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Imobiliare
Schimb apartament 2 camere, confort 2 neîmbunătăţit cu
garsonieră + diferenţă Preţ
10.000 €. Tel. 0741-731203.
Vând grădină, 1100 mp
înspre Drumul Lupacului. Tel.
0355-410067.
Vând casă mare în stare
foarte bună, cu grădina mare
lângă casă, în comuna Socol,
jud. CS. Tel. 0721-215041.
Închiriez apartament cu 2
camere, B-dul Republicii, bl. 5,
sc. 1, parter, gresie, faianţă,
termopane, centrală termică,
nemobilat, intrare prin scară cu
interfon, special pt. persoane juridice sau societăţi comerciale.
Detalii la kahl1967@yahoo.de,
0040764-552952 (România),
0049722-820968 (Germania).
Închiriez apartament cu 2
camere, B-dul Republicii, bl. 5,
sc. 1, parter, gresie, faianţă, termopane, centrală termică,
fiecare cameră mobilată cu 2
paturi, 2 mese + 1 dulap, bucătărie comună intrare prin scară
cu interfon, special pentru 4
eleve sau studente. Preţ 100
€/pers/lună (cheltuieli incluse).
Disponibil din august 2010.
Detalii la kahl1967@yahoo.de,
0040764-552952 (România),
0049722-820968 (Germania).

Vând teren intravilan, 800
mp, în Bocşa, str. Lerniţei, lângă
pădure, toate utilităţile. Preţ fix
10.000 €. Tel. 0744-359116 (de
luni până joi).
Vând urgent casă Bocşa
Montană,12 camere, 1.000 mp,
pre ţ 50.000 €. Tel. 0255552020.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, fără îmbunătăţiri
majore, 70 mp, urgent, preţ
25.000 €. Tel. 0769-001479.
Închiriez apartament 2
camere renovat Moroasa 2, 110
€ fix. Tel. 0255-213937.
Închiriez spaţiu mobilat pt.
birou în Moroasa, 24 ianuarie.
Tel. 0255-210491.
Vând teren Oraviţa zona
Broşteni + mai multe zone, 5
€/mp neg. Tel. 0727-145623,
0355-411484.
Vând apartament, b-dul
Republicii 2, termopane, uşă
metalică, zugrăvit recent, cu
mobilă sau fără, 2 camere, etaj
1, preţ 27.000 negociabil. Tel.
0727-145623, 0355-411484.
Vând casă cu îmbunătăţiri
Bocşa Montană sau schimb cu
apartament în Reşiţa, confort 1,
etaj 1, Govândari, Micro 4. Tel.
0771-482592.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătă ţit,
termopane, centrală, 2 băi. Tel.
0723-894929.
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Cumpăr casă bună în Anina,
ofer un preţ rezonabil. Aştept oferte realiste. Tel. 0743-703994.
Vând urgent şi ieftin terengrădină în Reşiţa pe Calea Caransebeşului, cu pomi fructiferi
şi viţă de vie. Tel. 0751-132460.
Vând apartament 3 camere,
zona Universalul Vechi, bloc de
2 etaje. Tel. 0721-480546.
Vând sau schimb cu casă,
apartament 3 camere, decomandat, 2 băi, îmbunătăţit, termopane, centrală, lângă mag.
Kaufland. Tel. 0723-894929.
Cumpăr apartament ieftin cu
2 camere indiferent de zonă.
Tel. 0727-460680.
Vând 10 camere la Blocul
800, etajul 3, la preţ avantajos.
Tel. 0724-009849 sau 0724001631.
Vând ap. 4 cam Govândari,
complet mobilat, cu toate
utilităţile, et. 1/4, merită văzut.
Preţ 70.000 negociabil. Tel.
0747-130405.
Vând casă 3 camere, 2 băi,
renovată, Rândul 3, canalizare.
Tel. 0740-346620.
Ofer spre închiriere apartament două camere decomandat
în Timişoara, lângă Iulius Mall
pe Circumvalaţiunii, preţ 200 €.
Tel. 0745-147909.
Vând casă în Gătaia, zonă
centrală, 1600 mp, preţ bun.
Posibil schimb cu apartament în
Reşiţa. Tel. 0745-904251.
Vând teren la km 8, lângă
centrala de curent, 14.000 mp.
Tel. 0745-904251.
Vând casă în com. Fârliug,
sat Dezeşti. Tel. 0722-879262.
Vând apartament în Reşiţa 3
camere decomandat confort 1,
98 mp mobilat şi utilat complet.
Tel. 0720-018310.
Persoană fizică vând apartament 4 camere, parter, zona
piaţa Reşiţa Sud. Tel. 0728172787.

PUBLICITATE

Vând apartament cu 4
camere în Reşiţa sau schimb
apartament cu 4 camere pentru
apart. cu 2 camere + diferenţă în
bani. Tel. 0726-177323.
Vând teren pe valea Ţerovei, 3.400 mp. Tel. 0745-904251
Vând apartament 3 camere,
decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
etaj 4, în localitatea Oraviţa,
judeţul Cara ş-Severin, pre ţ
18.000 negociabil. Tel. 0766226493.
Caut să închiriez garsonieră
în Reşiţa, zona centru - luncă,
preferabil mobilată şi utilată
modern. Tel. 0754-975018.
Schimb casă cu grădină
1.800 mp, cu cultură de pomi
fructiferi şi viţă de vie, la 11 km
de Re şi ţa spre V ăliug şi
apartament cu 2 camere în
Reşiţa, conf. 1, et. 3 din 4, Micro
4, u ş ă metal, termopane,
gresie, faianţă, centrală, izolat
termic pe exterior - cu casă
minim 4-5 camere şi garaj, apă,
canal, gaz, singur în curte - în
Reşiţa, Câlnic sau Ţerova. Tel.
0763-601081.
Vând apartament 3 camere
decomandat confort 1, 86 metri
pătraţi, încălzire cu centrală pe
gaz, în Govândar, et. 4 în bloc
cu 4 etaje acoperiş ţiglă. Tel.
0730-013274, 0356-178459.
Vând casă în Bocşa Montană cu 3 camere, bucătărie,
baie, terasă, cu gaz, satelit, centrală termică, post auto cu grădină şi vie. Tel. 0724-700792.
Schimb cas ă în Boc şa
Montan ă cu apartament 2
camere confort 1, etajul 1, nu
bloc turn, în Govândari +
diferenţă. Tel. 0724-700792.
Vând casă 6 camere, cu
toate utilităţile, curte, grădină,
garaj sau schimb cu 2
apartamente sau variante în
Reşiţa. Tel. 0770-813533.
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Deportarea germanilor din România
Pe data de 21 ianuarie a.c. a
avut loc la Reşiţa o manifestare
comemorativă pe plan interjudeţean, ce a marcat 65 de ani de la
deportarea etnicilor germani din
ţara noastră în fosta Uniunea Sovietică. Deschiderea manifestării a
avut loc la Biblioteca Germană
„Alexander Tietz” din Reşiţa iar
evenimentul a continuat cu o
ceremonie religioasă, la Biserica
Romano - Catolică „Maria Zăpezii“
şi la monumentul din Parcul
„Cărăşeana”, unde au fost depuse
coroane de flori. La comemorare
au participat victime ale deportării
din mai multe localităţi din judeţele
Caraş-Severin, Hunedoara,
Mehedinţi şi Timiş, preoţi şi
primarul municipiului Reşiţa, Mihai
Stepanescu.
În urmă cu 65 de ani, bărbaţi cu

vârste cuprinse între 17 şi 45 de ani
şi femei cu vârste cuprinse între 18
şi 30 de ani, apţi de muncă, din
Transilvania, Banat, Satu Mare,
Crişana, Bucovina, Bucureşti şi
Dobrogea, au fost luaţi din familiile
lor şi transportaţi în vagoane de
transport animale până pe teritoriul
actualei Ucraine şi al Rusiei (Munţii
Ural). Datorită condiţiilor de viaţă si
de muncă precare mulţi şi-au găsit
sfârşitul. În luna decembrie a
anului 1949, după reconstruirea
statului sovietic, ultimii deportaţi sau întors în România.
Preşedintelui Forumului
Democrat al Germanilor din CaraşSeverin Erwin Josef Ţigla a
precizat că în prezent în judeţul
nostru mai trăiesc 148 de deportaţi,
iar în municipiul Reşiţa 65.
Roxana Iovan
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Instruirea primarilor din jude]ul Cara}-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin în colaborare cu Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin au organizat joi, 21 ianuarie a.c., o întâlnire
cu primarii din judeţ, prima întâlnire de acest gen
în 2010.
În cadrul întâlnirii au fost abordate mai multe
probleme curente care vizează administraţia
publică locală în acest an: posibilitatea realizării
unui sistem de videoconferinţă date şi voce,
probleme privind desfăşurarea activităţii în cadrul
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă
a persoanelor, probleme referitoare la Registrul
agricol, probleme privind Urbanismul şi Amenajarea Teritoriului, realizarea sarcinilor statutare şi
contractuale de către membrii Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM
DEŞEURI”, etape pentru obţinerea unui acord
prealabil/autorizaţii pentru amplasarea şi executarea unor lucrări pe terenuri aparţinând drumu-

rilor judeţene şi etape în obţinerea Certificatului
de clasificare pentru activităţi în domeniul turismului, măsuri de ordine ce stau la baza organizării activităţii sportive şi combaterea violenţei în
sport, aspecte privind transparenţa decizională,
liberul acces la informaţiile de interes public şi
activitatea de soluţionare a petiţiilor.

