfel, se prevede ca subvenţiile acordate de la bu-
getul de stat pentru aceste proiecte să nu fie utilizate
în anul următor pentru alte destinaţii sau să se resti-
tuie la bugetul de stat. Se prevede, de asemenea,
diminuarea cheltuielilor cu avionul în statele europe-
ne prin eliminarea posibilităţii călătoriei la clasa I
pentru anumite categorii de personal şi acordarea
dreptului de a călători la business doar pentru mem-
brii Guvernului.
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Pla
nului Integrat de Dezvoltare Urbană pentru Zona de
Ac ă (Ora

ărâre privind aprobarea
documenta ărilor de interven

ria".
ărâre privind aprobarea docu

menta ărilor de interven
ăzi Zona de Ac ă.

ărâre privind aprobarea contri
bu

ria".

ărâre privind aprobarea contri

bu
ăzi Zona deAc ă".

ărâre privind aprobarea proiec
tului „îmbunătă ă

ătre Primăria Municipiului Re
ă a ghi

ă electronică

ărâre privind aprobarea
modificării ării art. 2 al H.C.L nr. 309/2008

ăria Municipiului Re ă
din comunitatea rromă “Bistra”

.

-

ţiune Urban
Proiect de hot

ţiei de avizare a lucr ţie
pentru reabilitare

a
Proiect de hot -
ţiei de avizare a lucr ţie

pentru modernizare str ţiune Urban

Proiect de hot -
ţiei locale de 2% din costurile totale ale proiectului

„Reabilitare a

Proiect de hot -

ţiei locale de 2% din costurile totale ale proiectului
„Modernizare str ţiune Urban

Proiect de hot -
ţirea calit ţii

ţa
prin implementarea informatic

ţiei locale de 2% din costurile
totale eligibile ale proiectului.

Proiect de hot

privind aprobarea acordului de parteneriat între
Prim ţa ţiativ

ţiei
locale de 19.59% din costurile totale eligibile ale
proiectului “Amaro traio,Amaro Drom”

şul Vechi).

şi modernizare „Centru de Zi
M

şi modernizare „Centru de Zi M

şi a timpului de furnizare
a serviciilor de c şi

şeului unic cu
registratur şi gestiune documente" şi
aprobarea contribu

şi complet

şi şi Grupul de ini
şi a contribu

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)
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7.

(Aprobat)
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23.

24.

1.

2.

3.

Raport privind starea economică ă a municipiului
Re

ărâre privind stabilirea unei cote de dezvoltare
care să fie inclusă în pre ă potabilă

ărâre privind darea în folosin ă gratuită Liga
Veteranilor de Război “General Moise Groza” Cara

ă Socială” pentru anul 2008.
Informare privind Acordul de Parteneriat încheiat în cadrul

Proiectului de Modernizare a unor sta ă din România.
ntrebări ări adresate executivului. Diverse.

Proiect de hotărâre privind modificarea
.

Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de
prospec

ă ării ării
energetice.

Proiect de hotărâre privind acceptarea transferului unui teren
din domeniul public al statului

ărării Na

şi social
şi

şi canalizare
practicate în Municipiul Reşi

ş-Severin a unui
spa şi

şi interpel

şi completarea H.C.L.
nr. 198/2008 privind alegerea comisiei de validare

şeuri din Reşi
şi valorific

şi din administrarea Ministerului
Ap şi şi în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşi

ţa pe anul 2008.

Proiect de hot
ţurile de ap
ţa.

Proiect de hot ţ

ţiu situat administrativ în Re ţa, str. Petru Maior nr. 2 (Bloc
800), cam. 140.

Raport privind activitatea Serviciului Public - “Direcţia de
Asistenţ

ţii de cale ferat
Î

ţiune în perimetrul deponeului de de ţa pentru
determinarea cantit ţii de biogaz, în vederea capt

ţionale în domeniul public al municipiului Re ţa
ţa.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

21.

Proiect de hot

Proiect de hot

Proiect de hot

Proiect de hot

ţarea unor obiective de investiţii, cu
modific .

Proiect de hot

ţei comisiei de
atribuire autorizaţii taxi r .

Proiect de hot

ţa nr. top G .200/4/2/2/et.1/XX-ap.20 situat administrativ
în Re ţa,AleeaAlb ţul Cara

ţilor Grap
.

Proiect de hot -
ţie la S.C. PRESCOM SARe ţa .
Proiect de hot

ţie al Asocierii în Participaţiune realizate în
temeiul H.C.L. nr. 329/2005.

Proiect de hot

ţa.
Proiect de hot

ţa cu S.C. NAOMI S.R.L. în vederea amenaj
ţiu de consultanţ

ţa, Bd. Revoluţia din Decembrie nr. 5.

ţia „Blocuri de locuinţe pentru tineri în regim de închi-
riere, Zona Calea Caransebe ţa”.

Proiect de hot
ţiei de Avizare Lucr ţie Pasaj Triaj - Lunca

Bârzavei, Municipiul Re ţa.
Proiect de hot ţiei de

urbanism „modificare P.U.D. Sediu firm ţa, str.
Bega , F.N.

Proiect de hot ţiei de
urbanism „modificare P.U.D. - Autoservice, vulcanizare, magazine
auto, tinichigerie ţa, str.
Timi

Proiect de hot

ţa
ŢA S.A. în domeniul public al Munici-

piului Re ţa ţa.

Proiect de hot ţ
ţa, a unui spaţiu

situat administrativ în Re ţa, str. Piaţa Republicii, nr. 44.
Proiect de hot

ţa, a dou
ţ ţa, str.

Ateneului FN, în spatele blocului 1, sc. 1, în vederea concesion
ţie public .

Proiect de hot

ţa a unor terenuri
ţie public

ărâre privind încetarea mandatului de
viceprimar al domnului Pădurean Tiberiu.

ărâre privind alegerea viceprimarului
.

ărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 157/20.05.2008 privind stabilirea taxelor
speciale pentru anul fiscal 2009, cu modificările ările
ulterioare.

ărâre privind modificarea

ările ările ulterioare
ărâre pentru modificarea

ămase disponibile
ărâre privind aprobarea cererii de scutire de la

plata impozitului pe clădire pentru imobilul înscris în CF nr. 15363
UAT Re

ăstrelelor bl. 5, sc. 1, et. 1, ap. 20 jude
ă lonela - Nicoleta

ă Valentin - Roberto, pentru anul fiscal 2009
ărâre privind completarea Consiliului de Admi

nistra
ărâre privind desemnarea persoanelor în

Consiliul de Administra

ărâre privind interzicerea expunerii spre
vânzare a vehiculelor pe domeniul public sau privat al Municipiului
Re

ărâre privind asocierea Consiliului Local al
Municipiului Re ării
unui spa ă pentru afaceri

ărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 216/31
iulie 2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate reactualizat
pentru investi

ărâre privind aprobarea Expertizei Tehnice
ări de Interven

ărâre privind aprobarea documenta
ă", în Municipiul Re

ărâre privind aprobarea documenta

ărâre pentru modificarea

ărâre privind darea în folosin ă gratuită Casei
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor - Filiala Re

ărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul
public ă
parcele în suprafa ă totală de 36 mp teren situat în Re

ării
prin licita ă, pentru construirea a două garaje

ărâre privind modificarea anexelor nr. 2

ă.

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Aprobat)

(Simescu
Sorin)

(Raicu )

şi complet

şi completarea H.C.L.
nr. 332/21.12.2005 privind aprobarea deschiderii unei linii de
creditare pentru finan

şi complet
şi completarea art. 1

al HCL nr. 209/2008 privind modificarea şi completarea art. - 1 al
HCL nr. 116/2008 privind aprobarea componen

şi
şi ş -

Severin, aflat în proprietatea numi şi
Grap

şi

şi

şi
şi management, situat în

Reşi
Proiect de hot

şului - Etapa a ll-a, Reşi
şi

Documenta
şi

şi

şi consolidare teren” în municipiul Reşi
şoarei.

şi completarea
H.C.L. nr. 245/17.09.2008 privind transmiterea punctelor termice
din domeniul public al Municipiului Reşi şi administrarea S.C.
CET ENERGOTERM REŞI

şi şi administrarea Consiliului Local Reşi

şi
şi

şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşi
şi

şi 3 la
H.C.L. nr. 264/2008 privind scoaterea din domeniul public şi
trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşi şi
vânzarea acestora prin licita

Ştefan

10.

18.

22.

(Retras)

(Aprobat)

13.

Introduse în regim de urgenţă

(Aprobat)

(Aprobat)

Comunicat de presă

S Dr. med. I Senator osif ec anăş

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi
men punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

Ordinea de zi a {edin]ei extrordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 31 martie 2009

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 31 martie 2009

Ordinea de zi a {edin]ei extraordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 30 martie 2009

Pân
ţe, terenuri, spaţii

comerciale

ţiile
privind veniturile realizate.

ă în 15 mai, proprietarii care
închiriază locuin

ă depună
la

şi industriale trebuie s

, declara
Direc ă a Finanţia General ţelor

Publice Caraş-Severin
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Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de existenţă,
va organiza o serie

de manifestări în 3 şi 4 aprilie printre care şi
spectacolul “Munte, munte Semenic” ce va
avea loc sâmbătă de la ora 17.00 la Casa de
Cultură a Sindicatelor din Reşiţa.

Ansamblul “Semenicul”
Azi, 2 aprilie, din

Reşiţa, va organiza cea de-a IV-a ediţie a manifestării
„Iubindu-L pe cel Răstignit ne îndreptăm spre Sărbătoarea
Luminii” în cadrul căreia vor concerta grupurile corale de la
Biserica ortodoxă română „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”
şi Biserica romano-catolică „Maria Zăpezii”.

Centrul social „Frederic Ozanam”

Denumire obiectiv:
Locaţie:

Proiectant general:
Constructor:
Data începerii construcţiei:
Data finalizării construcţiei:

Extindere spaţiu comercial
B-dul Republicii nr. 3

B.I.A. Maria Miculescu
S.C. Rastas S.R.L.

01.02.2009
31.02.2009

Beneficiar investiţie: S.C. Bellastar S.R.L.

(!!!)

Construc iiţ , lucrări de amenajare Reşiţaşi extindere în

90 de hectare de vegetaţie uscată au ars în Caraş-
Severin, la sfârşitul săptămânii trecute afectând mai
multe suprafeţe de teren din localităţile Caransebeş,
Bocşa, Oraviţa, Vărădia, Bozovici, Păltiniş, Coronini,
Caraşova, Ohabiţa, Prilipeţ, dar şi din cartierele
reşiţene Secu, Moniom, Ţerova şi Cuptoare.

RE IŢA

BOC A:
CARANSEBE :
MOLDOVA NOU :

ORAVIŢA:
TOTAL JUDEŢ: 148

Ş

Ş
Ş

: Agent vanzari: 2; Ambalator manual: 2; Asistent medical generalist: 5;
Barman: 1; Biolog: 1; Bucatar: 2; Calcatoreasa lenjerie: 4; Camerista: 2; Consilier: 1;
Contabil: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 8; Dulgher: 1; Electrician
in constructii: 12; Faiantar: 2; Gestionar depozit: 1; Inginer retele electrice: 2; Lacatus
mecanic: 3; Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale: 2; Lucrator comercial:
1; Lucrator sortator deseuri: 1; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat la ambalarea
produselor : 2; Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 8;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 31; Ospatar: 2; Parchetar-linolist: 1; Sapator
manual: 1; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 1; Sofer de autoturisme si
camionete: 2; Strungar universal: 1; Tehnician laborant: 1; Tinichigiu de santier: 1;
Vanzator: 5; Zidar rosar tencuitor: 2; Zugrav, vopsitor: 2;

Lucrator in culturi vegetale: 1; Bucatar: 1; Vanzator: 1;
Confectioner cablaje auto: 11;Asistent medical: 1;

Bucatar: 1; Asistent medical generalist: 1; Agent reclama publi-
citara: 9; Operator calculator: 1; Ospatar: 1; Farmacist: 1; Masinist: 1; Mecanic auto: 1;

Barman: 1; Electrician: 1;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.04.2009

T

e

a

t

r

u

Teatrul “G.A. Petculescu” Re ţa
prezint

şi
ă următoarele spectacole:

Joi, .0 .2009, ora 10. 002 4 00 şi 11.3 la Sala Teatrului
“Traian Grozăvescu” din Lugoj spectacolul Vrăjitorul din Oz

Duminică, 05.04.2009, ora 19.00 la Sala Teatrului din
Re

ă Nelu Roman,
scenografia Florica Zamfira.