Preşedintele Consiliului Judeţean CaraşSeverin, Sorin Frunzăverde a vorbit despre
bugetul pe 2010 şi despre constrângerile pe care
bugetul într-un an de criză le presupune. Acesta a
precizat că „nu trebuie să privim tragic ce se va
întâmpla în 2010, trebuie să înţelegem însă că
este un an în care cheltuielile materiale, cheltuielile pe care administraţia publică le face în general vor trebui reduse la maxim, fără să afecteze
serviciile pe care le oferim cetăţeanului în CaraşSeverin, sigur anul abia începe şi vom vedea pe
parcurs cum vom putea soluţiona problemele
care se leagă de activitatea fiecărei primării dar şi
de colaborarea pe care o avem la nivel Consiliu
Judeţean Consilii locale”. Sorin Frunzăverde a
susţinut faptul că proiectele din fonduri europene,
pe care primăriile le derulează trebuie continuate
şi că primăriile pot conta pe sprijinul Consiliului
Judeţean aşa cum au făcut-o şi până în prezent.
În ceea ce priveşte disponibilizările
ce ar putea avea loc la nivelul
administraţiei publice din CaraşSeverin, Preşedintele Consiliului Judeţean a specificat că deocamdată nu se
pune problema unor disponibilizări la
noi în judeţ, deoarece din cele 3000 de
posturi care cuprind Consiliul şi
direcţiile din subordine, sunt ocupate
2700, însă salariile bugetarilor sunt
îngheţate şi nu vor mai beneficia de
sporuri şi prime în acest an.
Nici la nivelul Instituţiei Prefectului
Judeţul Caraş-Severin nu vor avea loc
disponibilizări, „însă toate posturile
libere care sunt la această dată vor
dispărea, deci aceasta va fi disponibilizarea” a afirmat Octavian Ţunea
Prefectul Judeţului Caraş-Severin. În prezent
prefectura numără 70 de angajaţi cu tot cu
serviciile pe care le are în subordine, cel de
paşapoarte şi cel de permise şi înmatriculări
auto.
Roxana Iovan

{edin]a Colegiului Prefectural
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat marţi, 26
ianuarie a.c., cu începere de la ora 11,00 la sediul Palatului Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin,
cu următoarea tematică:
1. Raport privind activitatea desfăşurată de către Oficiul de
Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului pentru Apărare
Judeţul Caraş-Severin, în anul 2009.
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către Casa Corpului
Didactic Caraş-Severin, în anul 2009.
3. Raport privind activitatea desfăşurată de către Oficiul Judeţean
de Consultanţă Agricolă Caraş-Severin, în anul 2009.
4. Raport privind activitatea de autorizare R.A.R. a unităţilor de
service auto din jud. CS, desfăşurată în perioada 01.01. - 31.12.2009.
5. Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

{edin]ele Comitetului Consultativ }i
Comisiei de Dialog Social

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organizează vineri,
29 ianuarie 2010, la Palatul Administrativ, Sala de şedinţe de la parter,
următoarele şedinţe:
I. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu începere de la
ora 10,00, având următoarea tematică:
1. Informare privind situaţia utilizării biletelor de odihnă şi
tratament, repartizate în anul 2009. Modul de acordare a biletelor de
tratament în anul 2010.
2. Raport privind activitatea desfăşurată de către Casele de Ajutor
Reciproc din componenţa Filialei Caraş-Severin în anul 2009.
3. Diverse
II. Comisia de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu
începere de la ora 12,00, având următoarea tematică:
1. Informare privind măsurile luate la nivelul judeţului pentru
adaptarea învăţământului profesional şi tehnic la cerinţele
economico-sociale actuale.
2. Informare privind modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor gratuite şi compensate la nivelul judeţului Caraş-Severin.
3. Informare privind firmele ce au recurs la disponibilizări colective
începând cu a doua jumătate a anului 2009, identificarea locurilor de
muncă vacante şi inserţia şomerilor pe piaţa muncii.
4. Prezentarea şi aprobarea proiectului „Programului şi tematicii
şedinţelor Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, în
anul 2010”.
5. Diverse.
- Aprobarea Minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de
Dialog Social din data de 25.11.2010.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economică şi Conactivităţi specifice pentru menţinerea ordinii şi ducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

Raportul serviciilor publice în perioada 15.01.2010-22.01.2010
În cadrul Serviciul Public Direcţia Impozite şi
Taxe, Serviciul Executare Silită şi Urmărire Bunuri, şi-au desfăşurat activitatea un număr de 8
executori fiscali, 2 consilieri juridici şi un şef de
serviciu. Au fost comunicate 135 somaţii pentru
creanţe, au fost întocmite un număr de 25 adrese
de înştiinţare a debitorilor că le-a fost înfiinţată
proprirea pe salariu sau disponibilităţile băneşti,
s-au efectuat deplasări pe teren la un număr de
30 persoane fizice, pentru recuperarea creanţelor,reprezentând impozite datorate bugetului local
Serviciu Public Direcţia Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor a procesat un număr de
184 cărţi de identitate, 15 cărţi de identitate
provizorii, 8 vize de reşedinţă, a efectuat verificări
în teren. Pe line de stare civilă, au fost întocmite
acte pentru: 32 naşteri, 8 cosătorii, 18 decese, 12
livrete de familie, 7 extrase de naştere, 4 extrase
de căsătorie.
Serviciul Public Poliţia Comunitară a executat

liniştii publice, combaterea actelor de parcări
ilegale, combaterea actelor de comerţ ilicit,
combaterea cerşetoriei, patrulări în cartierele
mărginaşe ale municipiului, prevenirea distrugerilor pe domeniul public, asigurarea pazei la
obiectivele primăriei şi la obiectivele unde există
contract de prestări servicii.
S-au verificat şi s-au luat măsuri legale la un
număr de 4 reclamaţii scrise, 30 sesizări
telefonice, fiind legitimate 78 de persoane şi au
fost executate un număr de 2 mandate de
aducere, emise de Judecătăria Reşiţa.
Activităţile menţionate mai sus au fost
executate de către 5 patrule pedestre, 2 patrule
auto, 27 posturi fixe, constatându-se şi
aplicându-se 15 sancţiuni contravenţionale, din
care 6 avertismente, p entru încălcarea
H.C.L. 273/2009; H.C.L. 78/2009; Leg ea
61/1991; Legea 12/1990.

Ajutor alimentar pentru cele mai
defavorizate categorii de persoane
În conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea
beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de
investiţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai
defavorizate din România, în perioada 04.01 - 31.03.2010 se vor
distribui la sediul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, situat
în Reşiţa, P-ţa Republicii Nr. 17 alimente familiilor şi persoanelor
singure, pensionarilor, persoanelor cu handicap, şomerilor ce au
îndeplinit condiţiile impuse.
Pentru preluarea acestor ajutoare alimentare, cetăţenii sunt
aşteptaţi de luni până vineri între orele 08.00 - 18.00 cu actul de
identitate în original şi copie; carnet şomer vizat la zi pentru şomerii
care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în original şi copie.
Specificăm faptul că persoanele care au ridicat în cursul anului
2009, întreaga cantitate de făină şi zahăr (15 kg făină şi 4 kg de zahăr),
nu mai pot beneficia de aceste ajutoare în perioada menţionată mai
sus, întrucât produsele se distribuie în cadrul PEAD 2009.

l Oficiul Judeţean pentru Consultanţă Agricolă Caraş-Severin va trece în subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, de luna viitoare l Casa de Asigurări de
Sănătate Caraş-Severin a trimis somaţii pentru restanţele înregistrate unui număr de 180 de persoane fizice din judeţ l În 2010 Şcoala Specială din Caransebeş îşi
propune să lupte împtriva sărăciei şi a discriminării l La galeria Direcţiei Judeţene Cultură Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Reşiţa va avea loc în data de 11
februarie a.c expoziţia “Carnavalulu Culorilor” l În 19 februarie a.c. va avea loc la Reşiţa, Simpozionul internaţional pentru dascăli intitulat “Educaţia fizică şi sportul
între curricular şi extracurricular în contextul şcolii europene”

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Extindere/modernizare
spaţii comerciale
Beneficiar: SC Ovidiu SRL
Locaţie: Complex Comercial Victoria
Fără panou
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AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 27.01.2010
REŞIŢA: Agent comercial: 1; Agent vânzări: 1; Analist: 1; Asistent medical generalist:
3; Bucătar: 1; Circularist la tăiat lemne: 1; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după
comandă: 5; Dulgher (exclusiv restaurator): 2; Dulgher restaurator: 10; Electrician de
întreţinere şi reparaţii: 2; Electronist depanator utilaje calcul: 1; Excavatorist: 1; Fierar
betonist: 10; Inginer construcţii civile, industriale şi agricole: 1; Inginer de cercetare în
electromecanica: 1; Lăcătuş mecanic: 15; Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii
universale: 1; Maistru instructor: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 1; Muncitor
necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 2; Muncitor necalificat în industria
confecţiilor: 23; Pizzar: 1; Proiectant sisteme informatice: 1; Referent comerţ exterior: 1;
Sudor manual cu flacăra de gaze: 25; Zidar rosar tencuitor: 12;
ANINA: Lucrător comercial: 1; Electrician în construcţii: 2;
BOCŞA: Lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii : 1;
BĂILE HERCULANE: Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1; Casier
încasator: 16; Consilier/expert/inspector/referent/economist în management: 1;
Drujbist: 1; Inginer de cercetare în silvicultura: 1; Lucrător bucătărie (spălător vase mari):
1; Manipulant mărfuri: 1; Şofer autocamion, maşină de mare tonaj: 1;
CARANSEBEŞ: Fiziochinetoterapeut: 1; Lucrător comercial: 6; Muncitor necalificat
în industria confecţiilor: 1; Secretar: 1; Spălătoreasa lenjerie: 2;
MOLDOVA NOUĂ: Agent securitate: 4; Asistent personal al persoane cu handicap
grav:1; Muncitor necalificat în agricultura:1;Muncitor necalificat în industria confecţiilor:1
ORAVIŢA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 7; Confecţioner-asamblor
articole din textile: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2;
OŢELU ROŞU: Şofer autobuz: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide şi
semisolide: 5;
BOZOVICI: Inginer industrializarea lemnului: 1; Lucrător comercial: 1; Muncitor
necalificat în construcţii: 1;
TOTAL JUDEŢ: 198

Câştigul salarial mediu
În luna noiembrie 2009, în judeţul CaraşSeverin, câştigul salarial mediu nominal brut a
fost de 1423 lei, cu 6,5% mai mic faţă de luna
precedentă.
Câştiguri salariale medii brute peste media
judeţului în luna noiembrie 2009 au realizat salariaţii din servicii (1483 lei), sub media judeţului au
realizat salariaţii din agricultură, vânătoare şi servicii anexe, silvicultură şi piscicultură (1387 lei) şi
salariaţii din industrie şi construcţii (1336 lei).
Câştigul salarial mediu brut în luna noiembrie
2009 în judeţul Caraş-Severin a fost cu 23,5%
sub nivelul câştigului salarial mediu brut pe ţară,
care a fost de 1866 lei/persoană.
Faţă de luna noiembrie 2008, câştigul salarial
mediu nominal brut în judeţul Caraş-Severin, a
fost în creştere cu 0,4%.
Câştigul salarial mediu nominal net în luna
noiembrie 2009 în judeţul Caraş-Severin a fost
de 1063 lei, în scădere faţă de luna octombrie cu
35 lei (-5,8%).

Comparativ cu luna noiembrie a anului
precedent, câştigul salarial mediu nominal net sa menţinut la acelaşi nivel, iar pe sectoare de
activitate, faţă de luna noiembrie 2008, câştigul
salarial mediu net a crescut, cu 10,7% în industrie
şi construcţii, înregistrându-se scăderi cu 5,8% în
servicii şi cu 3,1% în agricultură, vânătoare şi
servicii anexe, silvicultură şi piscicultură.
Câştigul salarial mediu net în judetul CaraşSeverin, în luna noiembrie 2009 a fost cu 22,2%
sub nivelul câştigului salarial mediu net pe ţară,
acesta fiind de 1366 lei/persoană.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale
câştigului salarial determinate, în principal, de
acordarea celui de al 13-lea salariu şi a primelor
de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea
influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de
perioada în care sunt acordate, conducând, în
cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor
câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Locuri de muncă în străinătate
AJOFM Caraş-Severin anunţă organizarea de
către AJOFM Prahova şi de către AJOFM Călăraşi a
2 selecţii pentru persoanele care doresc să lucreze
în Danemarca şi Spania în meseria de muncitor
necalificat în agricultură.
Pentru Danemarca sunt oferite 200 locuri de
muncă de muncitor necalificat în agricultură la
recoltarea diverselor fructe şi legume, în funcţie de
fermă. Durata contractului este variabilă, în funcţie
de cultură. Cerinţele locului de muncă sunt experienţă în domeniu, vârsta minimă 18 ani, rezistenţă
la muncă fizică grea în aer liber şi cunoştinţe de
limba engleză nivel mediu. Pentru a putea participa
la selecţie, e obligatorie înscrierea CV-ului în limba
engleză pe site-ul www.seasonalwork.dk. Actele
necesare la selectie: înştiinţare scrisă de la AJOFM,
CI/BI/pasaport - copie şi original, copia CV-ului

întocmit pe site-ul sus menţionat; cazier judiciar în
original, adeverinţă de la medicul de familie cu
menţiunea “apt pentru muncă fizică”.
Pentru Spania sunt oferite tot 200 de locuri de
muncă de muncitor necalificat în agricultură la
recoltarea căpşunilor. Durata contractului este în
perioada 01.03.2010-01.06.2010. Cerinţele locului
de muncă sunt experienţă în agricultură, rezistenţă
la muncă grea în spaţiu neacoperit. Persoanele
interesate trebuie să completeze CV-urile model
EUROPASS (tehnoredactate) în limba română şi să
le depună la consilierul EURES din judeţul de
domiciliu al persoanei solicitante.
Informaţii suplimentare: tel. 0255-212380 (int.
23); 0766-727099, mail: cs_eures@ajofm.anofm.ro
sau la sediul AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str.
Traian Lalescu nr. 17, etaj 1, Compartiment Eures.

Anunţ de intenţie
Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de bunuri tangibile/intangibile şi
achiziţie directă de servicii de publicitate proiect şi de servicii de instruire specializată din
cadrul proiectului “MODERNIZAREA FABRICII DE MOBILĂ A SC VALBER SRL, REŞIŢA,
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, ÎN VEDEREA CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”
1) Autoritatea Contractantă: SC Valber SRL, Reşiţa, str. Romul Ladea, nr. 21A, cod fiscal
RO1062176, tel./fax 0255-220680, intenţionează să solicite ofertă de preţ pentru atribuirea
contractelor de achiziţie de bunuri tangibile/intangibile şi achiziţie directă de servicii de publicitate
proiect şi de servicii de instruire specializată, în cadrul proiectului “MODERNIZAREA FABRICII DE
MOBILĂ A SC VALBER SRL, REŞIŢA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN, ÎN VEDEREA CREŞTERII
COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”.
2) Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor: solicitare cerere de ofertă şi achiziţie directă
3) Modalitatea în care se va obţine documentaţia de atribuire: sediul autorităţii contractante.
Persoană de contact: Stoica Marius, tel. 0255-220680.

Mi}carea natural@ a popula]iei
În luna noiembrie 2009, în judeţul Caraş-Severin s-au născut 236
copii, iar în aceeaşi lună s-au înregistrat 362 decese, rezultând un
spor natural negativ de 126 persoane. Numărul căsătoriilor încheiate
în judeţul Caraş-Severin în luna noiembrie 2009 a fost de 99, iar
divorţurile au fost în număr de 60. În luna noiembrie 2009 în judeţul
nostru s-au înregistrat 5 cazuri de deces la copii cu vârstă de sub un
an, mai mult cu un deces faţă de luna precedentă.
Naşterile au înregistrat în luna noiembrie 2009 scădere faţă de
aceeaşi luna a anului 2008. Astfel, în luna noiembrie 2009 s-au
înregistrat cu 2 naşteri mai puţin faţă de aceeaşi lună a anului 2008, iar
numărul deceselor a fost mai mare cu 16 persoane decedate faţă de
noiembrie 2008.

Teatru German la Reşiţa
Marţi, 26 ianuarie 2010, Teatrul German de Stat Timişoara în
colaborare cu Teatrul de Stat din Bruchsal au susţinut la Reşiţa
spectacolul GOETHE LENAU FAUST, după Johann Wolfgang
Goethe şi Nikolaus Lenau, în regia lui Carsten Ramm.
Pentru necunoscătorii de limba germană, spectacolul a fost
tradus la cască în limba română.
Cei care au interpretat piesa sunt: Andrea Nistor, René Laier,
Alex Halka, Miriam Gronau, Hannes Höchsmann, Cornelia
Heilmann, Iosif Csorba şi Ramona Olasz.

GOETHE LENAU FAUST este explorarea unui mit. Trei texte
care tratează în moduri extrem de diferite subiectul Faust sunt
alăturate, comparate, luate separat şi prelucrate într-o punere în
scenă pluristratificată. Celebra capodoperă a lui Goethe, “Faust.
Prima parte a tragediei”, primeşte, prin conexiunea cu mai puţin
cunoscuta parte a doua şi cu poemul dramatic “Faust”, aproape
neluat în seamă pe scenele de teatru, o nouă profunzime şi un nou
înţeles. Dimensiuni nebănuite ale dezintegrării, ale decăderii, ale
tentaţiei malefice şi ale dorinţei machiavelice de stăpânire se
deschid. Plecând de la premisa că subiectul Faust, atât cel istoric,
cât şi cel al lui Goethe reprezintă, oricum, o formă de progres, de
reînnoire a epocii, căci reflectă nevoile omenirii luată în ansamblu,
la “Faust”-ul lui Lenau e vorba de o operă ce priveşte adânc în
psihicul individual şi care cuprinde întreaga gamă a frământărilor,
nesiguranţelor şi patosurilor individuale. Din combinarea celor
două dimensiuni ia naştere un studiu uman de o forţă vehementă.

Săptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
l În data de 15.01.2010, Postul de Poliţie Zăvoi a fost
sesizat de către un localnic, cu privire la faptul că în
data de 26.12.2009, C. ION, de 60 ani, văcarul satului,
care locuia la sălaşul petentului, a dispărut. În urma
cercetărilor efectuate s-a stabilit faptul că acesta a fost
văzut ultima dată în data de 26.12.2009, pe raza
localităţii Zăvoi, fiind în stare avansată de ebrietate,
îndreptându-se către podul de peste râul Bistra.
l În data de 16.01.2010, patrula de siguranţă publică
din cadrul Poliţiei Oraş Oţelu Roşu, a surprins în
flagrant la furat în incinta unui magazin alimentar 2
minorii, ambii din Oţelu Roşu. Asupra acestora au fost
găsite mai multe pachete de ţigări şi suma de 1.100 lei,
prejudiciul fiind recuperat în totalitate şi restituit părţii
vătămate.
l În urma unei acţiuni a poliţiei desfăşurată în zona
Mociur şi pe strada Traian Lalescu din municipiul
Reşiţa au fost identificaţi 4 autori de furturi.
l În data de 24.01.2010, Poliţia Municipiului Reşiţa a
fost sesizată de către administratorul unei societăţi
comerciale cu privire la faptul că în data de 23.01.2010,
la magazinul societăţii situat pe Calea Timişoarei s-au
prezentat două femei care au cumpărat din magazin
produse în valoare de 170 lei şi au achitat cu un număr
de 17 tichete valorice contrafăcute (bonuri de masă) în
valoare de 10 lei fiecare. Poliţiştii reşiţeni efectuează
cercetări pentru identificarea şi depistarea persoanelor
care au creat aceste tichete precum şi pentru
identificarea tuturor tichetelor valorice contrafăcute
care au fost puse în circulaţie.
l Luni, 25.01.2010, un bărbat din localitatea Prigor şia ucis concubina cu mai multe lovituri de ciocan în
urma unei altercaţii cu aceasta.
l În urma unei acţiuni organizată şi desfăşurată de
poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Oraviţa, pe linie de

contrabandă şi comercializare de ţigări fără timbru
fiscal, în data de 24.01.2010, pe raza comunei Naidăş,
a fost identificat un bărbat, de 35 ani, din Moldova
Nouă, în autoturismul căruia s-au găsit 180 pachete de
ţigări fără timbru fiscal, în valoare de 360 lei. Acesta a
fost sancţionat contravenţional iar întreaga cantitate de
ţigări a fost ridicată în vederea confiscării.
l În data de 26.01.2010 s-a produs un accident rutier
în următoarele împrejurări: în timp ce V. JANOS, cetăţean ungur, conducea un ansamblu de autovehicule
format din cap tractor şi remorcă, a rămas în pantă,
având avarii la sistemul de frânare. Pentru a pune în
funcţiune autotrenul a fost ajutat de către L. PETER, de
32 ani, cetăţean ungur, care a oprit paralel cu acesta,
pe sensul opus de mers, capul tractor marca Iveco,
pentru a alimenta cu aer sistemul de frânare al
colegului său. Deoarece V. JANOS, nu a asigurat
autotrenul cu frâna de asistenţă şi nici nu se afla în
cabina, acesta, odată alimentat cu aer, s-a pus în
mişcare în marşarier, surprinzându-l şi accidentându-l
pe conducătorul auto. V. JANOS a fost rănit grav, fiind
transportat la Spitalul Municipal Caransebeş cu plagă
zdrobită piciorul stâng şi coapsă.
l 317 pachete de ţigări au fost confiscate în urma
unui control al poliţiei rutiere în data de 26.01.2010, pe
B-dul Republicii din Reşiţa.
Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă
l Joi, 14 ianuarie a.c., pompierii militari reşiţeni au
intervenit, în municipiul Reşiţa, pe strada Zimbrului, la
stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism. Focul
a pornit în timpul unei acţiuni de tăiere a maşinii în
vederea dezmembrării şi valorificării la fier vechi.
lUn coş de fum neprotejat termic a dus la un incendiu
ce a distrus acoperişul unei case din oraşul Oţelu Roşu
vineri, 15 ianuarie a.c.
l Caransebeş/Sâmbătă, 16 ianuarie a.c., pompierii

militari au intervenit pentru localizarea şi lichidarea
unui incendiu izbucnit la un imobil de pe strada
Potocului. Incendiul a izbucnit de la un imobil vecin,
cele două imobile având coş de fum comun. Au ars un
fotoliu, o noptieră, trei covoare, patru perne, un
aspirator, o plapumă.
lGoruia/ Duminică, 17 ianuarie a.c., pompierii militari
au fost solicitaţi să intervină la o ardere necontrolată de
vegetaţie uscată ce se putea propaga la proprietăţile
învecinate şi la pădurea din zonă. Au ars aproximativ
3,5 ha vegetaţie uscată.
lMarţi, 19 ianuarie a.c., pompierii au fost solicitaţi să
intervină la stingerea unui incendiu izbucnit la o casă
particulară din localitatea Ticvaniu Mic. Focul a pornit
de la un conductor electric defect, cu izolaţia
deteriorată.
l Un coş de fum necurăţat a pus în pericol de incendiu
o casă din Moldova Veche, joi, 21 ianuarie a.c.
lDin cauza unui scurtcircuit electric, produs la un
conductor neizolat corespunzător, o casă din Remetea
Pogăniş a fost distrusă, într-un incendiu, în proporţie
de 75 la sută în data de 21 ianuarie a.c.
lEfective de pompieri din cadrul Secţiei Moldova Nouă
au intervenit, luni, 25 ianuarie a.c., la stingere unui
incendiu izbucnit în oraş, la un cămin de nefamilişti
dezafectat, din strada Constantin Daicoviciu. Nu au
fost înregistrate pagube majore, iar cauza probabilă de
aprindere o constituie fumatul. În clădirea dezafectată
vieţuiesc oameni fără adăpost.
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră
l Politiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de
Frontieră Naidăş au reţinut în vederea confiscării 1450
pachete ţigări netimbrate şi fără documente de
provenienţă, în valoare de aproximativ 5.800 lei.
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Ministerul Mediului şi Pădurilor
anunţă deschiderea sesiunii de
depunere a dosarelor pentru preluarea în custodie, respectiv administrare a ariilor naturale protejate de
interes naţional şi comunitar.