Din distribu
Cristian Brătoiu, Nicolae Pârvulescu, .

şi
de Ludmila Razumovskaia, regia artistic

Ana-Maria Cizler,
Marius Tudor

ţa pectacolul

ţie fac parte actorii: Maria
Boghian,

s Şantaj

Teatrul între convenţie şi adevăr
Vineri 27 martie, Teatrul „G.A. Petculescu” din Reşiţa a organizat simpozionul

„Teatrul între convenţie şi adevăr” urmat de spectacolul „Un bărbat şi mai multe
femei” de Leonid Zorin. Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul general al „Zilei
mondiale a teatrului” şi a acţiunii „Artişti pentru artişti”, iniţiată de către U.N.I.T.E.R.

Alături de directorul Teatrului G.A. Petculescu, Nicolae Vlădulescu, la această
festivitate au fost prezenţi specialişti, critici de teatru, personalităţi ale vieţii culturale
precum criticul de artă Ada Mirela Chisăliţă, fostul secretar al teatrului, Petru Călin
dar şi poetul Nicolae Sârbu.

„Teatrul face parte din viaţa noastră firească. De ce firească? Pentru că suntem
actorii propriei noastre vieţi… societatea a devenit tot mai mult un spectacol” a
declarat directorul Teatrului “G.A. Petculescu”, Nicolae Sârbu în deschiderea
evenimentului.

Axându-se pe titlul simpozionului, „Teatrul între convenţie şi adevăr”, poetul
Nicolae Sârbu a afirmat că „teatrul este viabil şi cu convenţiile lui şi realitatea lui în
măsura în care-şi respectă specialitatea de artă.”

Seara s-a încheiat cu piesa de teatru „Un bărbat şi mai multe femei” de Leonid
Zorin, regia artistică Vasile Toma, scenografia Florica Zamfira iar din distribuţie au
făcut parte actorii Eugen Pădureanu, Camelia Ghinea, Cristi Brătoiu, Constantin
Bery, Florin Ruicu, Florin Ibraşi, Marius Tudor, Ana-Maria Cizler, Sorin Fruntelată şi
Nicu Pârvulescu.
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S.C. AquaCaraş S.A. practică preţuri
diferite pentru asigurarea serviciilor de
apă şi canal, în cele opt oraşe din judeţ,
astfel încât preţurile diferă în funcţie de
cheltuielile de funcţionare şi exploatare
în condiţii de siguranţă a utilităţilor. Tari
fele aplicate de AquaCaraş la apă varia
ză între 1,6 şi 3 lei/m.c. Cel mai mic preţ
practicat se regăseşte în oraşul-staţiune
Băile Herculane, iar cel mai mare tarif, în
oraşulAnina. Şi pentru canalizare,Anina
deţine primul loc, cu 0,8 lei/m.c, în timp
ce oraşul Oraviţa practică cel mai redus
tarif, de 0,48 lei/m.c.

Orice preţ sau tarif practicat trebuie
să acopere costul, justificat economic, să
asigure o funcţionare eficientă şi în sigu

ranţă a serviciului şi să descurajeze con
sumul excesiv. În Caraş-Severin, însă,
nu în toate localităţile preţurile şi tarifele
practicate acoperă costuri justificate
economic. Mai exact, în Anina, Bocşa şi
Oraviţa, încă se acumulează pierderi
financiare, care îngreunează derularea
în mod corespunzător a serviciului. Re
glementările legale în vigoare prevăd ca
la nivelul unui operator să se uniformize
ze preţurile şi tarifele, ceea ce prevede,
de altfel, şi Memorandumul de finanţare
ISPA. Acest lucru presupune o solidari
zare între oraşe, în special a acelora un
de tarifele sunt sub media pe societate,
respectiv, municipiul Caransebeş şi ora
şele Băile Herculane şi Oţelu Roşu.

-
-

-

-

-

-

-
-

-

Consiliul Local Băile Herculane deru
lează proiectul “Sistem de gestionare a
deşeurilor în zona Băile Herculane”.
Proiectul priveşte îmbunătăţirea calităţii
mediului înconjurător şi a sănătăţii
umane prin reabilitarea şi modernizarea
serviciului public de salubritate în Băile
Herculane şi comunele adiacente:
Topleţ. Iablaniţa, Mehadia, Mehadica,

Cornea, Cornereva, şi Luncaviţa, cu o
populaţie totală de 25 757 locuitori.

Data de finalizare a proiectului:
23.07.2009. Valoarea proiectului este de
1.176.154,25 euro.

În cadrul acestui proiect a demarat
deja construcţia unui deponeu ecologic
de deşeuri menajere la care vor avea ac
ces şi alte şapte comune adiacente.

-

-

La nivelul judeţului Caraş-Severin, sunt
14 posturi de medicină de familie neo
cupate, conform Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice. Dintre acestea,
câte două sunt disponibile la Reşiţa, Anina
şi Boc a şi câte unul, la Ciudanoviţa,
Constantin Daicoviciu, Ciuchici, Gârnic,
Goruia, Mehadica, Ramna şi Vrani.

Ministerul Sănătăţii a procedat la orga
nizarea unui concurs naţional, în anul
2009, pentru ocuparea mai multor posturi

vacante. Pentru judeţul Caraş-Severin, au
fost scoase la concurs mai multe posturi,
respectiv 24 pentru medici specialişti şi 27
p ntru rezidenţi, în aproape toate
specializările.

La concurs s-au înscris doar cinci
medici rezidenţi, pentru ATI, Cardiologie,
Interne, Neurologie i Medicină de
Urgenţă. De asemenea, în ceea ce
priveşte medicii specialişti, s-au înscris doi
medici, pentru Secţiile Gastroenterologie
şi Radiologie şi Imagistică Medicală.

-

-

e

ş
ş

Vând apartament 3 camere,
2 b

şa Montan

şi

Schimb garsonier

ăi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.

Vând casă 3 camere, baie,
bucătărie, gresie, faian ă, cen
trală încălzire, terasă, curte,
grădină, Boc ă. Tel.
0771-482592.

ăr cu plata pe loc ap
cu 2 sau 3 camere decoman
date la etaj interme diar. Tel.
0355-806332, 0724-023373.

Particular vând o garsonieră
în Re ă, utilată. Pre

ă confort 1
îmbunătă ă, cu
apartament cu 2 camere neîm
bunătă

Vând apartament 3 camere,
decomandat confort 1, centrală,
et. 4, zona Govândari. Tel.
0730-013274 după ora 17.

ătă
ă, izolat. Tel. 0723-894929.

ţ -

Cump

-

ţa, renovat ţ
18.000 € negociabil. Tel. 0747-
617306 sau cu poze pe mess.
ciapsat@yahoo.com.

ţit, zona bun
-

ţit. Tel. 0742-518163.

Vând ap cu 3 camere conf
1, îmbun ţit, termopane, cen
tral

.
-

. .
-

Vând casă în com. Ezeris,
stare bună, merită văzută. Pre

ă ă 2
camere, bucătărie, baie, spais,
hol + o clădire cu 3 încăperi în
curte, anexe, grădină 1 520 mp,
front stradal 22 m sau schimb cu
apart în Re

ătaia grădină (loc
de casă). Tel. 0747-832171 sau
0256-410590.

ăr în Re

ă în Micro 1, blocurile
1, 3, 5, 7, 9 sau leea Liliacului
sau Narciselor. Tel. 0747-
832171 sau 0256-410590.

ă fizică, vând garso
nieră cu îmbunătă

Vând apartament în centru,
2 camere, complet utilat

ă sau schimb cu
garsonieră + diferen ă, str. C
Porumbescu nr. 58 A. Valoare
50.000 . Tel. 0724-840094.

ţ
negociabil. Tel. 0726-092233.

Vând în G taia cas

.

ţa, cu 2 camere.
Tel.0256-410590, 0747-832171

Vând în G

ţa aparta-
ment 2 camere, et. 1, confort 1,
cu central

Persoan
ţiri. Tel. 0748-

119443.
Vând apartament cu 2

camere, ocupabil imediat. Tel.
0748-119443.

ţ 46.000 €. Tel.
0722-975564.

Vând cas
ţ

€

.

Cump

A

-

.

şi

şi

şi nou
renovat. Pre

Se vinde urgent

ţ neg Tel. 0355-801355,
0255-230333

Închiriez cas
ţile. Tel.

0745-571052 sau 0355-405268

ţ
200 €. Tel. 0722-975564.

Vând c
ţiri (ceas gaz, convector,

u ţii electrice
). Preţ 12.500 €.

Tel.0770-746033, 0741-166573
Schimb apartament 2 came-

re, confort 1 semidecomandat
cu ap. 3 camere, conf. 1 decom-
andat sau semidecomandat în
Re ţa. Tel. 0723-593720.

Dau spre închiriere aparta-
ment 2 camere, mobilat parţial +
central

Vând 5.000 mp teren, în Re
ţa, pe Calea Caransebe

ţa.
Tel. 0771-649448.

şi f

şi disponibil

şi 0740-303333.

şi utilat. Pre

ş
şi sanitare noi

şi

şi apart cu 1 camer

şi şului
cu front stradal, sau schimb
pentru apartament în Reşi

ără inter
mediari garsonieră pe Tineretu
lui 5, bine situată ă,
pre

ă mobilată în
zona Triaj, toate utilită

Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere în Centrul Civic,
complet mobilat

ămin 2 camere cu îm
bunătă

ă metalică, instala

ă ă
nemobilat. Tel. 0761-358378.

Vând teren agricol în comu-
na Târnova. Tel. 0727-869557.

-
-

.

-

.

-

Persoană fizică, vând apar
tament 2 camere semidec. 4/4
acoperit ă, renovat, centrală,
termopane, u ă metalică,
Govândari, 35.500 €. neg. Tel.
0355-409062.

Vând apart. 2 camere în Re

ări clasice, et. 4/4, pre

ă f izică, vând
apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, centrală termică,
termopane, u ă de metal,
mobilat, boxă la demisol, bloc
de cărămidă în centru. Tel.
0770-359314, 0748-119444.

ă camere, pre
tabil p birouri.Tel. 0724-921363

Vând casă în Re

ădină, are toate dependin
ă atât pentru

birouri cât

ădure în
Re

-

-

-
t.

ţigl

ţa, ultracentral - Universitate,
amenaj ţ
30.000 €. Tel. 0720-525869.

Persoan

Închiriez dou

ţa de 575
mp

ţele
necesare

Ţerovei. Preţ neg. Tel. 0766-
709981.

Vând teren + p
ţa, 17.264 mp cu 6 €/mp.

Tel. 0724-921363.

ş

şi

ş

şi
şi 10.000 mp curte şi

gr
şi e ideal
şi pentru cimitir privat

deoarece este la drumul
principal şi are intrare proprie.
Tel. 0743-595558.

Vând 2 ha teren pe Valea

şi

Persoan

ţa Re ţa Sud.
Tel. 0355-410883 dup

La 200 m de DN 59, intra
vilan în Boc

ţit, preţ 34.000
€ neg. Tel. 0752-837183.

ţiri, preţ 20.000 € neg.
Tel. 0723-664783.

ţit, 2 b

ţa, bloc 4 et .
Tel. 0769-372888.

Ofer spre închiriere aparta
ment cu o camer

ţ 85 € neg.
Tel. 0769-235390.

Vând/schimb cas

ţa. Tel. 0745-
032640, 0771-387548.

ă fizică vând apart
4 camere parter,bun pt. privati
zare, zona Pia

ă ora 17.

ătă

Vând apart. la casă, zona
Muncitoresc, cu o cameră,
bucătărie, baie, centrală

ătă

ând urgent ap 3
camere neîmbunătă ăi, 2
balcoane, conf 1 deco
mandat, în Re

ă semimobilat,
termopane, centrală, u ă
metalică, etaj 1. Pre

ă 3 camere
ătărie, curte 300 mp, în

Dr.Tr. Severin, cu casă/aparta
ment în Re

.
-

-

.

.

V artament

ort -
aje

-

-

şi

şa, vând 3.000 mp,
25.000 €. Tel. 0745-618214.

Vând ap cu 2 camere, zona
Govândari, bulevardul Muncii,
la parter, semidecomandat,
conf 1 îmbun

şi alte
îmbun

şi

ş

şi buc

şi

Imobiliare

(continuare )în pagina 6

Preţuri diferite

E.F.

E.F.

E.F.

Sistem de gestionare a de}eurilor în zona B@ile Herculane

Vârstnicii, interesa]i de ocuparea posturilor de medici
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ţia ţ
ţii fiscale, prin care se va limita rectificarea bugetar

ţiilor ministrului Finanţelor N
ţelor Publice, Gheorghe Pogea ţinerea ratei dobânzii de politic

ţiei de

Potrivit ministrului mediului, în România aproape 79 la sut
Guvernul va promova o lege a responsabilit

oul Cod Fiscal va fi aplicat de la 1 ianuarie 2010, a declarat ministrul
Finan BNR a hot A fost
prelungit

ă din apele uzate nu sunt epurate ă din popula ării
beneficiază de canalizare ă ă efectuată în
cursul anului, conform declara

ărât men ă monetară la nivelul de 10% pe an
ă cu 3 luni perioada de acordare a indemniza

şi doar 59 la sut

şomaj
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H.G. nr. 215 pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice privind acordarea tichetelor de vacanţ (M.O. nr.
145/09.03.2009)

H.G. nr. 220 pentru aprobarea modelului cererii de
înscriere în listele electorale speciale, care se face de
c tre aleg torul comunitar, precum i a modelului
declaraţiei pe propria r spundere, care se prezint de
c tre persoana eligibil comunitar la alegerile pentru
membrii din România în Parlamentul European (M.O.
nr. 146/09.03.2009)

Decizia nr. 3 a Colegiul Medicilor din România
pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al
Colegiului Medicilor din România nr. 4/2008 privind
continuarea activit ţii medicale peste vârsta legal de
pensionare (M.O. nr. 147/09.03.2009)

Ordinul nr. 84 al ministrului agriculturii, p durilor i

dezvolt rii rurale i al ministrului mediului privind
prohibiţia pescuitului (M.O. nr. 147/09.03.2009)

Ordinul nr. 649/C al ministrului justiţiei i libert ţilor
cet ţene ti privind redobândirea cet ţeniei române de
c tre unele persoane (M.O. nr. 148/10.03.2009)

Ordinul nr. 6 al pre edintelui Autorit ţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei privind modifica-
rea Regulamentului pentru autorizarea i verificarea
persoanelor fizice care desf oar activit ţi de
proiectare, execuţie i exploatare în sectorul gazelor
naturale, aprobat prin Ordinul pre edintelui A.N.R.D.E.
nr. 55/2007 (M.O. nr. 149/10.03.2009)

. .G. nr.
. . .

a nr. 10 a ţii ţ e -
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O u 15 pentru modificarea i completarea
O u G nr. 68/2007 privind r spunderea de mediu cu
referire la prevenirea i repararea prejudiciului asupra
mediului (M.O. nr. 149/10.03.2009)

Decizi Autorit Na ional de Supraveghe
re a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal privind
stabilirea unui model de autoriza ie pentru transferul n
str in tate al datelor cu caracter personal n baza art.
29 alin. (4) din Legea nr. 677/2001 pentru protec ia per
soanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circula ie a acestor date (M.O. nr.
149/10.03.2009)

Republicare - H.G. nr. 568/2002 privind iodarea
universal a s rii destinate consumului uman, hranei
animalelor i utiliz rii n industria alimentar (M.O. nr.
150/10.03.2009)

Ordinul nr. 3110 al ministrului educa iei, cercet rii i
inov rii privind aprobarea Regulamentului de
organizare i func ionare a Institutului Limbii Rom ne
(M.O. nr. 152/11.03.2009)

Agenţia Naţional ţ -
ţiilor de venit prin po

ţia de venit (formularul 200) în mod direct, la
administraţia financiar ţin, sau prin po -

ţiei.

ă de Administrare Fiscală renun ă, din 2009, la sis
temul de trimitere/primire a declara ă, contribuabilii
urmând să depună declara

ă de care apar ă, însă pe chel
tuiala acestora. Se are în vedere, prin această măsură, economisirea
unei sume de peste 5,33 milioane de lei, din bugetul institu

şt

şt

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

În sprijinul cet ţenilor români care doresc
s

ţia
lor „Ghidul Serviciilor Consulare”, ce poate fi
accesat prin intermediul site-ului www.mae.ro
la rubrica „Vize

ă
ă călătorească sau se află în străinătate,

MinisterulAfacerilor Externe pune la dispozi

şi Servicii Consulare”.

Începând cu data de 17 martie
2009, în cadrul Ministerului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
Comer şi Mediului de Afaceri
func

şi poate fi accesat de luni
pân
ş

ţului
ţioneaz

ţiei Gestionarea
Fondurilor Comunitare pentru
IMM

-
-

ă TELVERDE pentru
IMM. Serviciul este disponibil în
cadrul Direc

ă joi, în intervalul 8.30 - 17.00,
i vineri 8.30 14.00 la numărul

021 336.14.51

Comunicat de pres@ din
partea CNPAS

În dorinţa de a oferi o imagine
corespunzătoare asupra situaţiei
popririlor instituite de casele teri
toriale de pensii asupra drepturilor
din pensii, Casa Naţională de
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale face următoarele precizări:

Casele teritoriale de pensii au
calitatea de terţ poprit în relaţia pen
sionarilor cu diferite instituţii, auto
rităţi publice locale, persoane fizice
sau juridice îndreptăţite să recupe
reze debite în baza unor titluri
executorii sau dispoziţii de poprire;

Reţinerile din pensii se
realizează, potrivit legii, eşalonat,
într-un cuantum care nu poate
depăşi 1/3 din cuantumul pensiei
aflate în plată;

Principalii emitenţi ai titlurilor
executorii sunt:

Bănci comerciale şi cooperativele
de credit;

Consilii locale pentru impozite
neachitate;

Administraţii financiare pt. amenzi;
Persoane fizice în cazul unor litigii.

Analiza făcută punctual la
câteva case de pensii din toate
regiunile ţării a condus la concluzia
că în primele lunii ale anului în curs
nu s-au înregistrat creşteri ale
numărului de pensii asupra cărora
au fost instituite popriri, comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Chiar dacă există un număr de noi
cazuri faţă de anul trecut, acesta se
compensează cu numărul cazurilor
de popriri care ies din evidenţele
caselor teritoriale de pensii în urma
achitării integrale a sumelor dato
rate. Mai mult, sunt judeţe în care
numărul pensiilor asupra cărora se
operează reţineri este mai mic
decât cel din anul 2008.

Faţă de cele precizate, CNPAS
apreciază că nu ne aflăm în faţa unui
fenomen ale cărui dimensiuni depă-
şesc nivelul anului precedent, în
sensul că nu există diferenţe sem-
nificative comparativ cu anul 2008.

-

-
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CNPAS Biroul de presă

La solicitarea ministrului Sănătăţii, dr. Ion BAZAC, Guvernul
României a aprobat Hotărârea pentru aprobarea programelor
naţionale de sănătate în anul 2009.

Pentru acest an, pentru programele naţionale a fost alocată
suma de 486 371 000 lei, cu 30% mai multe fonduri decât anul
trecut.

“Programele naţionale de sănătate au fost gândite ţinându-
se cont de nevoile populaţiei şi în concordanţă cu recomandă
rile internaţionale. Prevenţia va dobândi o importanţă mai mare
pentru Ministerul Sănătăţii, ca principiu general pentru
creşterea calităţii vieţii şi a eficienţei cheltuielilor din sistem. De
aceea, anul acesta am alocat mai multe fonduri pentru acţiuni
de prevenţie, cum sunt programele de screening. De aseme
nea, majorarea de fonduri va fi direcţionată şi către achiziţia de
aparatură de înaltă performanţ şi pentru programul de boli
transmisibile”, a declarat dr. Ion BAZAC, ministrul Sănătăţii.

Ca şi în anii trecuţi, programele naţionale de sănătate se
finanţează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Mi
nisterului Sănătăţii Publice, din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri din bugetul
aprobat Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi din
alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

Programele Ministerului Sănătăţii se împart în două mari
categorii

Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi
cu scop curative, finanţate din bugetul Ministerul Sănătăţii;

Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi

cu scop curative, finanţate din bugetul Fondului Naţional Unic
deAsigurări de Sănătate.

Pentru acest an, în structura programelor cu scop curativ
finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, au fost incluse noi
programe de sănătate:

program naţional de depistare precoce a afecţiunilor
oncologice;

program de diagnostic şi tratament al bolilor rare şi
sepsisului sever;

program naţional de administraţie sanitară;
programul pentru compensarea cu 90% a preţului de

referinţă al medicamentelor, acordate pensionarilor care
realizează venituri numai din pensii de până la 600 lei/lună.

identificarea, prin screening, a pacienţilor cu factori de risc
cardiovascular în cadrul Programului naţional de boli
cardiovasculare;

depistare precoce a copiilor cu diabet zaharat şi a adulţilor
cu diabet zaharat de tip 2, în cadrul Programului naţional de
diabet zaharat;

desfăşurarea acţiunilor de IEC (informare, educare, comu
nicare) pentru prevenirea bolilor cardiovasculare şi pentru
prevenirea cancerului de col uterin, în cadrul Programului
naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate.

Până în prima zi a lunii aprilie, urmau să fie elaborate şi
normele metodologice de aplicare a HG pentru aprobarea
programelor naţionale de sănătate în anul 2009.

-

-

-

-

ă

:

De asemenea, au fost stabilite noi obiective în cadrul unor
programe aflate în curs de derular :
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Programele Naţionale de Sănătate pentru anul 2009
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Guvernul a aprobat, în şedin
şi completarea Hot

şi
dispozitive medicale.

Principalele modific şi complet

şi alte medicamente din cadrul aceleiaşi denumiri
comune interna

şi valoarea de contract şi la sediul acestora, nu numai
prin afişare pe pagina web.