Ambasada Franţei anunţă
că au început înscrierile pentru
bursele oferite studenţilor
români care doresc să urmeze o
specializare în Franţa, în anul
universitar 2010-2011.

Persoana vârstnică va putea beneficia de asistenţa unui notar, la cerere
sau din oficiu, în vederea încheierii
actelor juridice de înstrăinare a bunurilor
ce îi aparţin, în scopul întreţinerii şi
îngrijirii sale, potrivit unui proiect de lege.

Registrul general de eviden]@ a salaria]ilor
În Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 45 din 20 ianuarie 2010 a fost publicată
Hotărârea Guvernului nr. 37/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea
registrului general de evidenta a salariaţilor.
Modificările se referă la următoarele
puncte:
I. Persoanele care au obligaţia înfiinţării
registrului
Noutatea const ă în eliminarea unei
categorii de persoane din rândul celor scutite
de obligaţia de a ţine registrul. Este vorba despre reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine pentru perioadele în care
contractele individuale de muncă încheiate cu
cetăţenii romani se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă. În acest context se
clarifică sfera categoriilor scutite de obligaţie,
şi anume misiunile diplomatice din România,
respectiv ambasadele, reprezentantele,
consulatele generale şi consulatele oficiale.
II. Momentul efectuării înregistrărilor în
registru
Noua reglementare stabileşte două repere
temporale pentru efectuarea înregistrărilor.
Astfel, se vor înregistra în registru cel târziu
în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii
salariatului, următoarele elemente privitoare la
contractul individual de muncă al acestuia:
elementele de identificare a salariatului
(numele, prenumele, codul numeric personal),
data angajării, funcţia/ocupaţia conform
specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din
România sau altor acte normative, precum şi
tipul contractului individual de muncă.
Al doilea reper este cel al încetării
contractului invidual de muncă, dată la care se
va înregistra în registru atât data cât şi temeiul
încetării contractului de muncă.
III. Momentul transmiterii registrului
inspectoratului teritorial de muncă
Se modifică termenul limită pentru transmiterea registrului inspectoratului teritorial de
muncă de către angajatorii care fac prima
angajare. Astfel, dacă până acum registrul
trebuia transmis în termen de 20 de zile de la
data angajării primului salariat, acum el trebuie
transmis, desigur tot în formă electronică, la

inspectoratul teritorial de muncă, cel târziu în
ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii
de către primul salariat.
De altfel, acelaşi termen limită al zilei
lucrătoare anterioare începerii activităţii de
către salariat este prevăzut pentru transmiterea registrului la inspectoratul teritorial de
muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul
sau domiciliul angajatorul, în ipoteza oricărei
angajări efectuate de angajator.
În cazul încetării contractului de muncă
registrul se transmite la data încetării.
IV. Contravenţii
Constituie contravenţie neînregistrarea
contractelor individuale de muncă în registru
anterior începerii activităţii. Sancţiunea pentru
această faptă este amendă de 1.500 lei pentru
fiecare contract individual de muncă neînregistrat, fără că valoarea cumulata a amenzii,
determinată de numărul efectiv de astfel de
contracte, să depăşească cuantumul de
20.000 lei
De asemenea, constituie contravenţie
completarea registrului cu date eronate,
sancţiunea aplicabilă fiind amendă de la 3.500
lei la 5.000 lei.
A fost abrogată dispoziţia care permitea
contravenientului să achite pe loc sau în
termen de cel mult 48 de ore de la data
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia jumătate din
minimul amenzii. În conformitate cu art. 28 alin.
(1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, potrivit căruia aceasta
posbilitate de achitare a amenzii diminuate, în
48 de ore, trebuie prevăzută expres în actul
normativ care stabileşte contravenţia, rezulta
că, în prezent, pentru contravenţiile în această
materie, stabilite de HG nr. 161/2006 privind
întocmirea şi completarea registrului general
de evidenta a salariaţilor, nu mai există
posibilitatea de a achita o amendă diminuată.
V. Dispoziţii tranzitorii
Noua reglementare a intrat în vigoare imediat, adică la data publicării în Monitorul Oficial
(20 ianuarie 2010); în schimb, dispoziţiile
privitoare la stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor vor intra în vigoare la 10 zile de
la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează că este
disponibilă aplicaţia IPA online, prin intermediul căreia fermierii, care intenţionează
să solicite sprijin pe suprafaţă, completează electronic cererea de plată.

Reîncadrarea personalului bugetar
Guvernul a adoptat, în şedinţa din
25 ianuarie, o Ordonanţă de Urgenţă
care include unele măsuri de
reîncadrare în funcţii a unor categorii
de personal din sectorul bugetar şi
stabilirea salariilor acestora, ca urmare
a aplicării Legii unice de salarizare.
Ministrul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, Mihail Şeitan, a
precizat că reîncadrarea personalului
din sectorul bugetar, potrivit articolul
30 din Legea salarizării unice în
sistemul bugetar, se va face corespunzător tranşelor de vechime în muncă şi
pe funcţiile corespunzătoare categoriei, gradului şi treptei profesionale pe
care le-au avut la finalul lunii
decembrie 2009. „Câştigurile salariale
care se înregistrau la sfârşitul anului
2009 se păstrează anul acesta,
urmând ca personalul bugetar să fie
încadrat pe trepte şi gradaţii pe
structura nouă a legii 330/2009”, a
afirmat ministrul Muncii.
Aceste a mai precizat că prin actul
normativ adoptat de Guvern s-au introdus modalităţile concrete de acordare
a sporului de vechime, a indemnizaţiei
de conducere, precum şi celelalte sporuri în cuantumul avut în luna decembrie 2009. În ceea ce priveşte salariile
de merit acordate anul trecut, aceste
drepturi vor continua să fie plătite şi în
2010, astfel încât să fie aplicate pentru
perioada de un an pentru care au fost
acordate. “De exemplu, dacă au fost
acordate în aprilie anul trecut, ele merg
până în aprilie anul acesta. De anul
acesta nu se mai acordă salarii de
merit, urmând să vedem în anul 2011,
pe noua grilă a legii, cum va funcţiona”,
a explicat ministrul Muncii.
În ceea ce priveşte majorarea
salarială pentru 2010, aceasta se va
aplica pentru salariile, soldele sau
indemnizaţiile lunare care au un nivel
mai mic de 705 lei/lună.
Totodată, Mihail Şeitan, a arătat că

actul normativ adoptat de Guvern
recunoaşte caracterul obligatoriu al
contractelor colective de muncă legal
încheiate anul trecut şi care expiră pe
parcursul acestui an. „Toate aceste
contracte colective îşi fac efectele din
punct de vedere al salarizării, sporurilor, până la momentul în care încetează de drept”, a afirmat ministrul Muncii,
arătând că în această situaţie se regăsesc aproximativ 30 de entităţi publice.
Potrivit actului normativ, salarizarea personalului autorităţilor şi instituţiilor publice care şi-au schimbat
regimul de finanţare conform Legii
329/2009, se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă
legal încheiate, în limita cheltuielilor de
personal aprobate. Pentru încadrarea
în cheltuielile de personal aprobate,
până la împlinirea termenelor contractelor colective de muncă, conducătorul
autorităţilor şi instituţiilor va proceda
după caz la renegocierea drepturilor
salariale sau la reorganizarea ori
restructurarea activităţii prin reducerea
numărului de posturi, în condiţiile legii.
După împlinirea termenului pentru
care au fost încheiate contractele
colective de muncă, personalul păstrat
va fi reîncadrat pe noile funcţii, stabilite
de ordonatorul principal de credite,
corespunzător atribuţiilor, responsabilităţilor şi competenţelor specifice
postului, prin asimilare cu funcţiile din
instituţia care îl preia în structură,
subordine sau în finanţare, după caz.
În situaţia în care se renegociază
sau se încheie noi contracte colective
de muncă, în cazul instituţiilor din sistemul bugetar care au venituri proprii,
precum şi în cazul contractelor individuale de muncă, nu vor putea fi
stabilite salarii sau alte drepturi de
natură salarială care exced prevederilor Legii salarizării unice în sistemul
bugetar.
Guvernul României, 25.01.2010

l Guvernul a aprobat Ordonanţa privind instituirea infrastructurii pentru informaţii spaţiale în România l Începând cu data de 20 ianuarie
2010, varianta revizuită a Clasificării Ocupaţiilor din România poate fi accesată pe site-ul MMFPS din meniul COR l Consiliul Concurenţei a
lansat un Ghid orientativ pentru furnizorii şi beneficiarii ajutoarelor de stat l Avocaţii pensionari pot fi angajaţi ca personal auxiliar, în cadrul
barourilor l România doreşte să semneze cât mai curând un acord trilateral, cu Georgia si Azerbaijan, pentru implicarea în proiectul White
Stream 2 l Legea pensiilor va fi adoptată în Parlament până la sfârşitul lunii iunie 2010 l Municipiul Timişoara îşi depune candidatura pentru
a deveni, în anul 2021, capitală culturală europeană l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 644 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale pentru modificarea şi completarea
Instrucţiunilor privind stabilirea suprafeţelor de teren cu
destinaţie agricola ce se atribuie direct, prin concesionare,
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 354/2005,
aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale nr. 804/2005. (M.O. nr. 747/03.11.2009)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - Metodologie
formarii continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar Nr. - din 20.10.2009 (M.O. 747/03.11.2009)
l Ordinul nr. 261 al Ministerului Administraţiei şi Internelor
privind alocarea sumelor în vederea compensării
creşterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor
utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate
populaţiei în sistem centralizat, conform O.G. nr. 36/2006
privind instituirea preturilor locale de referinţa pentru
energia termica furnizata populaţiei prin sisteme
centralizate. (M.O. nr. 748/03.11.2009)
l Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor Norme de aplicare a Legii nr. 289/2004 privind regimul
juridic al contractelor de credit pt. consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicata, cu modificările
ulterioare Nr. - din 23 oct. 2009 (M.O. nr. 750/04.11.2009)
l Ordinul nr. 2936/C al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 750/04.11.2009)
l Ordinul nr. 2968/C al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneştiprivind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 751/04.11.2009)
l Decizia nr. 117 a Oficiul Roman pentru Drepturile de
Autor pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind comunicarea publica a operelor muzicale
în concerte şi spectacole. (M.O. nr. 751/04.11.2009)
l Ordinul nr. 4848 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat
pentru anul şcolar 2010-2011, precum şi a Calendarului
admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar
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2010-2011. (M.O. nr. 752/04.11.2009)
l Ordinul nr. 5508 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2010. (M.O. nr. 755/05.11.2009)
l Ordinul nr. 2935/C al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 756/05.11.2009)
l Ministerul Tineretului şi Sportului - Procedura de
închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al
statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi
Sportului Nr. - din 9 oct. 2009 (M.O. nr. 757/05.11.2009)
l H.G. nr. 1282 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe
totale de teren de 12.112 mp din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, în vederea realizării de către Compania
Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
- S.A. a lucrărilor de construcţie a obiectivului „Varianta de
ocolire a mun. Caransebeş“. (M.O. nr. 758/06.11.2009)
l Lege-cadru nr. 330 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. (M.O. nr. 762/09.11.2009)
l Legea nr. 562 privind autorizarea instituţiilor publice din
sistemul de apărare, ordine publica şi securitate naţionala
de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu
pe care acestea le au în administrare (republicare). (M.O.
nr. 764/10.11.2009)
l Legea nr. 24 privind reglementarea şi administrarea
spatiilor verzi din intravilanul localităţilor (republicare).
(M.O. nr. 764/10.11.2009)
l Ordinul nr. 2920 al Ministerului Finanţelor Publice pt.
modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor
nr. 184/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 1.1.a
„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile“ - Domeniul
Major de Intervenţie 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea
pentru competiţia pe piaţa a întreprinderilor, în special a
IMM, şi 1.3.b „Sprijin pentru consultanta acordat IMM“ -