S-a introdus obliga şa cheltuielile
efectuate în luna precedenta pe pagina web a Ministerului
S

şi
au sediul, filiale sau puncte de lucru, cat şi cu Casa Asigur

şi
Autoritarii Judec şti, şi cu Casa Asigur

şi
au în dotarea cabinetului aparatura medicala corespunz

şi 20% la
10%, 20% şi respectiv 30%. În cazul spitalelor, a furnizorilor de
servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi unitarilor
sanitare de recuperare cu paturi, procentul aferent penalit

şi de zona şi se reduce num
şi decesele a c

şi persoane beneficiare ale pachetului
minimal de servicii medicale.

ţa din 25 martie, o Hot

ţiile acord

ţiile
contract

ţionale (DCI).
Excepţie vor face cazurile justificate medical în fisa medicala a
pacientului, situaţie în care medicul va prescrie medicamentele
necesare pe denumire comerciala, în concordanta cu
diagnosticul. In prezent prescrierea medicamentelor se face
numai sub forma denumirii comerciale. Procedura detaliata de
prescriere pe DCI se va reg

ţii contractuale cu casele de asigu-
r ţia sa elibereze numai medica-
mentul care da preţul de referinţa în cadrul denumirii comune
internaţionale prescris de medic. Cu acordul asiguratului, insa,
pot elibera

ţionale, cu excepţia cazurilor în care medicul
prescrie medicamentele pe denumire comerciala.

Se introduce obligaţia caselor de asigur

ţia spitalelor de a afi

ţii, în primele 3 zile lucr

ţei Naţionale

ţionate mai sus.
Se introduce o noua obligaţie a caselor de asigur

ţiile
contractuale se majoreaz ţile de la 2%, 15%

ţii
aplicate la a treia constatare a nerespect ţiilor contrac-
tuale a fost majorat de la 5% la 9%.

S-a prev
ţii asistentei medicale primare prin

centrele de permanenta, în afara programului de lucru al
cabinetelor medicale individuale. Prin aceasta se asigura
accesul pacienţilor la servicii de asistenta medicala primara
indiferent de ora

ţie nefavorabila

ţie va fi înaintat MS de c

ţi

ărâre
pentru modificarea ărârii de Guvern nr.
1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind
condi ării asistentei medicale în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.

Contractul-cadru pentru anul 2009 a intrat în vigoare de la 1
aprilie.

Contractul-cadru este cel mai important document din
sistemul de sănătate, în care sunt stabilite, anual, condi

ării cu furnizorii de servicii medicale, medicamente

ări ări aduse contractului-cadru
Începând cu 1 aprilie 2009, prescrierea medicamentelor se

va face sub forma denumirii comune interna

ăsi în normele metodologice ale
contractului-cadru.

Farmaciile aflate în rela
ări de sănătate vor avea obliga

ări de sănătate de a
face publica lista furnizorilor cu care au încheiat contracte
precum

ănătă ătoare ale lunii curente.
Se introduce posibilitatea ca furnizorii de servicii medicale

de recuperare-reabilitare sa încheie contract atât cu casa de
asigurări de sănătate în a cârei raza administrativ-teritoriala î

ărilor
de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguran

ătore ărilor de Sănătate a
Ministerului Transporturilor. In prezent se poate încheia contract
numai cu una dintre casele de asigurări men

ări de
sănătate, de a deconta contravaloarea serviciilor medicale
paraclinice numai daca medicii de familie/medicii de
specialitate din ambulatoriu au competenta legala necesara

ătoare
pentru realizarea acestor servicii.

Pentru descurajarea furnizorilor care încalcă obliga
ă penalită

ă
ării obliga

ăzut participarea obligatorie a medicilor de familie
la asigurarea continuită

ărul de cazuri cu
evolu ăror producere este
favorizata prin neasigurarea în timp util a asistentei medicale.
Un aviz consultativ în aceasta direc ătre
Colegiul Medicilor din România.

Se va extinde de la 3 luni la 6 luni, termenul maxim în care
medicul de familie nou venit, care a încheiat contract de
furnizare de servicii medicale pentru lista constituita pana la
data încheierii contractului, este obligat să înscrie numărul
minim de asigura

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

Noi reglement@ri în Contractul-cadru privind asisten]a medical@

Afost lansată varianta în limba română a
portalului U.E. dedicat sănătă

ă pacien
ţii publice,

care le ofer ţilor posibilitatea de a
obţine mai repede informaţia

:
şi de a-şi

cunoaşte mai bine drepturile
http://ec.europa.eu/health-eu/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/health-eu/index_ro.htm
http://www.mae.ro/
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ţa - Kehl,
Germania, 3-4 aprilie 2009)

Alegerile parlamentare în republica Moldova au loc în 5 aprilie Summit-ul aniversar al NATO (Strasbourg, Fran
Albania ţia î ţei" la summitul aniversar al NATO de la

sfâr ţiei ţia
naturii, Directiva „P

ţional. Ea
apreciaz

şi Croa şi "vor ocupa locurile ca membrii ai alian
şitul s

şte 30 de ani de la adoptare pe 2 aprilie

ştere care nu este durabil

ăptămânii, a declarat Jaap de Hoop Scheffer, secretar general al organiza
ăsări”, sărbătore

ă că injectarea prea multor bani, pentru a relansa economiile, riscă să genereze o cre ă

Prima lege a UE cu privire la protec
Cancelarul german, Angela Merkel, respinge apelurile

de deblocare a mai multor fonduri publice din Germania, în cadrul eforturilor de relansare, coordonate la nivel interna

De la 1 iulie 2009, c ţi (f

ţi (f
ţi, iar de la 1 iulie 2011, acestea vor fi

de 35, respectiv 11 eurocenţi. De la 1 iulie 2009, un SMS trimis din str
ţi, faţ ţ

ălătorii în UE vor plăti doar 43 de eurocen ără TVA)
pe minut pentru . Pentru primirea unui apel,
costul va fi plafonat la 19 eurocen ără TVA) pe minut. De la 1 iulie 2010,
limitele vor fi de 39, respectiv 15 eurocen

ăinătate
(UE) va costa numai 11 eurocen ă de 29 în medie în momentul de fa ă.

apelurile din alt stat membru
Liderii G20, care grupează

principalele state industrializate

ă reformeze
anumite aspecte ale capitalismului.

şi
economii emergente, se reunesc joi,
2 aprilie, la Londra, pentru un
summit destinat s

Piramidele de la Dahshur
În Egipt, turiştii vor putea în curând să vizi

teze camerele din interiorul piramidei "curbate"
ridicată acum 4.500 de ani, piramidă cunoscută
pentru forma sa atipică, a anunţat şeful
Consiliului Suprem egiptean alAntichităţilor.

Accesul în piramida de 100 de metri aflată în
apropiere de satul Dahshur, 80 de kilometri sud
de Cairo, va fi deschis peste o lună sau două.

Piramida curbată de al Dahshur este
celebră pentru profilul ei neregulat. Pereţii se
ridică într-un unghi larg pentru ca, la jumătatea
distanţei, abrupt să abordeze o înclinare

redusă spre vârful masivei structuri din piatră.
Arheologii cred că, în rândul arhitecţilor, a
apărut teama unui colaps datorat înclinării
iniţiale prea accentuate a părţilor.

În piramidă se pătrunde printr-un tunel cu o
lungime de 80 de metri, ce se deschide la
capătul său într-o imensă cameră cu boltă. Din
această cameră se formează o serie de alte
coridoare spre alte camere mai mici, printre
care şi una cu grinzi din lemn de cedru ce se
pare că au fost importate din vechiul Liban.
Arheologii cred că încăperea mortuară, încă
nedescoperită, a fondatorului dinastie a IV-a,
faraonul Sneferu, se află în interiorul piramidei.

-
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Pre ăluit
noua strategie pentru Afganistan

ă principalul obiectiv este distrugerea Al-Qaida.
Administra

ă în
curând deta

ă ări, Washingtonul a anun

ării infra-structurii în Pakistan, stabilind

ă în anul 2011.
De asemenea, Obama a reluat ideea potrivit căreia

SUA ar putea fi dispusă să discute cu unii membri ai
talibanilor, afirmând că nu va exista "nici o pace fără

reconciliere între fo

ăcut din
problema Afganistan piatra lui de temelie a politicii
externe, numindu-l pe Richard Holbrooke, un veteran în
diploma

ă de revizuirea strategiei.
Liderii din Afganistan ăudat noua

abordare. Cu toate acestea, într-o declara
ă de Al Jazeera se spune: "Obama repetă

gre ă
mai multe trupe ar câ ăzboiul (în Afganistan), ru

ăcut deja acest lucru."
Interven ă în Afganistan a durat din

decembrie 1979 până în februarie 1989, timp în care
for ării au pierdut mai mult de
14,000 de oameni, fără a reu ă împiedice înfrângerea

şedintele american Barack Obama a dezv
şi Pakistan, subliniind

faptul c

şi va face public
şarea a 4.000 de noi militari pe acest teatru

de opera
şi un substan

şi un
obiectiv în construi-rea unei armate afgane cu 134,000
de membrii şi a unei for

ştii duşmani". “În Irak, am avut
succes prin colaborarea cu foştii adversari, pentru a izola
şi elimina al-Qaeda", a spus el. Obama a f

şi
Pakistan, în plus fa

şi Pakistan au l

şelile lui (fostul lider rus Mikhail) Gorbaciov". "Dac
ştiga r şii

ar fi f

şi s

ţia Obama a anunţat deja trimiterea a 17.000
de soldaţi suplimentari în Afganistan

ţiuni. Pentru consolidarea guvernelor celor
dou ţ ţat ţial plan
de sprijin economic. Obama a propus suplimentarea cu
1.5 miliarde de dolari a fondului pentru finanţarea
dezvolt

ţe de poliţie din 82,000 de oameni
pân

ţie, ca reprezentant special în Afganistan
ţ

ţie a talibanilor
transmis

ţia sovietic

ţele de securitate ale ţ

Irakul a intrat în al şaptelea an de război. Viitorul este neclar iar
drumul spre normalizare pare tot mai lung pentru ţara devastată de
război.

Câteva cifre cheie despre acest război:

Până la 17 martie, cel puţin 4,259 de militari americani au murit
în Irak şi cel puţin 36,106 au fost răniţi. În luna octombrie 2007
numărul de trupe americane în Irak a fost cel mai ridicat, 166,000.
În prezent, există în jur de 138,000 de militari americani staţionaţi
în Irak. O parte a trupelor va fi retrasă înainte de 31 august, 2010,
iar restul va părăsi ţara înainte de sfârşitul anului 2011.

Un total de 31 de ţări, inclusiv Statele Unite, au participat cu
trupe de la începutul războiului. Numai patru ţări - Statele Unite,
Marea Britanie, Australia, România - au rămas în coaliţie. Marea
Britanie este al doilea mare contributor la forţele de coaliţie, cu
aproximativ 4,000 de militari. Britanicii au afirmat că îşi vor retrage
majoritatea trupelor din Irak în acest an, lăsând în jur de 300 de
militari pentru instruirea forţelor de securitate ale Irakului.

În conformitate cu Serviciul de Cercetare al Congresului SUA,
Congresul american a aprobat până în prezent mai mult de 657
miliarde dolari pentru războiul din Irak. În august 2008, Oficiul
pentru Buget al Congresului a estimat costurile suplimentare de
război pentru următorii 10 ani care ar putea varia de la 440 miliarde
la 865 miliarde de dolari. Laureatul Premiul Nobel pentru econo
mie din 2001, Joseph E. Stiglitz, şi expertul în finanţele publice de
la Universitatea Harvard, Linda Bilmes, estimează că numărul
total pe factura războiului ar putea ajunge la 3 bilioane de dolari.

În lipsa unor cifre oficiale, costul pentru România al prezenţei în
Irak şiAfganistan potrivit Cotidianul, se ridica în 2008 la
350 milioane dolari.

Mai mult de 91,121 irakieni au fost ucişi de la începutul
războiului început în martie 2003, potrivit bazei de date a Irak Body
Count, care urmăreşte victimele, confirmate din mai multe surse,
în rândul civililor irakieni.

Există un număr total de 4,8 milioane de refugiaţi irakieni, cu
2,8 milioane din ei strămutaţi în interiorul Irakului şi 2 milioane în
străinătate, în special în ţările vecine Siria şi Iordania.

Actuala producţie zilnică de petrol, în Irak, se ridică la 2.32
milioane de barili, 26,000 de barili mai puţin decât valoarea zilnică
înaintea războiului.

Irakul are 200,000 de soldaţi şi 400,000 de poliţişti, majoritatea
formaţi şi antrenaţi de forţele de coaliţie. Forţele de securitate
irakiene au preluat controlul în 13 provincii, forţele de coaliţie
controlează alte cinci provincii.

Trupele SUA

Trupele coaliţiei conduse e SUA

Costul războiului

Victime civile irakiene

Refugiaţi irakieni

Producţia de petrol

Forţele de securitate irakiene

d

-
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Nouă abordare în Afganistan

Şase ani în Irak
Bombe cu fragmentaţie neexplodate pun în

pericol mii de civili sârbi la aproape 10 ani dup

ţele americane, britanice
ţin 37000 sub-muniţii

pe teritoriul sârb," a spus grupul Coaliţia Bom-
belor cu Fragmentaţie (CMC) într-o declaraţie.

Sunt 2547 bombe neexplodate situate pe
teritoriul Serbiei, excluzând provincia Kosovo,
conform raportului CMC prezentat la o confe-
rinţ

ţat de ministerul de externe din Norvegia.
Avertismentul a venit într-o declaraţie care
cere guvernului sârb s ţia
pentru interzicerea bombelor cu fragmentaţie,
deja sprijinit ţ ţia interzice
utilizarea

ţine prevederi cu privire la neutralizarea
celor neexplodate

ţinele ţ

ţii, dispunând în prezent de un stoc
învechit de arme.

Campania de bombardamente NATO din
1999 a fost lansat

ţiunea violent
ţele

loiale pre

ţa faţ
ţ

ă
ce acestea au fost aruncate în cursul
campaniei aeriene NATO legate de Kosovo,
arată un raport independent.

"În timpul campaniei de bombardamente
NATO din 1999, for

ă de presă de la Belgrad. Studiul a fost
finan

ă semneze conven

ă de 95 de ări. Conven

ători

ări
afectate care au

ă împotriva Iugoslaviei, for-
mată atunci din Serbia

ă împotriva separati
ă de for

ă de Serbia în februarie 2008. În
prezent este recunoscut de 56 de ări, inclusiv
Statele Unite

şi
olandeze a aruncat cel pu

şi stocarea acestui tip de bombe şi
con

şi sprijinirea victimelor. Dar
unii din majorii produc şi utilizatori, cum ar
fi Statele Unite, Rusia şi China, nu au semnat
tratatul.

Serbia a fost una dintre pu
şi produs şi folosit acest tip de

muni

şi Muntenegru, pentru a
opri ac ştilor
albanezi din Kosovo declanşat

şedintelui Slobodan Milosevic.
Kosovo şi-a proclamat unilateral indepen-

den

şi 22 din cele 27 state membre
ale Uniunii Europene.

C@tre o mai bun@ protec]ie }i un
respect mai mare fa]@ de animale

La 23 martie 2009, Consiliul Agricultură

ării
sprijinului pentru o declara ă privind
bunăstarea animalelor. Consiliul apreciază că es-
te importantă ob

ă ăstarea
animalelor drept o chestiune de interes comun.
Consiliul invită statele membre ă
sprijine ini

ăstarea animalelor este un principiu sta-
bilit al Uniunii Europene, abordat într-un protocol
anexat la Tratatul de la Amsterdam. În protocol,
statele membre î ă dorin ă asigure o
protec ă respectare a
bunăstării animalelor ca fiin

ă în special „[politicilor comunitare] din
domeniul agriculturii, transporturilor, pie

ării”.
La baza acestei declara ă în principal o

motiva ă etică. Scopul declara

ăstarea animalelor pe baza a „cinci
principii de protec

ănirii sau îmbolnăvirii; precum
ării manifestării unor comportamente

normale.
Declara

ă vizeze animalele de fermă,
animalele de companie, animalele de la grădinile
zoologice

ării ălbatice. Aces-
tea ar proteja nevoile ăstarea animalelor

ănătatea umană
deoarece ar contribui la sisteme de exploatare
agricolă durabile ătă

şi
Pescuit a adoptat concluzii prin care sunt sus

ştig

şteri la nivel
mondial a necesit

şi Comisia s

şi confirm
şi o mai bun

şi cercet

şi malnutri
şi suferin

şi termic;
durerii, r şi
împiedic

şi
standarde care s

şi de la circ, animalele folosite în cadrul
cercet ştiin şi animalele s

şi bun şi
ar promova, de asemenea, s

şi la îmbun

ţi-
nute eforturile internaţionale în vederea câ

ţie universal

ţinerea unei recunoa
ţii de a considera bun

ţiativa în cadrul forurilor internaţionale.
Bun

ţa „s
ţie mai mare

ţe sensibile”. Acesta
se aplic

ţei
interne

ţii se afl
ţie de natur ţiei este

obţinerea unui acord global privind standardele
pentru bun

ţie” împotriva:
foamei, setei ţiei;
fricii ţei;
disconfortului fizic

ţia ar consta într-o serie de principii

ţifice

ţirea siguranţei
alimentelor.

�

�

�

�

�

Milo Djukanovic, la putere fără întrerupere de aproape 20 de ani în Muntenegru, a
sărbătorit la începutul săptămânii victoria în alegerile legislative. În fa ă
prim-ministrul a promis apropierea Muntenegrului de aderarea la NATO

ă Partidul democra

ă a
ob

ţa partizanilor, înc

ţia care grupeaz ţilor sociali
ţinut 51% din voturi. Partidul popular socialist,

principala formaţiune de opoziţie, a adunat 16% din voturi iar Noua democraţie sârb
ţinut 9% din sufragii.

şi EU.
"Muntenegrul european", coali şti ai lui

Djulanovic şi Partidul social-democrat, a ob

Partidul socialist ungar şi fostul s
şi-au dat acordul

asupra desemn

ău
aliat, partidul liberal,

ării actualului ministru al
economiei, Gordon Bajnai, drept candidat
la funcţia de prim-ministru, în locul premie-
rului demisionar Ferenc Gyurcsany.

Premierul israelian desemnat, şeful Likud,
Benjamin Netanyahu şi-a prezentat guvernul în
fa

şte, pe
lâng

ţa Knessetului (parlamentul israelian unica-
meral). Este al 32-lea din istoria de 60 ani a
Israelului.

Coaliţia format
ţi), partidul Israel Beitenu

(extrem ţi), Partidul Muncii
(centru-stânga, 13 deputaţi), partidul Shas
(religios, 11 deputaţi), United Torah Judaism
(ultra-ortodox, 5 deputaţi), Casa evreiasc

ţi).

ă de Netanyahu reune
ă Likud (27 deputa

ă dreapta, 15 deputa

ă
(radical, 3 deputa

Bombe cu fragmenta]ie



Vând VW Golf 4, an 2001,
motor 1,6i 16v 101 cp, benzin

ţ 6.800 €. Tel.
0741-509755.

Vând tractor U445 an 1993,
cabin

ţ fix 15.000 lei.
Tel. 0767-323957.

Vând tractor viticol V445,
cabin

ţ fix 15.000 lei.
Tel. 0767-323957.

Vând tractor U445 f

ţ fix 10.000 lei.
Tel. 0767-323957.

Vând CSU pentru siloz cu
cos, stare bun ţ 8.500 lei.
Tel. 0722-787817.

Vând remorc
ţ 4.000 lei. Tel.

0722-787817.
Vând plug cu 3 brazde Vogel

Noot, an 2002, putere tractor
65-150 cp, preţ 6.000 lei. Tel.
0722-787817.

Vând MIC îngr

ţ 4.000
lei. Tel. 0722-787817.

Vând Suzuki Vitara an 1996,
4 u

ţ 4.200 €.
Tel. 0767-323957.

Vând IMS M461, an 1963,
f

ţ 1.500
lei. Tel. 0767-323957.

Vând Dacia 1310L, anul
1999, cauciucuri noi, piese de
schimb. Tel. 0741-132826.

Vând Golf 3 turbo diesel, an
‘94, înmatriculat, servodirecţie,
dublu airbag, etc. Preţ 3.200 €
neg. Tel. 0740-294127.

Vând scuter Honda an 2007,
49cc, 2.000 km, impecabil, preţ
400 €. Tel. 0741-509755.

Vând BMW 318 an 94, motor
1,8 benzin ţ 1.200 €. Tel.
0741-509755.

Fiat Tipo an 93, motor 1,9
înmatriculat, acte la zi, preţ
2.200 €. Tel. 0741-509755.

Vând scuter Mallaguti, an
99, 49 cc, albastru, nr. Italia, preţ
atractiv. Tel. 0723-207081,
0749-620799.

Vând motor Fiat Ducato
2.500 cmc, cu bloc motor
defect. Tel. 0724-219454.

Vând Skoda 120L, preţ f.
convenabil. Tel. 0355-410317.

Vând sau dezmembrez Ford
Sierra 1985 pentru piese, 3000
cc benzin

ţional. Tel. 0743-673559.
Vând Ford Mondeo break,

înscris -

ţ
8.000 € neg. Tel. 0745-032640,
0771-387548.

Vând VW Golf 4 motor 1.9
Diesel, 90 CP, înmatriculat RO,
an 2001, ABS, ESP, închidere
centralizat

ţionat, 6
airbaguri, radio-casetofon, Euro
III, geamuri electrice etc. Preţ
6.000 € neg. Tel. 0745-032640,
0771-387548.

Vând o roat

ă,
înmatriculat RO, acte la zi,
impecabil, pre

ă, stare bună, fabricat
MAT Craiova, pre

ă, stare bună, fabricat
UTB Bra

ără
cabină, stare bună, fabricat
UTB Bra

ă, pre

ă auto 5 tone,
stare bună, pre

ă ăminte
Vogel Noot, an 2004, putere
tractor minim 40 cp, pre

ă România, pre

ără motor ă,
numere talon vechi, pre

ă, pre

ă, motorul este
func

ă în RO în 2003, moto
rină, 114 CP, 1998 cm 3,5
litri/100 km, gri metalizat, ABS,
Euro III Accept orice test. Pre

ă, computer, volan
reglabil, aer condi

ă pt. BMW 520.
Tel. 0745-032640, 0771-
387548

şov, pre

şov, pre

ş

şi, 4x4, AC, închidere, etc.
înscris

şi cutie, înscris

.

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

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A pri l ie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

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

Imobiliare

Matrimoniale
Tânăr, 38 ani, 176, 76 kg,

manierat, tandru,brunet, ochii
verzi, antialcool, doresc cuno

ă cu o doamnă singură pt.
prietenie . Tel. 0355-
804182 sau 0731-754476.

iscretă i sexy a tept
telefon la 07 - .

ş
tin

şi nu numai

ş ş

-
ţ

D
40 614584

Închiriez apartament cu 2
camere mobilat

Vând în M

ţe anexe, gr
ţi amenajare. Preţ

convenabil. Tel. 0723-639758.
Vând cas ţa,

pe Valea Doman, nr. 1, buc

diferenţa. Tel.
0722-501895.