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 - Dezvoltarea durabila
a antreprenoriatului, în cadrul axei prioritare 1 „Un sistem
de producţie inovativ şi ecoeficient“ din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice“ (POS CCE) 2007-2013. (M.O. nr. 768/11.11.2009)
l Ordinul nr. 3014/C al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către o persoană. (M.O. nr. 768/11.11.2009)
l H.G. nr. 1315 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire
Plugova“. (M.O. nr. 770/11.11.2009)
l H.G. nr. 1316 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire
Caransebeş“. (M.O. nr. 770/11.11.2009)
l Legea nr. 346 privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale (republicare). (M.O. nr.
772/12.11.2009)
l Ordinul nr. 3062/C al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti privind redobândirea cetăţeniei române de
către unele persoane. (M.O. nr. 773/12.11.2009)
l Legea nr. 335 privind respingerea O.u.G. nr. 208/2008
pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare
pentru autovehicule. (M.O. nr. 776/13.11.2009)
l Ordinul nr. 5886 al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării privind Calendarul mişcării personalului didactic
din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 20102011. (M.O. nr. 776/13.11.2009)
l Legea nr. 290 privind cazierul judiciar (republicare).
(M.O. nr. 777/13.11.2009)
l Circulara nr. 42 a B.N.R. privind punerea în circulaţie, în
scop numismatic, a unor monede dedicate aniversarii a
150 de ani de la înfiinţarea Statului Major General al
Armatei Române. (M.O. nr. 778/13.11.2009)
l Ordinul nr. 275 Ministerului Administraţiei şi Internelor
pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere şi
repartizare de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
a unor spatii locative necesare cazării poliţiştilor şi
cadrelor militare în activitate. (M.O. nr. 779/13.11.2009)

SUA susţine integrarea Republicii Moldova în UE şi în procesul de
integrare a statului de drept, a declarat la Washington vicepreşedintele
american, Joe Biden, în cursul unei întrevederi pe care a avut-o cu premierul moldovean Vlad Filat. Joe Biden s-a referit şi la conflictul transnistrean,
apreciind că acesta trebuie rezolvat în cadrul formatului de negocieri 5+2,
cu respectarea integrităţii şi suveranităţii Republicii Moldova.

La "Saborna crkva" (Catedrala) din
Belgrad, a fost întronizat Irinej, cel
de-al 45-lea Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Sârbe, urmaşul lui Pavle. El
va fi mai fi intronizat odată în 25 aprilie,
la Patriarhia din Peć, în Kosovo.

Ungaria nu mai are nevoie de sprijinul
financiar al Fondului Monetar Internaţional, iar
eforturile guvernului de a ţine sub control
cheltuielile publice sunt în desfăşurare, a
declarat ministrul maghiar de Finanţe, Peter
Oszko, transmite Budapest Business Journal.

Strategie european@ pentru dezvoltarea durabil@ a Dun@rii
Chiar dacă Dunărea leagă zece ţări europene, dintre
care şase sunt state membre ale UE, iar cooperarea din
regiunea Dunării cunoaşte o istorie îndelungată, la nivelul
UE nu există încă o strategie europeană. Deputaţii solicită
Comisiei Europene lansarea acestei strategii, în urma
procesului de consultare, până la finele anului 2010.
Urmând modelul strategiei Mării Baltice, această
strategie va trebui să promoveze cooperarea interregională, cu scopul de a dezvolta infrastructura de
transport şi energetică, precum şi de a stimula creşterea
economică şi dezvoltarea socială.
Plan de acţiune pentru proiecte din regiunea dunăreană
În rezoluţia adoptată de Parlamentul European,
deputaţii solicită Comisiei Europene elaborarea unui plan
de acţiune pentru implementarea proiectelor care
promovează: utilizarea ecologică a Dunării în scopul
navigaţiei interne, intermodalitatea cu alte sisteme de
transport (în special dezvoltarea liniilor de transport feroviar
rapid) şi prezervarea şi ameliorarea calităţii apei şi
dezvoltarea ecoturismului.

Dezvoltarea transportului
Sistemele de căi de navigaţie interioare reprezintă un
aspect important pentru dezvoltarea transporturilor în
regiune. Deputaţii solicită eliminarea urgentă a blocajelor
de pe axa fluvială Rin/Meuse-Main-Dunăre, luând în
considerare că navigaţia interioară a scăzut, în principal din
cauza gravei recesiuni economice.
În vederea ridicării gradului de conectivitate cu Marea
Neagră prin intermediul căilor de transport rutier şi feroviar
(culoare de transport al mărfurilor şi căi ferate rapide) în rezoluţie se propune perfecţionarea Reţelei transeuropene TEN.

Comisia este invitată să promoveze utilizarea la scară
mai largă a tehnologiilor moderne din domeniul
comunicaţiilor şi informaţiei şi să ia toate măsurile necesare
pentru realizarea cât mai rapidă a unui sistem de norme de
navigaţie pe Dunăre unificat şi eficient.
Protecţia mediului
Evaluări strategice şi de impact asupra mediului,
inclusiv de evaluări ale efectelor asupra întregului
ecosistem al fluviului, vor fi o condiţie pentru toate proiectele
de infrastructură din domeniul transportului şi energiei, se
insistă în rezoluţie.
Pentru a proteja şi mări stocurile de peşte din Dunăre,
deputaţii europeni solicită Comisiei să pregătească un plan
cuprinzător de conservare şi refacere a populaţiilor naturale
de sturioni din Dunăre.
În vederea reducerii poluării apei, rezoluţia îndeamnă
statele riverane amplasarea unor staţii hidrologice şi de
control al calităţii apei comune.
Finanţare
Finanţarea proiectelor din spaţiul dunărean va putea fi
obţinută prin "dezvoltarea unor puternice sinergii între
diferite politici ale UE", precum politica de coeziune şi cea
de vecinătate (PEV). În plus, europarlamentarii susţin necesitatea unei abordări coordonate, care să urmărească o absorbţie mai eficientă şi în mai mare măsură a tuturor fondurilor UE disponibile în statele situate de-a lungul Dunării.
În final, pentru a oferi mai multă vizibilitate acestei
regiuni, rezoluţia propune organizarea, la fiecare doi ani, a
unui summit UE dedicat Dunării.
Background
Consiliul European din 18-19 iunie 2009 a invitat
Comisia să elaboreze până în 2011 strategia privind
regiunea dunăreană. În data de 20 ianuarie Parlamentul
European a dezbătut întrebarea orală "Strategia europeana
pentru regiunea Dunării”, depusă de 47 deputaţi europeni la
iniţiativa deputatei Adriana Ţicău (S&D, RO).
Propunerea comună de rezoluţie referitoare la "o
strategie europeană pentru regiunea Dunării, adoptată în
data de 21 ianuarie 2010, a fost co-semnată de următorii
deputaţi europeni din România: Marian-Jean Marinescu,
Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Elena Oana
Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin
Luhan, Iuliu Winkler în numele grupului PPE; Silvia-Adriana
Ţicău şi Victor Boştinaru în numele grupului S&D şi Ramona
Nicole Mănescu în numele grupului ALDE.
Rezoluţia a fost adoptată cu 544 voturi pentru, 13
împotrivă şi 10 abţineri.

Premiul European Charlemagne
pentru Tineret
Termenul-limita pentru a aplica pentru Premiul
European Charlemagne pentru Tineret a fost extins
până la 14 februarie 2010, pentru a da mai multor
candidaţi posibilitatea de a participa la cea de-a 3-a
ediţie a Premiului. Procedura pentru înscriere este
simplă şi directă.
Premiul European Charlemagne pentru Tineret
se adresează tinerilor cu vârste între 16-30 de ani
care au fost implicaţi în proiecte menite să
promoveze înţelegerea între popoare din diferite
ţări europene.
Organizat de Parlamentul European şi Fundaţia
pentru Premiul Internaţional Charlemagne de la
Aachen, câştigătorii Premiului European
Charlemagne pentru Tineret vor primi o finanţare
între €2,000, 3,000 şi €5,000 pentru cele mai bine
clasate trei proiecte care încurajează formarea
unei identităţi comune europene şi o bună
cooperare. Reprezentanţii celor mai bune proiecte
din cele 27 de state membre UE vor fi invitaţi la
Aachen, in Germania, la 11 mai 2010, pentru a
participa la ceremonia de acordare a premiilor.
Pe lângă promovarea înţelegerii europene şi
internaţionale, proiectele câştigătoare vor trebui să
servească drept modele pentru tinerii care trăiesc
în Europa. In mod deosebit, organizatorii caută
exemple practice de europeni care locuiesc în
aceeaşi comunitate. Proiectele se pot focaliza pe
organizarea unor evenimente pentru tineret,
schimburi de experienţa între tineri sau proiecte
online cu o dimensiune europeană.
Anul trecut, un proiect polonez "YOUrope
needs YOU" - Europa are nevoie de tine, a primit
Premiul European Charlemagne pentru Tineret.
Printr-o serie de ateliere şcolare conduse de
studenţi, acest proiect foloseşte metode informale
pentru a transmite adolescenţilor informaţii
interesante despre Europa. Premiile 2 si 3 au fost
acordate "Festivalului teatral european de la Albi"
(Franţa) si proiectului "Gumboot Diplomacy"
(Germania).

l Oraşele desemnate capitale culturale europene în 2010 sunt Essen din Germania, Pécs din sudul Ungariei şi Istanbul din Turcia l
UE a lansat Anul european 2010: Stop sărăciei acum! l Autorităţile Republicii Moldova intenţionează să construiască încă două
poduri peste Prut l Adunarea Naţională franceză va cere oficial interzicerea purtării vălului musulman integral (burqa) pe teritoriul
ţării l Preşedintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat la 19 ianuarie decretul privind crearea regiunii federale a Caucazului de Nord, a
8-a regiune federală rusă l Comisia Electorală Centrală din Ucraina a comunicat rezultatele finale ale alegerilor prezidenţiale din
primul tur de scrutin: Ianukovici - 35,32%, Timoşenko - 25,05% l A început al 40-lea Forum Economic în staţiunea elveţiană Davos l
P

UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Anunţ de presă
Semnarea contractului de finanţare pentru „Modernizarea fabricii de mobila a
SC Valber SRL, Reşiţa, judeţ Caraş-Severin, în vederea creşterii
competitivităţii economice.”
Reşiţa, 14.01.2009
S.C. Valber SRL, cu sediul în Reşiţa, str. Romul Ladea, nr. 21A, jud. Caraş-Severin,
derulează, începând cu data de 16.12.2009, proiectul “Modernizarea fabricii de mobila
a SC Valber SRL, Reşiţa, judeţ Caraş-Severin, în vederea creşterii competitivităţii
economice“, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza
contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia pentru gestionarea fondurilor comunitare
prin IMM în calitate de Organism Intermediar, în numele Ministerul Economiei în
calitate de AM POS CCE.
Valoarea totală a proiectului este de 400.074,21 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă este de 237.539,67 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Reşiţa pe o durată de 9 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii economice.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Stoica Mihaiela Alice
Funcţie: Administrator
Tel. 0255-220680, Fax: 0255-220680

Expediţie sibiană în Alaska
Teodor Tulpan, primul român care a cucerit Everestul, a anunţat într-o
conferinţă de presă că v-a pleca, împreună cu cinci alpinişti sibieni, într-o
expediţie în Alaska, vizând escaladarea celui mai înalt vârf de pe continentul
nord-american, McKinley, cu o altitudine de 6.194 de metri.
Unul dintre membrii echipei de alpinişti, Valentin Popa, a anunţat că cei
şase sibieni vor încerca chiar să zboare de pe vârful McKinley, cu ajutorul unor
aripi folosite în parapantă şi fabricate din materiale folosite pentru baloanele
meteo şi la NASA.
Expediţia sibiană în Alaska ar trebui să se desfăşoare în perioada 15 mai 15 iulie. Din cauza frigului, nimeni nu a escaladat McKinley iarna. Din echipă
fac parte: Teodor Tulpan alpinist, lider expediţie; Adrian Andone alpinist, lider
echipă; Tibi Cioboată alpinist; Vali Popa alpinist; Lucian Pinca alpinist; Willi
Schuster alpinist/fotograf.
Alaska, cu o suprafaţă de 1.518.539 kmp şi peste 600.000 de locuitori,
este situată în partea de nord-vest a continentului american şi a devenit cel
de-al 49-lea stat al Uniunii în anul 1859, fiind cel mai mare stat şi singurul care
nu se învecinează cu nici un alt stat din SUA, separat de statul Washington de
un teritoriu canadian de 800 km.
McKinley este cel mai înalt vârf de pe continentul nord-american şi este
situat în Parcul Naţional Denali, din Alaska, considerat de alpinişti deosebit de
periculos, deoarece, fiind situat într-o zonă subpolară, clima este deosebit de
rece. Iarna se înregistrează temperaturi extrem de scăzute, ce variază între 35 şi -60 de grade Celsius.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând fotolii pat 2+2 buc.
Stare bună, preţ negociabil. Tel.
0720-545776.
Vând vacă gestantă în luna
Vând calculator Pentium 4
a 8-a, din Reşiţa. Preţ 2.600 lei. complet. Tel. 0723-894929.
Tel.0255-219563, 0721-786555
Vând 3 bancnote de 10 lei,
cu serie consecutivă, din 1966.
Stare impecabilă. Tel. 0747Cumpar Vw Sharan, înmatri163255.
culat, full option. Tel. 0721Vând dormitor masiv lemn, 786555.
maşină de spălat, masă, colţar
Vând autoutilitară Iveco 7,5
bucătărie, scaune. Tel. 0356- tone, prelată, 2002, în perfectă
114549, 0722-641287.
stare. Preţ. 11.700 €. Tel. 0745Vând set canapea, 2 locuri + 513817, 0748-831157.
fotoliu, piele ecologică, în stare
Vând Ford Taunus, 1.6 +
foarte bună. Tel. 0770-751533. piese de schimb, an fabricaţie
Vând orgă digitală nouă 1981, verificare valabilă până în
(Mk2063), 54 clape, 100 ritmuri, 01.12.2009. Preţ 500 € neg. Tel.
sigilată, act de garanţie. Tel. 0748-195270.
0255-212242.
Vând garaj. Tel. 0770Vând covoare diferite mări- 751533.
mi, la preţuri între 50 şi 100 lei.
Vând 4 cauciucuri de iarnă,
Tel. 0770-497364.
noi, cu genţi, pentru Matiz. Tel.
Vând 2 aspiratoare în stare 0770-497364.
perfectă, 50 lei/buc. Tel. 0770Vând diferite piese de ma497364.
şini (atelier auto). Tel. 0770Vând 2 arme de vânătoare. 497364.
Tel. 0770-497364.
Vând Matiz, 2400 € neg. şi
Vând goblenuri deosebite, Dacia 1310. 1.800 lei neg. Tel.
înrămate şi neîmrămate, lucrate 0770-497364.
cu multă grijă şi pasiune. Preţ 2
Vând pompe alimentare dielei/cmp. Tel. 0763-794073.
sel, injectoare, capuri distribuiVând cărucior copil mic, toare, pompe electrice de
bibliotecă sufragerie şi un pat de benzină pentru orice tip auto.
mijloc dormitor, la pre ţuri Tel. 0735-083755.
convenabile. Tel. 0355-802548
Vând auto Opel Astra Carasau 0749-486188.
van 1,7 tdi an 2001 avariat
Vând P4 3 GHz, 2G ram dual dreapta faţă, înmatriculat în RO,
chanel, 320 GB hdd, monitor crt pentru acte, piese sau recaroBelinea 17, tv tuner, webcam, sare, preţ 2.000 €. Tel. 07691.500 lei. Tel. 0746-156546.
001479.
Vând Nokia E-71 cu cablu
Vând Tico violet, eleron, aer
de date stare bună, preţ 220 € condiţionat, stare impecabilă,
negociabil. Tel. 0727-145623, preţ 1.500 € fix, variante. Tel.
0355-411484.
0727-145623, 0355-411484.
Vând canapele piele second
Vând Passat, unic propriehand Germania. Tel. 0730- tar, benzină 1,6, an fabricaţie
060882.
1984, stare ireproşabilă, preţ
Vând video. Tel. 0745- 800 € uşor negociabil. Tel.
425904.
0727-145623, 0355-411484.
Cumpăr aparate de radio
Vând stopuri şi faruri clare
vechi, pe lămpi, defecte sau pt. Golf 3, noi, preţ negociabil.
funcţionale. Preţ funcţie de Tel.0727-145623, 0355-411484
stare. Tel. 0720-545776.
Vând bicicletă ergonomică,
Vând fotolii pat 2+2 buc. model mai vechi, preţ bombă 50
Negociabil. Tel. 0720-545776.
lei fix. Tel. 0727-145623, 0355Vând telefon Nokia 6310. 411484.
Tel. 0722-742502.
Vând Opel Astra Caravane,
Vând maşină de găurit, anul ’97, 1600 cmc, neînmatritrifazică, GR16, fixă, 2 viteze, culat, climă, ABS, geamuri faţă
aparat de sudură cu argon, electrice, oglinzi electrice, aircompresor, trusă de tăiere bag-uri, 2.000 € neg. Tel. 0745oxigaz, generator de acetilenă. 391600.
Tel. 0720-545776.
Cumpăr automobil înmatriVând convector pe gaz, culat, impozit la zi, pt. programul
centrală termică pe gaz Junkers rabla. Tel. 0770-495824, 074224 kw la coş. Tel. 0720-545776. 773016.
Vând unitate P3 cu dvdVând Matiz, aug. 2002, roşu,
writer, 512 ram, 30 G în stare aer condiţionat, radiocasetofon,
foarte bună. 250 lei neg. Tel. 90.000 km, 2.400 € neg. Tel.
0734-653146.
0770-495824, 0742-773016.

Diverse

Auto-Moto-Velo

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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Vând Opel Astra an 2.000,
1.696 cmc, 80 cp, motorină,
abs, climă, full options, 5.600 €
neg. Tel. 0723-244569.
Vând Fiat Palio an 1998,
1.242 cmc, benzină, climă, abs,
geamuri electrice, închidere
automată, 2.700 € neg. Tel.
0723-244569.
Vând Dacia Logan 1,5 dci.
Tel. 0722-742502.
Vând Logan 1.4, 2006,
servo, air-bag şofer + pasager,
geamuri electrice faţă, funcţional şi optic impecabil, 67.000
km, 4.200 € neg. Tel. 0740004945.
Închiriez garaj în Moroasa.
Tel. 0770-753094.
Vindem cauciucuri online.Intră pe www.cauciucuridirect.ro
Tel. 0256-306293.
Vând perii electrice pentru
demaror şi alternator utilizate la
tractor românesc. Tel. 0355800815.
Cumpăr Aro 10, 4x4, înmatriculat sau pt. piese. Tel. 0745126991.
Dezmembrez BMW 750iL
an 91, motor 5.000 cmc, benzină 300 cai, piele, toate opţiunile posibile. Tel. 0742-527232.
Vând Fiat Tipo an 1993
motor 1,9 tdi, înmatriculat, taxe
la zi, preţ negociabil. Tel. 0746434797, 0763-923256.
Vând Vw Polo an 95, motor
1.000 cmc, recent adus, impecabil, taxa înmatriculare 110 €,
preţ negociabil. Tel. 0746434797, 0763-923256.
Vând Audi A4 an 97, motor
1,8i benzină, înmatriculat, taxe
la zi, impecabil, preţ negociabil
4.200 €. Tel. 0746-434797,
0763-923256.
Vând Ford Mondeo an 1999
motor 2.000 cmc, acte Italia
valabile, full electric, jante Al,
impecabilă, preţ 1.800 € negociabil. Tel. 0746-434797, 0763923256.
Vând 4 jante de tablă de 14
cu tot cu cauciucuri de Golf 3.
Tel. 0723-894929.
Vând Opel Antara 2400 cmc,
an 2007, neagră, km 20.000, full
option, aproape nouă, preţ
16.000 € neg. Tel. 0769-651493