Persoan

ţial amenajat.
Preţ 23.800 €. Tel. 0747-494231

Vând s
ţ de 20.000 mp, zona Târno-

va, pomi fructiferi. Tel. 0730-
315309.

ţ
30.000 €, se poate i în rate. Tel.
0720-068202.

Persoan

ţ 11.000 €.
Tel.0355-804741, 0741-166573

şi utilat, în zona
Lunc

şi

ş

ş (ferm

şa, ocupabil imediat. Pre
ş

şa metalic

ă. Tel. 0744-425696.
ăureni casă mare,

în perimetru central, acces
asfalt, 4 camere, 2 holuri, 2
grupuri sanitare, bucătărie
mare, sursă apă (hidrofor),
dependin ădină,
posibilită

ă cu etaj în Re
ătă

rie, garaj sau schimb cu aparta
ment 2 camere +

ă fizică închiriez
sau vând apartament cu 1 ca-
meră, complet mobilat i utilat,
et. 2, bloc de 4 etaje. Tel.0748-
119444, 0770-359314.

Vând apartament 2 camere,
Govândari, par

ăla ă) în supra-
fa ă

Vând apartament 3 camere
în Boc

ă fizică vând 2 ca-
mere cămin, ceas gaz, convec-
tor, u ă. Pre

-
-

Vând urgent mobil -

ţuri neg. Tel. 0749-
486188, 0355-802548.

Vând licenţ taxi în Re iţa,
preţ negociabil. Tel. 0746-
242275.

Vând drujb Makita 520
nou , 1.100 lei. Tel. 0755-
615558.

Vând bancnote i monezi
anii 1900 - 2000. Tel. 0728-
055926.

Vând 2 c ni ceramic
Regele Ferdinand i Regina
Maria. Tel. 0728-055926.

Vând 2 difuzoare de 15",
400 W, 200 lei bucat . Tel.
0722-619119.

Vând ţuic de prune din
producţie proprie în cantit ţi
mari la preţul de 10 lei/l. Tel.
0746-936971.

Vând video proiector 300 €.
Tel. 0741-509755.

Vând sticl geam diferite
grosimi i dimensiuni, la sfert de
preţ. Ideal pentru sere i solarii.
Tel. 0724-219454.

Vând pulturi i rafturi pentru
magazin, din metal, la preţ de
fier vechi. Tel. 0724-219454.

Vând convector LB30 în
stare f. bun Tel. 0748-952405.

Vând telefon Nokia 3110C,
camer 1,3 mp, bluetooth,
infrared, mp3, orice reţea. Preţ
200 lei. Tel. 0741-509755.

Camer foto Sony 8 mp,
card 2 gb, preţ 250 lei. Tel. 0741-
509755.

Vând calculator Intel, 1.000
Mhz, 512 ram, hdd 20 gb, video
64 mb, cd, mouse, tasta, boxe,
monitor 17. Preţ 300 lei. Tel.
0741-509755.

Vând Sony mp3 telecoman
d ma in , preţ 250 lei. Tel.
0741-509755.

Vând cd trkc ma in Blau
punkt 100 lei. Tel. 0741-509755.

Vând router Fritz!box 7050
cu wireles. Tel. 0728-905726.

Vând sistem audio GENIUS
5.1 cu telecomandă. Stare
perfectă. Tel. 0728-905726.

Vând boxe 600 w + staţie
1.200 w, preţ 250 €, mixer 150 €.
Tel. 0741-509755.

Vând cameră video Sony
mini dvd nouă, preţ 250 €. Tel.
0741-509755.

Vând aparat foto Fuji Film
profi, 8 MP, stabilizator imagine,
2 gb, preţ 190 €. Tel. 0741-
509755.

Vând laptop Toshiba proce
sor 2200 1 gb, ddr, hdd 140 nou,
preţ 300 €. Tel. 0741-509755.

Vând telefon LG U960, No-
kia N95, Nokia 6151, Motorola
V3, la cutie, preţuri atractive.
Tel.0723-207081, 0749-620799

ă sufrage
rie, televizor color ărucior
pt. bebe. Pre

ă

ă
ă

ă ă

ă

ă
ă

ă

ă.

ă

ă

ă, ă

ă

şi un c

ş

ş

ş

ş
ş

ş

ş

ş

-

-

-

Auto-Moto-Velo

6

Vând cutie viteze Matiz
1.500 lei. Tel. 0755-615558.

Vând radiator Matiz 100 lei.
Tel. 0755-615558.

Vând Renault Clio II, diesel,
85 cp, an 2005, geamuri elec-
trice, abs, srp, aer condiţionat,
închidere centralizat ţ
4.800 €. Tel. 0723-769051.

Vând Citroen Visa diesel
înmatriculat, 400 €. Tel. 0721-
901789.

Vând buz Ford Tranzit, an
‘86, motor 1,8 motorin -

ţ 800 €.
Tel. 0741-509755.

Vând Opel Vectra B Vauxal
an ’98, motor 1.6, 16v, benzin

ţ 3.500 €.
Tel. 0741-509755.

Vând Ford Sierra an ‘93
motor 1,6 benzin

ţ 850 €. Tel. 0741-509755.
Vând motor de Fiat Ducato

cu accesorii, pomp ţie,
pomp

ţ de criz

ţ
4.500 €. Tel. 0741-509755.

Vând Seat Ibita an 2001
motor 1,9 tdi, clim

ţ 3.000 €. Tel. 0741-
509755.

Vând Ford Escort an ‘94,
motor 1,8 motorin

ţ 850 €. Tel. 0741-
509755.

ă, pre

ă, înma
triculat în România, pre

ă,
climă, jante aluminiu, tuning full,
suspensie sport, pre

ă, închidere
centralizată, nr. ro ă,
pre

ă injec
ă de ulei, pompă de

carburant. Pre ă. Tel.
0724-219454.

Vând Dacia Logan an 2006,
motor 1,4 mpi, 53.000 km,
închidere centralizată, pre

ă, închidere
centralizată, jante Al, geamuri
electrice, abs, airbag, € 2, nr.
Italia, pre

ă, combi, nr.
ro

şii, taxa mic

şii, pre

Cump

-

ţiri, cu garsonier
apart 2 camere ţ

.
ţ 9 € mp neg. Tel. 0723-

092582.
Î î -

î

€ €. Tel.
- - .

Vând cas

S
îm ţ ,

îm -
ţ - .

Persoana fizica, vând teren
în Boc

ţ
negociabil. Tel. 0746-546792.

Închiriez apartament cu 2
camere, recent renovat, com-
plet mobilat

ţa. Tel.
0745-904251.

Proprietar, vând apart 2
camere ultracentral pe Bd. Rev.
din Decembrie, în Re ţa, et.
4/4, 65 mp, semidecomandat,
amenaj ţ 30.000.
Merit

ţ nego-
ciabil. Tel. 0722-545196.

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, foarte avantajos. Tel.
0722-275367.

Vând apartament 3 camere
decomandat confort I, 45.000 €,
Re ţa. Tel. 0728-037016.

Schimb garsonier
ţit cu apartament 2

camere neîmbun ţit. Tel.
0742-518163.

Închiriez apartament 2 ca-
mere, mobilat, înc -

-

ţ

-

-

ţie, C Caran
sebe

ţ 20.000 €.
Tel. 0768-575157.

ăr casă mică cu 2 sau
3 camere i grădină, în comuna
Tirol. Tel. 0355-410371.

Schimb apartament 3 came
re, confort 1, semidecomandat
cu îmbunătă ă

+ diferen ă.
Tel.0749-486188, 0355-802548

Vând teren pe Calea Caran-
sebe

ă
ă

ă ă
ă

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

ă
ă ă ă ă

ă ă

ă, gaz, curent, pre

ă Comisariat.
Tel. 0752-315681

Vând casă în Gătaia lângă
liceu, 1.600 mp. Posibil schimb
cu apartament în Re

ări clasice. Pre
ă văzut! Tel. 0355-408311.

Vând urgent apartament 3
camere confort 1, pre

ă confort 1
îmbunătă

ătă

ălzire centra
lă, contorizat în str. Retezatului
nr. 17. Tel. 0723-130321.

Schimb apartament 2 came
re confort 2 etaj 1 cu garsonieră
+ diferen ă. Tel. 0741-731203.

Închiriez hală în Boc
ălzire, termopane, apă,

gaz, trifazic, acces tir, curte be
tonată, etc. 2 € u

ă, contorizat, centrală termi
că, u ă antiefrac

Vând apartament o cameră,
bulevardul Republici nr. 22 în
scara cu BCR. Pre

ş

şului, front stradal, 5 575
mp. Pre

ş

ş

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şa la strada principala,
4.200 mp, ap

şi utilat. Situat pe
str. Sportului lâng

şi

şi

şi

şa, 270
mp, înc

şor negociabil.
Tel. 0723-689971.

Ofer spre închiriere garso
nier

ş
şului. Tel. 0770-745237.

sau .

nchiriez garsonier n Timi
oara, n vil , bv. Mihai Viteazu,

renovat , mobilat , 37 mp, 260
i garsonier 25 mp 190

0770 495824, 0742 773016

chimb garsonier confort 1
bun t it zon frumoas cu

apartament 2 camere ne bu
n t it. Tel. 0742 518163

.

-
. -
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Vând boxe Eltax de cameră,
dual bass, 2 x 250 sinus, 110 h,
negre, noi în cutie, garanţie de
magazin, preţ atractiv. Tel.
0723-207081, 0749-620799.

Vând tv Teletech şi Redstar,
diagonala 37 cm, noi la cutie,
preţuri atractive. Tel. 0723-
207081, 0749-620799.

Vând ieftin 2 costume noi,
mărimea 46-48, făcute la
croitorie, materiale din Franţa şi
o haină de piele tip legionar. Tel.
0722-619119.

Vând ma
ţ nrg. Tel. 0255-244455.
Vând/schimb cu diverse: tv

color Arctic, de 3 ani, diagonală
de 66 cm 600 lei, maşină cusut
Singer 500 lei, patefon cu plăci
300 lei, maşină spălat DU
defectă 100 lei, două rulouri
ferestre. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314,
0788-166609.

Vând unitate PT3 îmbunătă
ţită, 40 g, 512 ddr, floppy, dvd-
writer, stare impecabil , preţ
neg. Tel. 0732-915594.

şină marca Singer.
Pre

ă

-

Oferte-Cereri

de Serviciu
Ofer servicii de consultanţ

ţ ţ

ţie, etc. cu
camionet

Caut copii b trâni pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.

ţ
ţuri

acceptabile

ţuri negociabile
pentru toţi. Tel. 0756-361665.

Execut acoperi
ţii polistiren 16

lei/mp, tencuial

ţ
ţuri bune

ţ ţion
ţii electrice, ex

perienţ

ă
de afaceri, diagnostic, întocmire
planuri de afaceri, bugete de
venituri

ă, acces la finan ări, start-
up-uri. Tel. 0769-199750.

ări zugrăveli,
laminate, gresie, rigips, glet sau
scări de bloc. Tel. 0723-966250.

Transport marfă, mobilă,
materiale de construc

ă acoperită, sarcină
utilă 2 tone. Tel. 0740-294127.

Aduc nisip, sort, piatră, zgu
ră, asigur transport cu autobas
culanta până la domiciliul
clientului. Tel. 0768-811223.

ă

Execut zidării, tencuieli, gre
sie, faian ă, rigips, ziduri din pia
tră, case după proiect la pre

ă la cheie la pre

ă 12 lei/mp. Tel.
0743-907757.