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut cordonator transport,
urgent. Tel. 0255-225005.
Caut de lucru sudor în argon
electric autogen, dau probă de
lucru. Tel. 0765-815023.
Execut tratamente în salină
artificială atestată Ministerul
Sănătăţii: afecţiuni respiratorii,
dermatologice, imuno-alergologice, anti-stres, fumat. Reşiţa,
tel. 0770-495824 0742-773016.
Profesoară de biologie meditez elevi şi pentru facultate în
condiţii foarte bune. Tel. 0355409456, 0770-496885, 0720539198.
Redactare şi consiliere
juridică. Tel. 0727-351238.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0355-808808,
0770-391275.
Caut să îngrijesc bătrân(-ă),
plata la înţelegere. Tel. 0752012098.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri case, înfiinţări firme.
Tel. 0727-505315.
Repar calculatoare hard şi
soft la domiciliu. Tel. 0748563666.
Doamnă serioasă, 46 ani,
iau în îngrijire bătrână contra
casă sau apartament. Tel. 0728666838.
Caut persoană serioasă de
preferinţă pensionar, pentru administrarea unei grădini situată
pe Calea Caransebeşului. Tel.
0751-132460.
Montez centrale pe gaz,
lemne şi instalaţii sanitare,
preţuri avantajoase. Aştept să
fiu contactat. Tel. 0745-301165.
Electrician execut lucrări la
domiciliu. Tel. 0725-426930.
Expert evaluator evaluez
pentru firme construcţii în vederea impozitării la Primărie. Tel.
0770-516899, fax 0255-212135
Aveţi o firmă cu datorii?
Avem soluţia pentru dvs. Tel.
0788-396798.
Auditor energetic construcţii
şi instalaţii acreditat MDLPL
eliberez certificate energetice şi
efectuez auditul energetic pentru toate genurile de construcţii.
Tel. 0723-277417.
Execut construcţii case,
mansardări, renovări, acoperişuri, ziduri de piatră, gresie,
faianţă, instalaţii sanitare şi
electrice. Tel. 0743-907757.
Transport marfă camionetă
acoperită cu prelată, 1,5 tone
util. Tel. 0742-527232.
Caut femeie între 20-35 ani,
prezentabilă, pt. centru estetic
Timişoara. Tel. 0745-033034.
Ofer împrumut valutar avantajos în regim de urgenţă cu
garanţii imobiliare. Tel. 0747180997.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare la preţuri
accesibile. Tel. 0723-894929.
Execut lucrări interior exterior, polistiren, rigips, gresie,
faianţă, laminate, forme rigips şi
scări de bloc. Tel. 0723-966250.
Execut amenajări interioare
şi exterioare la preţuri avantajoase. Tel. 0769-794435
Execut instalaţii sanitare,
montez centrale la preţuri
avantajoase Tel. 0745-301165.
Execut găuri pt. centrale şi
convector la preţuri foarte bune.
Pot fi contactat până la ora 23.
Tel. 0769-794435.

Imobiliare
Vând casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Preţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.

Prenume

Vând teren pe Calea Timişorii, deasupra de Transprotector,
3.600 mp. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-233119, 0770-849354.
Vând sau schimb casă în
Gătaia cu apartament în Reşiţa,
2-3 camere, conf. 1, etaj 1; casa 2 camere decomandate, buc ătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp. Preţ neg.
Tel.0256-410590, 0747-832171
Vând sau închiriez apartament 2 camere, Piaţa Sud, 65
mp. Tel. 0356-114549, 0722641287.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren pentru
construcţii sau investiţii cu sau
fără utilităţi. Tel. 0724-998500.
Vând garsonieră spaţioasă,
40 mp, et. 1, Mociur, avantajos.
Tel. 0724-998500.
Vând teren în centru la 20 m
de bulevard între BCR şi Alfa
Bank, 430 mp.Tel. 0724-998500
Vând/închiriez în Băile Herculane apart. cu 2 camere, complet mobilat şi utilat, zona pieţei,
avantajos. Tel. 0724-998500.
Închiriez/vând cameră de
cămin în Blocul Funcţionarilor,
în Luncă la Piaţa Mică, avantajos. Tel. 0724-998500.
Închiriez/vând ap. 2 camere
Moroasa complet renovat, decomandat, la parter. Tel. 0724998500.
Închiriez garsonieră în Moroasa, aproape de centru,
mobilată. Tel. 0724-998500.
Vând casă Dognecea, 2 camere, bucătărie, curte, fântână
betonată şi grădină, cablu tv,
telefon, mobilată sau nemobilată. Tel. 0355-411682, 0729357909.
Vând apartament cărămidă
arsă, 143 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, pivniţă. Tel.
0770-751533.
Persoană fizică vând garsonieră, confort 1, 30 mp, et. 2,
Govândar, cu multiple îmbunătăţiri. Preţ 13.200 €. Tel. 0770746033, 0741-166573.
Vând urgent sau schimb
apartament confort 1, semidecomandat, îmbun ătă ţiri, cu
garsonieră sau apartament 2
camere + diferenţă. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând sau schimb casă cu
etaj, 5 camere, baie, bucătărie,
garaj, încălzire centrală, cu
aparatment cu 2 camere +
diferenţă. Tel. 0722-501895.
Caut fete în gazdă. Tel.
0355-808808, 0770-391275.
(continuare în pagina 1)

Matrimoniale
Pensionară, 60 ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0355-808808, 0770-391275.
Caut tânără sexi 18-28 ani
fără prejudecaţi pentru relaţie
extraconjugal ă, ofer ajutor
financiar, cer discreţie. Tel.
0723-280864 doar sms fără nr.
privat.
Tânără, discretă, aştept tel.
la 0729-215998.

Telefon

Textul anuntului:
,

Ia nuarie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu centrală termică, podele
laminate, termopane. Preţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Reşiţa, zona C. Timişoarei. Preţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fostă bază de producţie
în domeniul construcţiilor situate în
Reşiţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere decomandat situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, et. 1/4 parţial îmbunătăţit. Preţ
36.500 € neg.Tel. 221529, 0720-038774
Vând apartament 3 camere, decomandat, 80 mp, situat în Bocşa Română,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând 11.800 mp teren situat în
Reşiţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principală. Preţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 350.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
60.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Reşiţa, zona Calea Timişoarei. Preţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţă de 140 mp situat în Reşiţa,
zona Luncă, la stradă. Preţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat, zona Reşiţa centru. Preţ
350 €/lună. Tel. 221529, 0720-038774.
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

25,0 lei .................. 6 luni
50,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

18 ian. 10
19 ian. 10
20 ian. 10
21 ian. 10
22 ian. 10
25 ian. 10
26 ian. 10
27 ian. 10

104.1172
104.5314
105.4393
104.6671
103.0261
103.1615
102.7654
103.0046

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78

USD

28 Dec. 2009 - 27 Ianuarie 2010

EURO

lei
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite
de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, centrală, termopane, podele, se
închiriază gol, chirie 200 € + 200 €
garanţie, cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere, în zona Micro
4, Renk, etaj 1/4, confort 1, decomandat,
mobilat şi utilat modest, centrală, maşină
de spălat, frigider, 2 băi, faianţă, gresie,
parchet, uşă intrare de lemn. Chirie 150
€ +150 € garanţie, negociabil. cod anunţ
00437
Apartament 3 camere Piaţa Sud, etaj
5/10, mobilat şi utilat modest, centrală,
maşină de spălat, aragaz, gresie,
faianţă, 2 băi, 2 balcoane, chirie 300 € +
300 € garanţie cod anunţ 00342.
Apartament 3 camere Lunca, P/4,
complet mobilat şi utilat nou, living openspace, centrala, termopane, uşi interioare noi, uşă metalică, chirie 400 € + 400 €
garanţie, cod anunţ 00487.
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom, intrare separată, sistem de securitate, nerenovat, chirie 250 € + 250 €
garanţie, cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Aleea Tineretului,
etaj 2/9, podele laminate, uşă metalică,
cabină duş, gresie, faianţă, mobilată
modest, 32 mp, preţ 20.000 € negociabil,
cod anunţ 00382.
Vând garsonieră Aleea Rarău, etaj
1/4, bucătărie, baie, balcon închis,
termopan cameră, fără alte îmbunătăţiri,
32 mp, preţ 19.000 € negociabil, cod
anunţ 00389.
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector+boiler, cabină duş, preţ
21.000 € negociabil, cod anunţ 00467.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Luncă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, centrală, termopane, preţ
26.000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ
00213.
Vând apartament 2 camere Luncă,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrală, tâmplărie lemn, podele
laminate, uşi interior noi, uşă intrare
parchet, mobilă bucătărie inclusă, preţ
24.000 € negociabil, cod anunţ 00366.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Luncă,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor şi bucătărie, parchet
camere, centrală instalaţie pe cupru,
bloc de cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ
45.000 € negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govândari, etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, uşă intrare lemn, pivniţă, bloc
acoperit, neamenajat, preţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casă ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţa 1.932 mp
total, 547 mp construiţi, structură
metalică. Casa este compusă din 13
camere, 6 băi, 1 bucătărie, 2 terase, 2
garaje, sală de sport. Dotări: curent,
curent trifazic, apă captată în rezervoare
tampon, fosă septică, gaz, catv, sistem
încălzire centrală proprie, calorifere,
încălzire pardoseală, 15 locuri de
parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte,
grădină, cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală, preţ 75.000 € negociabil, cod
anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458
VÂNZARE TEREN
Vând teren intravilan în Moldova
Nouă, pe DN, suprafaţă 5.229 mp, cale
de acces, front stradal la DN 57 117.47
m, utilităţi în apropierea terenului. Preţ
250.000 € negociabil. cod anunţ 00494.
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în
stare bună, zonă bună pentru investiţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţă 1.000 mp, preţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp,acces
drum, izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ 65 €/mp neg.cod anunţ 00007
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare
în localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de
curent monofazic, pre ţ 7 €/mp
negociabil, cod anunţ 00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de apă, curent,
utilită ţi apropiere, preţ 35 €/mp
negociabil, cod anunţ 00451.

PRISMA | 28 Ianuarie - 10 Februarie 2010 |

7

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT
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JO DE IARNA 2010 - VANCOUVER
HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa12-a:
Clasament
etapa
17-a:

M
M V
VV
M
1. HCM Constanta
12 11
2. UCM Resita
12 10
12 8
3. Stiinta Dedeman Bacau
4. Pandurii Tg. Jiu
12 8
12 7
5. Steaua MFA Bucuresti
12 6
6. U Bucovina Suceava
7. HC Minaur Baia Mare
12 5
12 5
8. HC Odorheiu Secuiesc
9. Transilvania Cluj
13 4
12 4
10. Poli Timisoara
11.
CSM Satu Mare
12 3
12 2
12. Dinamo Bucuresti
13. Rom Cri Brasov
12 0
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

E
MM
EE III GG
G
M
0 1 386
1 1 371
1 3 386
1 3 334
1 4 369
0 6 337
1 6 311
0 7 357
1 7 311
1 7 300
1 8 353
1 9 356
1 11 296

GP
GP
GP
303
306
353
323
317
314
309
371
343
347
374
417
390

PP
P
22p
21p
17p
17p
15p
12p
11p
10p
9p
9p
7p
5p
1p

Etapa urmatoare (14/26): Duminica, 31.01.2010: Stiinta
Municipal Dedeman Bacau - UCM Resita; Universitatea Bucovina
Suceava - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Universitatea Transilvania
Cluj - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare; Universitatea Politehnica
Municipal Timisoara sta; HC Odorhei - HCM Constanta; Dinamo
Bucuresti - Steaua MFA Bucuresti; CSM Satu Mare - Sport Club
Municipal Rom Cri Brasov.

HANDBAL
Reşiţa, victorie cu Pick Szeged. La Timişoara, în cadrul
Cupei Banatul la handbal masculin, UCM Reşiţa a învins sâmbătă
o echipă de Liga Campionilor, formaţia maghiară Pick Szeged, cu
scorul de 32-28 (18-15). Principalii marcatori pentru UCMR au fost
Irimescu - 9 goluri, Ciubotariu - 6, Butulija - 5 şi Adrian Petrea cu 4
reuşite. De la Pick s-au remarcat Vancsics - 8 goluri şi Herbert - 6.
În alt meci, Steaua Roşie Belgrad a dispus de Poli Municipal
Timişoara cu scorul de 30-24 (16-13). Cei mai buni de la sârbi au
fost Cvetinovic - 7 goluri, Nenadic - 6, iar de la gazde s-au remarcat
Mirkovic - 6 goluri, David - 5. În primele meciuri, UCM Reşiţa a
dispus de Steaua Roşie cu 33-24 (25-16), iar Pick a învins Poli cu
34-24 (16-10).
Oltchim Râmnicu Vâlcea nu a avut deloc şansă la tragerea la
sorţi efectuată săptămâna trecută la Viena, urmând să joace într-o
grupă foarte echilibrată, cu Viborg HK, campioana europeană din
2006 şi 2009, Hypo Viena, semifinalista de anul trecut,
câştigătoarea competiţiei de patru ori (1994, 1995, 1998, 2000 ),
Dinamo Volgograd, câştigătoarea Cupei EHF 2008, cu patru
jucătoare, campioane mondiale cu Rusia în 2009 (Olga Levina,
Tatiana Hmirova, Ksenia Makeeva, Anna Seydokina).
Oltchim şi Viborg se vor califica mai departe", a spus
îngândurat preşedintele grupării vâlcene, Ioan Gavrilescu. Din
cealaltă grupă principală fac parte Larvik HK (Norvegia), Krim
Ljubljana (Slovenia), Györ ETO (Ungaria) şi HC Leipzig (Germania). Pentru campioana României, duelul cu formaţia daneză va fi
un bun prilej să răzbune eliminarea în faţa lui Viborg în semifinalele
ediţiei trecute a competiţiei (28-34 acasă şi 21-21 în deplasare). Va
fi din nou un meci special pentru extrema Cristina Vărzaru, care se
va lupta pe teren cu amicele ei de la echipa naţională a României.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
18 - 31 ian:
19 - 31 ian:
29 - 30 ian:
02 - 05 feb:

TENIS - Australian Open, Australia;
HANDBAL M. - Campionatul European, Austria ;
SARITURI CU SCHIURILE M.- Oberstdorf, Germ.
SCHI ALPIN - WC, Zagreb-Sljeme, Croatia;

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Australian Open, finala feminina
Sambata Eurosport ora 10:30
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala, Cursa feminina de coborare
Sambata TVR 2 ora 12:00
TENIS: Australian Open, finala masculina
Duminica Eurosport ora 10:30
FOTBAL: Cupa Africii pe Natiuni: Finala
Duminica Eurosport ora 17:45
FOTBAL: Premier League: Arsenal - Man. United
Duminica Eurosport 2 ora 18:00
HANDBAL MASC.: Finala Campionatului European
Duminica TVR 2 ora 18:25
POLO: Superliga Nationala: Steaua - Dinamo
Miercuri TVR 2 ora 16:00
ATLETISM: Concurs in sala
Miercuri Eurosport ora 20:10

Joi/28 Ianuarie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 1 Februarie

AUSTRALIAN OPEN 2010
Murray in semifinale dupa abandonul lui Nadal. Britanicul
Andy Murray s-a calificat, marti, in semifinalele Openului Australiei
de la Melbourne, dupa ce detinatorul titlului, Rafael Nadal, s-a
retras din cauza unei accidentari in setul al treilea. In momentul
retragerii numarului doi mondial Murray conducea pe tabela cu 63, 7-6 (2), 3-0, dupa un joc dominat cu primul serviciu si o defensiva
de fier. Murray, cap de serie numarul 5 la Melbourne, va juca
pentru un loc in finala de duminica impotriva croatului Marin Cilic,
care l-a eliminat in cinci seturi pe americanul Andy Roddick, scor 76 (4), 6-3, 3-6, 2-6, 6-3. Cei doi semifinalisti se vor afla pentru a
patra oara fata in fata, Murray castigand trei dintre disputele
anterioare. In ultima partida s-a impus insa Cilic, in optimile de la
US Open 2009, croatul transand disputa in trei seturi.
Henin ajunge in semifinale. Jucatoarea belgiana Justine
Henin s-a calificat, marti, in semifinalele turneului de Mare Slem
gazduit de Melbourne, dupa ce a invins-o in doua seturi pe
rusoaica Nadia Petrova. Fosta lidera mondiala a avut nevoie de
111 minute pentru a transa disputa cu Petrova, scor 7-6 (3), 7-5.
Sportiva din Belgia revenita la inceputul acestui an in circuitul
profesionist o va intalni in semifinale pe chinezoaica Jie Zheng. Aceasta a trecut in sferturi de rusoaica Maria Kirilenko, scor 6-1, 6-3.

Vineri/29 Ianuarie

Timişoara

-2ºC
-3ºC

Romania merge cu 26 de sportivi la JO 2010. Delegatia
Romaniei care se va deplasa la Jocurile Olimpice de iarna de la
Vancouver va cuprinde 26 de sportivi care au obtinut deja
calificarea la competitia din Canada. Echipa olimpica ce va
reprezenta Romania la aceasta editie a Jocurilor Olimpice de
iarna, care se vor desfasura in perioada 12-28 februarie, are
urmatoarea componenta:
Biatlon: Reka Ferencz, Mihaela Sabina Purdea, Dana Elena
Plotogea, Eva Tofalvi si Alexandra Raluca Stoian;
Schi Alpin: Edit Miklos, Ioan Gabriel Nan, Dragos Staicu;
Schi fond: Monika Gyorgy, Petrica Hogiu, Paul Constantin
Pepene;
Bob: Ioan Danut Dovalciuc, Florin Craciun, Nicolae Istrate,
Ionut Andrei, Alina Savin, Carmen Radenovic;
Sanie: Andrei Anghel, Cosmin Chetroiu, Paul Ifrim, Raluca
Stramaturaru, Violeta Stramaturaru, Mihaela Chiras, Valentin
Cretu, Ionut Taran;
Patinaj: Zoltan Kelemen.
Sursa citata precizeaza faptul ca delegatia Romaniei poate
inregistra o crestere a numarului de participanti, deoarece unii
sportivi romani se afla inca in cursa de calificare pentru Jocurile
Olimpice de la Vancouver, calificari care s-a incheiat la 28 ianuarie.
Eva Tofalvi, portdrapelul Romaniei la Vancouver. Comitetul
Olimpic si Sportiv Roman a desemnat-o pe biatlonista Eva Tofalvi
portdrapelul Romaniei de la ceremonia de deschidere a Jocurilor
Olimpice de iarna de la Vancouver, ceremonie programata in data
de 12 februarie.
“Eva Tofalvi, considerata cea mai titrata biatlonista romana din
toate timpurile, este sportiva care va purta tricolorul Romaniei la
festivitatea de deschidere a celui mai mare eveniment sportiv al
anului 2010", se arata in comunicatul COSR. Eva Tofalvi va
participa la cea de-a patra editie a Jocurilor Olimpice de iarna,
dupa editiile din 1998, 2002 si 2006. Cea mai buna performanta
este locul I obtinut in 2008, in cadrul concursului de Cupa Mondiala
de la Hochfilzen, Austria.

Sâmb@t@/30 Ianuarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa

-3ºC
-4 º C

-2ºC
-5ºC

Caransebeş

+1ºC
-4 º C

-1ºC
-6ºC

Reşiţa
Oraviţa +1ºC
-4ºC

0 ºC
-4ºC

Marţi, 2 Februarie

Timişoara

0ºC
-4ºC

+3ºC
+2ºC

MOTORSPORT
Victorie pentru Hirvonen
la Monte-Carlo cu noul model
Ford Fiesta S2000. Pilotul finlandez Mikko Hirvonen a castigat a 78-a editie a celebrului
Raliu Monte-Carlo, care a
contat in acest an pentru prima
etapa a Intercontinental Rally
Challenge (IRC). Adus special
de Ford pentru a testa noul
model Fiest S2000, vicecampionul mondial de raliuri a realizat
un parcurs fara greseala, mentinandu-se in fruntea ierarhiei
inca din prima zi de intrecere.
Hirvonen l-a devansat la
final pe conationalul sau Juho
Hanninen, acesta pierzand 1
minute, 51 secunde si 4 zecimi
la volanul modelului Skoda
Fabia S2000.
"Intotdeauna pentru mine a
fost un vis sa castig la MonteCarlo. Masina a fost perfecta de
la inceput si pana la sfarsit", a
declarat Hirvonen, care se va
intoarce in perioada urmatoare
la programul Ford din WRC.
Podiumul de la Monte-Carlo a
fost completat de francezul
Nicolas Vouilloz care, de asemenea concurent pe o Skoda
Fabia S2000, a incheiat la 3
minute, 19 secunde si 0 zecime
in spatele lui Hirvonen.
Urmatoarea etapa a IRC este programata intre 4 si 6 martie
in Brazilia, cand va avea loc Raliul International de la Curitiba
Dakar 2010 . La finalul
etapei San Rafael - Buenos
Aires, dublu campion mondial
de raliuri, Carlos Sainz şi-a
trecut în palmares prima victorie
în cel mai dur raliu al lumii la
categoria auto. După ce a
câştigat două ediţii în Africa,
Cyril Despres a reuşit să se
impună şi în Dakar-ul Latin la
categoria moto. Vladimir
Chagin a câştigat pentru a
şasea oară Dakar-ul (categoria
camioane), iar argentinianul
Marcos Patronelli este erou în
ţara sa după ce a fost cel mai
rapid rider de la categoria quad.
La începutul lunii februarie
se va da publicităţii destinaţia
celei de a 33-a ediţii a Dakarului. Însă din ce au putut spune
reprezentanţii Amaury Sport
Organisation (organizatorii
Dakar-ului) înainte de această
dată, în proproţie de 90% raliul
va reveni la origini, existând
deja contracte semnate cu trei
ţări din Africa.

Duminic@/31 Ianuarie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+1ºC
+1ºC

+2ºC
-7ºC

Vineri, 5 Februarie

Reşiţa

+2ºC
-3ºC

Oraviţa +2ºC
-7ºC

Oraviţa +2ºC
+2ºC

+2ºC
-3ºC

+2ºC
+1ºC

Miercuri, 3 Februarie Joi, 4 Februarie

Caransebeş

Sâmbătă, 6 Februarie Duminică, 7 Februarie

Reşiţa

-4ºC/-8ºC

+1ºC/-6ºC

-1ºC/-8ºC

-2ºC/-3ºC

+1ºC/-2ºC

-1ºC/-4ºC

-1ºC/-7ºC

Timişoara

-4ºC/-7ºC

0ºC/-5ºC

-1ºC/-7ºC

-1ºC/-2ºC

+2ºC/-1ºC

-1ºC/-3ºC

-1ºC/-7ºC
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