Asigur consiliere P.S.I.

Execut amenajări interioare,
gresie, faian ă, rigips, laminate,
la pre

ăveli
interioare

ă, laminate, recondi ări
parchet, instala

ă în străinătate, calitate

şi cheltuieli, analize de
pia

Execut lucr

şi

şi negociabile. Tel.
0756-361665.

Execut case de la cota 0 pâ
n

şuri 23
lei/mp, izola

şi
P.M. Tel. 07450-32640, 0771-
387548.

şi calitate. Tel.
0730-486677.

Execut tencuieli, zugr
şi exterioare, gresie,

faian

şi seriozitate. Tel. 0724-786152.

-
-

-
-

-

-



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere deco
mandat situat în Re ţa, zona Lunca Po
mostului, et. 1/4 parţial îmbun ţit. Preţ
36.500 € neg Tel. 221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, 80 mp, situat în Boc

ţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând 11.800 mp teren situat în
Re ţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principal ţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.

Vând cantin ţa
de 2800 mp situat în Re ţa. Preţ
700.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere deco
mandat et 2/4, 2 b i, 2 balcoane, dotat cu
central

ţ
ţ

46.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând vil ţa, Calea Timi

ţa construit

-

ţ 500.000 € Tel. 221529
Vând spaţiu comercial, administrativ,

sediu firm ţa de 60 mp, situat
în Re ţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€ Tel. 221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
î ţa de 4.200 mp, p+4,

pretabil ţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.

ţie în ro
ţa, Camera de

Comerţ. Preţ 45.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 600 mp cu po-
sibilit ţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilit ţi de cump -

ţa, zona Intim. Preţ 500.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

ţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansard

ţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 € Tel.
221529, 0720-038774.

Vând staţie Peco, 3 rezervoare, cuv

ţional

ţ neg. Tel. 221529,
0720-038774

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.

i utilat
ţ

80.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40

ml. situat pe C. Caransebe
ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe Pipirig ţile.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

ţa pe B-
dul Republicii. Preţ. 20 /mp. Tel.
221529, 0720-038774.

-
-

.
-

-

situat în
Moroasa, strada Petru Maior. Pre

.

-

. . .

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

Vând spa

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

.

Vând cas

Ofer spre închiriere spa

şi

şa Român

şi

şi

şi

şi şoarei
în suprafa

ş

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

ş. Pre

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă restaurant în suprafa

ă
ă termică si termopane, modificat

după proiect, par ial mobilat,

ă, Re
ă de 1 536 mp,p+3,

compusă din hol 150 mp, 3 apartamente
a câte 2 camere, 3 dormitoare, 3 saloa
ne, gradină de iarnă, vară, seră la ultimul
etaj, 2 centrale termice proprie cu încăl
zire cu combustibil solid i gaz, teren
1 300 mp. Pre

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

ă
betonată, capacitate de depozitare 240
tone, 3 pompeAdaste, descărcare gravi-
ta ă, teren 2.000 mp, restaurant 100
mp, terase restaurant 300 mp, singur
operator în ora

ă pe bd. Rev. din De-
cembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent.

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

ă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Re

€

VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonier .

ţ 18.000 €, cod anunţ 00367.
Vând 2 camere c

ţ 14.200 € neg. cod anunţ 00355
Vând garsonier

ţ 17.500 € neg. cod anunţ
00020.

Vând garsonier
ţ 12.200 € negociabil,

cod anunţ 00323.
Vând garsonier

ţ
25.000 €, cod anunţ 00368.

Vând garsonier
ţit ţ 22.000

€, cod anunţ 00218
Vând garsonier

ţit ţ 22.500 €, cod
anunţ 00295.

Vând garsonier ţia din
Decembrie, etaj 3/4, 37 mp, podele lami-
nate, termopane, preţ 22.000 € negociabil,
cod anunţ 00226.

Vând gars. . ,
ţit -
ţ 21.700 € neg. cod anunţ 00262.

Vând apartament 2 camere, 60 mp,
semidecomandat, zona Micro 1, etaj P/4,
termopane, înc

ţ
35.000 € negociabil, cod anunţ 00410.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
semidecomandat, zona Micro 3, etaj P/4,
îmbun ţit, termopane, central

ţ 35.500 €,
cod anunţ 00375.

Vând apartament 2 camere, 54 mp,
semidecomandat, zona Lunc , etaj 1/4,
îmbun ţit, buc

ţ
30.000 €, cod anunţ 00366.

Vând apartament 2 camere, 55 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 9/10, îmbun ţit, termopane,
central ţ
33.000 €, cod anunţ 00364

Vând apartament 2 camere, 60 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 4/9, f ţiri, preţ 35.000
€, cod anunţ 00293.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
confort 2, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 3/4, complet renovat, preţ 36.500
€, cod anunţ 00294.

Vând apartament 2 camere, confort 3,
îmbun ţit, decomandat, zona Govân-
dari, etaj 2/4, îmbun ţit, termopane, preţ
28.000 €, cod anunţ 00363.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
confort 1, semidecomandat, zona Govân-
dari, etaj 9/10, f ţit, preţ
28.000 €, cod anunţ 00298.

Vând apartament 2 camere, 65 mp,
confort 1, decomandat, zona Govândari,
etaj 4/4, îmbun ţit, preţ 43.000 €, cod
anunţ 00332.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, parter/4, 60 mp, conf. 1, semide-
comandat, central ţiri,
preţ 37.000 € neg. cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, parter/4, confort 1, decomandat,
central ţiri,
preţ 36.000 € negociabil, cod anunţ 00244.

Vând apartament 2 camere zona
Centru, et. 7/10, f ţiri, lift nou,
preţ 44.000 €, cod anunţ 00249.

Vând apartament 2 camere zona Go-
vândari, aleea Nuferilor, parter/4, 47 mp,
imobilul are sarcini, termopane, centrala,
preţ 29.000 € negociabil, cod anunţ 00228.

Vând apartament 2 camere zona
Govândari, et. 4/4, baie, buc

ţ 31.500 €, cod anunţ 00076.
Vând apart. 2 camere, Centru, conf. 1,

decomandat, 90 mp, et. 8/10, 2 balcoane,
central ţ

ţ 60.000 € negociabil, cod anunţ 00034.
Vând apartament 2 camere, zona Spar,

confort 1, semidecomandat, et. 4/4, termo-
pane, u -

ţiri, preţ 35.000 €, cod anunţ 00109.

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, 65 mp, et. 1/4,
central ţ

ţiri, preţ 38.000 €
negociabil, cod anunţ 00302.

Vând apartament 3 camere, Re ţa
Sud, confort 1, decomandat, et. 1/10, cen-
tral ţiri, preţ
90.000 € negociabil, cod anunţ 00303.

Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 2,
semidecomandat, 57 mp, et. 1/4, îmbun -

ţit, preţ 34.500 € neg. cod anunţ 00317.
Vând apartament 3 camere, Govân-

dari, confort 1, semidecomandat, 95 mp,
et. 1/10, recent renovat, preţ 60.000 €
negociabil, cod anunţ 00319.

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
parter/10, central

ţ 46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,

semidecomandat, et. 4/4, f -
ţiri, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00284.

Vând apartament 3 camere, Lunc
-

ţ 70.000 € negociabil, cod anunţ 00280.
Vând apart. 3 camere, Moroasa, conf.

2, semidecomandat, et. 3/4, central -
ţ 40.500 € neg. cod anunţ 00276.

Vând apartament 3 camere, Re ţa
Sud, confort 1, decomandat, 113 mp, et.
10/10, central

ţ 75.000 €
negociabil, cod anunţ 00250.

Vând apartament 3 camere, Govân-
dari, confort 1, semidecomandat, 78 mp,
et. 4/4, central ţ

ţ 80.000 €
negociabil, cod anunţ 00242.

Vând ap. 3 camere, Govândari, conf. 1,
semidecomandat, 67 mp, et. 2/10, central

ţ
ţ 41.500 € fix, cod anunţ 00231.
Vând ap. 3 camere, Muncii, confort 2,

decomandat, 64 mp, et. 1/10, central -
ţ -

ţ 48.000 € neg. cod anunţ 00047.
Vând apartament 3 camere, Muncii,

confort 1, semidecomandat, 82 mp+ box
ţ

ţ
70.000 € negociabil, cod anunţ 00104.

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, etaj 8/8, Govândari, 83.74
mp, termopane, central

ţ 49.000
€ negociabil, cod anunţ 00165

Vând apartament 4 camere, Govân-
dari, F

ţ 50.000 €
negociabil, cod anunţ 00256.

Vând apartament 4 camere, parter,
Gara Sud, pretabil privatizare, u

ţ 65.000 €
negociabil, cod anunţ 00052.

ă, Micro 4, et 3/4,30mp,
mobilată, pre

ămin, Constructorilor,
27 mp, pre

ă Mociur, convector,
gaz, apă caldă, perete exterior izolat, baie
mare, 28 mp, pre

ă Constructorilor, u ă
metalică, 27 mp, pre

ă, Micro 4, etaj 2/4, 30
mp, complet renovată ă, pre

ă, Govândari, etaj 2/4,
36 mp, îmbunătă ă, mobilată, pre

ă, Tineretului, etaj 5/10,
30 mp, îmbunătă ă, pre

ă, B-dul Revolu

Mociur, et 1/4, 37 57 mp,
îmbunătă ă, nemobilată, centrală, termo
pane, pre

ălzire de la Prescom, pe
orizontală, termopane, izolat exterior, pre

ătă ă termică,
u

ă
ătă ătărie mobilată, centrală

termică, u

ătă
ă, u

ără îmbunătă

ătă
ătă

ără îmbunătă

ătă

ă termică, îmbunătă

ă termică, fără alte îmbunătă

ără îmbunătă

ătărie, balcon,
geam termopan balcon si baie, centrala,
bloc acoperit, lambriuri pe hol, u ă lemn,
pre

ă termică, gresie, faian ă, parchet,
pre

ă metalică la intrare, fără alte îm
bunătă

ă termică, gresie, faian ă, parchet
de fag, fără îmbunătă

ă termică, fără alte îmbunătă

ă
tă

ă termică, u ă metalică,
pre

ără îmbună
tă

ă,
confort 1, semidecomandat, parter/2, cen
trală termică, bloc de cărămidă, parchet,
pre

ă ter
mică, pre

ă termică, 2 băi, 2 balcoane,
u ă metalică, termopane, pre

ă termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, bucătărie
complet mobilată ă pre

ă
termică, gresie, faian ă, podele laminate,
pre

ă ter
mică, gresie, faian ă, u ă metalică, termo
pane, pre

ă,
et. 2/4, centrală termică, gresie, faian ă,
u ă metalică, termopane, parchet din lemn
masiv stejar, recent renovat, 2 băi, pre

ă, 2 balcoane
închise, mobilat, tavane false, pre

ăgăra ăi, 2 balcoane,
izolat, termopane, centrala, pre

ă
metalica, u

ş

şi mobilat

şi interioare schimbate, pre

şi interioare schimbate, pre

şi interioare schimbate, pre

ş

ş

şi

ş

şi

ş

ş
şi utilat

ş

ş

şului, et. 3/4, 2 b

ş
şi interioare schimbate, izolat,

termopane, centrala, pre

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3 CAMERE

VÂNZAREAPART. 4 CAMERE

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. l ng Po t i profita i de gama de
servicii oferite de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 â ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă ă
ă

ă ă ă ă

ş

ş ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0755 083 330, 07 ORAR 9-17
www.remiestate.ro

71 615 700

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare

23 mar. 9 96,2823
24 mar. 9 94,6121
25 mar. 9 93,9582
26 mar. 9 94,6718
27 mar. 9 94,3293
30 mar. 9 95,4685
31 mar. 9 94,1399
1 apr. 9

0
0
0
0
0
0
0

0 94,7565

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

3,36
3,34

,

3,32
3,30
3,28
3,26
3 24
3,22
3,20
3,18
3,16

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1

2 Martie - 1 Aprilie 2009

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Pentru informa

Un abonament cost

Tariful include TVA

ţii suplimentare ţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă:

25,0 .
50,0 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 2 - 8 Aprilie 2009 |

http://www.magister-imobiliare.ro/
http://www.remiestate.ro/


DE VĂZUT LA TV:
GIMNASTICA: Campionatul European, Milano, Italia

Sambata TVR 2 ora 14:00
HANDBAL M.: Challenge Cup: CSU Suceava - UHK Krems

Sambata TVR 3 ora 18:00
ATLETISM: Maratonul de la Paris

Duminica Eurosport ora 09:30
HANDBAL MASC.: Cupa Cupelor: HCM Constanta - Valladolid

Duminica Sport.ro ora 11:00
FORMULA 1: Marele Premiu al Malaeziaie, Etapa 2, Cursa

Duminica TVR 1 ora 11:55
CICLISM: Turul Flandrei

Duminica Eurosport ora 15:00
HALTERE: Camp. European, Bucuresti, festivitatea de deschidere

Duminica TVR 2 ora 16:00
FOTBAL: Liga Camp. : M. United - Fc Porto; Liverpool - Chelsea

Marti si Miercuri ProTV ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
23 mar - 05 apr: TENIS -ATP & WTATour, Miami, SUA;
02 - 05 apr: GIMNASTICA- Camp. European, Milano, Italia ;
03 - 05 apr: FORMULA1 - MP al Malaeziei, Etapa 2;
05 - 12 apr: HALTERE - Camp. European, Bucuresti.

FOTBAL - PRELIMINARII CM 2010
Sambata nationala Romaniei a intalnit echipa similara a

Serbiei intr-un meci contand pentru calificarile la mondialul din
2010. Serbia a castigat meciul cu scorul de 3-2. Miercuri s-a
disputat jocul cu Austria, in deplasare, la Klagenfurt, de la ora
21:30. Statistici inainte de meci: echipa nationala a Romaniei a
castigat un singur meci impotriva Austriei din cinci disputate pana
acum, victoria cu 4-0 obtinuta pe stadionul Steaua la 10
septembrie 1986, care a dus ulterior la demiterea selectionerului
Mircea Lucescu. Palmaresul Romaniei cu Austria: 5 meciuri; 1
victorie; 3 egaluri; 1 infrangeri; golaveraj 7-6.

Clasamentul Grupei a 7-a: (dupa meciul cu Serbia)
Echipe J V E Î GM GP PCT

1. Serbia 5 4 0 1 12 5 12
2. Lituania 5 3 0 2 6 4 9
2. 4 1
4. 1 1 5
5. Romania 4 1 1 2 5 8 4
6. Feroe 4 0 1 3 1 5 1

Urmatoarele meciuri ce se vor desfasura in Grupa Romaniei:
06 iunie: Serbia - Austria; Lituania - Romania;
10 iunie: Insulele Feroe - Serbia;
19 august: Insulele Feroe - Franta.

Franta 2 1 6 6 7
Austria 4 2 7 4

HANDBAL
UCM Resita si-a asigurat calificarea. Echipa banateana a

castigat mansa tur a sferturilor de finala ale Cupei Challenge la
handbal masculin. Resitenii au castigat partida tur disputata in fata
sarbilor de la RK Proleter Naftagas cu scorul de 37-25. Elevii lui
Aihan Omer au controlat partida de la inceput si pana la sfarsit. In
minutul 15 resitenii conduceau cu 10-7, urmand ca la pauza
diferenta sa fie deja de 6 goluri, 21-15. UCM-ul se dezlantuie in
repriza secunda, marindu-si avansul la 10 goluri, 29-19, minutul
50. "Ne mai trebuie goluri, dar ati jucat foarte bine baieti. Bravo!",
au fost cuvintele lui Omer cu 5 minute inainte de finalul meciului,
cand Resita conducea deja cu 12 goluri. Finalul aduce un avans
confortabil Resitei in vederea meciului retur, partida incheindu-se
cu scorul de 37-25, astfel ca banatenii sunt ca si calificat in
semifinalele Cupei Challenge, trofeu pe care l-au castigat in ultimii
doi ani. Returul de pe 5 aprilie se anunta doar o formalitate pentru
resiteni, desi publicul din Serbia este recunoscut pentru atmosfera
incediara pe care o creeaza la fiecare meci al favoritilor.

In celelalte meciuri disputate in sferturile de finala ale
CHALLENGE CUP s-au inregistrat urmatoarele rezultate:

UHK Krems(Austria) - CSU Suceava 26-29(15-14)
BSV Bern Muri( Elvetia ) - Stiinta Bacau 38-28(15-13)
Buducnost ( Mntenegru ) - Besiktas JK( Turcia ) 27-25(13-12).

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 22-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 21 18 0 3 605 493 36p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 21 15 2 4 644 597 32p
4. Steaua MFA Bucuresti 21 13 2 6 666 601 28p

Stiinta Municipal Bacau 21 14 0 7 610 588 28
. HC Odorhei 22 11 1 10 601 607 23

7. Univ. Bucovina Suceava
HC Minaur Baia Mare 22 9 1 12 561 609 19

9. Energia Pandurii Tg. Jiu 22 8 3 11 572 569 19p
. Universitatea Cluj 21 6 2 11 610 642 18

11. CSM Medgidia 22 8 1 13 564 583 17
Univ HCM Poli Timisoara 22 6 3 13 559 603 15

13. CSM D & C Oradea 22 3 0 19 608 724 6
CS H & V Pitesti 22 2 2 18 538 674 6

2. UCM Resita 22 16 1 5 675 572 33p

5. p
6 p

21 10 2 9 624 575 22p
8 p

10 p
p

12. p
p

14. p

Etapa urmatoare (23/26), 25.04.2009
HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - UCM

Resita;

: CSM D&C Oradea - Univ.
Bucovina Suceava;

CS H&V Pitesti - Dinamo Baumit Bucuresti; HCM Constanta -
Stiinta Mun. Dedeman Bacau - Univ. Transilvania Cluj - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; HC Odorhei - Universitatea Politehnica
Izometal Timisoara; CSM Medgidia - Steaua MFABucuresti.

FORMULA 1

Pilotul britanic al echipei
Brawn GP, Jenson Button,

-

-

-

-

şi
coechipierul său, brazilianul
Rubens Barrichello, au ocupat,
în această ordine, primele două
pozi

ă a Cam
pionatului Mondial de Formula
1, care a avut loc, duminică, la
Melbourne. Locul 3 a fost
ocupat initial de J. Trulli de la
Toyota, acesta fiind ulterior
penalizat pentru o depasire sub
steag galben, locul trei ocupan
dul la final campionul mondil in
exercitiu, Lewis Hamilton
(McLaren Mercedes).

1. Jenson Button -Brawn GP;
2. Barrichello -Brawn GP;
3.Hamilton-McLarenMercedes;
4. Timo Glock -Toyota;
5.Fernando Alonso - Renault;
6. Nico Rosberg -Williams;
7. Seb. Buemi -Toro Rosso);
8. Seb. Bourdais - Toro Rosso.

1 Brawn-Mercedes 18p
2 McLaren-Mercedes 6
3 Toyota 5
4 Renault 4
5 Williams-Toyota 3
6 STR-Ferrari 3
7 Force India-Mercedes 0
8 BMW Sauber 0
9 RBR-Renault 0

10 Ferrari 0
Urmatoarea etapa din Cam

pionatul Mondial de Formula 1
se va desfasura la sfarsitul
acestei saptamani in Malaezia
pe circuitul de la Sepang. Califi
carile se vor desfasura sambata
de la ora 12 iar cursa duminica
tot la ora 12.

ţii ale Marelui Premiu al
Australiei, prima etap

Clasament cursa:

Clasament general echipe:

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

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

Clasament etapa 21-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 21 13 4 4 32 15 43p
Unirea Urziceni 21 12 3 6 30 15 39
Rapid Bucuresti 21 11 5 5 30 18 38
FC Timisoara* 21 12 7 2 37 23 37
CFR Cluj 21 10 6 5 27 16 36

. U. Craiova 21 9 8 4 29 18 35
7. FC Vaslui

Steaua Bucuresti 21 8 10 3 28 17 34
9. FC Brasov 21 7 10 4 16 13 31

. FC Arges 21 8 5 8 27 26 29
11. Otelul Galati 21 8 5 8 27 27 29

Gloria Bistrita 21 6 4 11 18 24 22
13. Pandurii Tg. Jiu 21 5 7 9 17 28 22

Politehnica Iasi 21 6 4 11 15 28 22
5. Farul Constanta 21 6 4 11 18 32 22p

16. Gaz Metan Medias 21 5 5 11 21 35 20p
17. CS Otopeni 21 2 5 14 16 35 11p
18. Gloria Buzau 21 1 3 17 9 37 6p

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

21 10 5 6 29 19 35p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (22/34) 03.04.-05.04.2009 Vineri 03.04:

Sambata 04.04.

Duminica 05.04.:

Unirea
Urziceni - CS Otopeni (ora 18:00); Farul Constanta - Politehnica Iasi
(ora 18:00, netelevizat); Dinamo - Rapid (ora 20:45, Antena 1);

: FC Timisoara - Gloria Buzau (ora 15:00); CFR Cluj -
FC Vaslui (ora 18:00); FC Arges - Pandurii Tg. Jiu (ora 18:00,
netelevizat); Steaua - Gloria Bistrita (ora 20:30);
Otelul - U Craiova (ora 17:00) ; FC Brasov - Gaz Metan Medias (ora
20:30). Meciurile sunt televizate pe GSPTV .

LIGA 1

FOTBAL - CUPE

EUROPENE
S-au tras la sorti meciurile

din cadrul sferturilor de finala
din cadrul Ligii Campionilor si
Cupei UEFA.

Villarreal -Arsenal
Man. United - Porto
Liverpool - Chelsea
Barcelona - Bayern

Meciurile tur se vor desfa-
sura in 7, 8 aprilie iar returul in
14, 15 aprilie.

Shahtior - Marseille
PSG - Dinamo Kiev
Hamburg - Man. City
Bremen - Udinese

Sferturi Liga Campionilor:

Sferturi Cupa UEFA:

Meciurile tur se vor desfasu-
ra in 9 aprilie iar returul in 16
aprilie.

HALTERE
Haltere: CE-2009 de seniori, la Bucuresti, intre 6 si 12

aprilie, la Sala Polivalenta. După 36 de ani, România va fi gazda
unui Campionat European de haltere-seniori. Competi

ări. România va fi reprezentată de 15
halterofili, între care Roxana Coco ă europeană,

ătorul a trei titluri olimpice

ţia va avea
loc în perioada 6-12 aprilie la Bucure

ţ

ţi speciali la Bucure
ţin

şti. La întreceri (8 probe
masculine şi 7 feminine/8 categorii de greutate) vor participa peste
400 de sportivi din 47 de

ş, campioan şi
Antonio Buci, campion european şi locul 4 la JO de la Beijing.

Invita şti vor fi Naim Suleymanoglu,
de şi al Ordinului Olimpic CIO, şi Vasili
Alexeev, ''supergreul'' care a doborât 80 de recorduri mondiale,
dublu medaliat la JO şi de şase ori campion mondial.
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