
Vând garsonieră în Re
ă

metalică, reformată ă,
16.000 € negociabi l i . Tel .
00733340000, 0355-801355

ădină în localitatea Re

ătă ă, termopa-
ne, încălzire, etaj 4/4, cu acoperi

ătă-
ăi, termopane, centrală. Tel.

0723-894929.
Vând apartament 3 camere în

Re
ă,

termopane, centrală termică
proprie, podea laminată + parchet
nemobilat, 42.000 €. Tel. 0727-
798285.

Vând apartament 4 camere,
decomandate, confort 1, etaj 1 în
bloc de 4 etaje, + garaj. Pre

şi
ş

şi disponibil

şi
0748-350841.

Vând urgent şi ieftin teren
gr şi

şului, cu vie şi
pomi fructiferi. Tel. 0751-132460.

Vând apartament conf.2 îmbu-
n

ş
din construc

şi

ţa pe
Tineretului 5, geam termopan, u

ţa pe
Calea Caransebe

ţit, gresie, faianţ

ţie. Tel. 0724-700792.
Vând sau schimb apartament

3 camere decomandat, îmbun
ţit, 2 b

ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, gresie, faianţ

ţ neg.
Tel. 0744-390722.
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Ş ţ
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Vând teren în centru

30

V
-

artament
-

-

.
-

.

-
-

-

la 20 m de
bulevard între

.Tel. 0724-998500.
Vând în B

ţe de teren pentru
construcţii sau investiţii cu sau
f ţi. Tel. 0724-998500.

ând/închiriez în B

ţei,
avantajos. Tel.

Vând garsonier ţioas
Tel.

0724-998500.
Închiriez/vând camer

ţionarilor, în
Lunc ţa Mic

Închiriez/vând ap 2
camere Moroasa complet reno
vat, decomandat, la parter.

Închiriez garsonier

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp negociabil. Tel.
0255-233119, 0770-849354.

sau schimb în
G ţa, 2
- 3 camere, conf 1, etaj 1; casa. 2
camere decomandate, buc

Preţ
.

Vând teren pe Calea Caran-
sebe .

ţ 20 €. Tel. 0766-
677491

Vând apartament 2 camere în
Boc

ţ negociabil. Tel. 0722-691610
Vând urgent sau schimb apar

tament 3 camere, confort 1, semi
decomandat, cu îmbun ţiri,
gresie, faianţ

ţ

Vând cas

Vând cas
ţe, cu gr

Vând cas
ţa, 2000 mp. Tel. 0742-

460160.

BCR ,
4 mp

ăile Herculane mai
multe suprafe

ără utilită
ăile Her-

culane apart. cu 2 camere, com
plet mobilat

0724-998500.
ă spa ă, 40

mp, et. 1, Mociur, avantajos.

ă de
cămin în Blocul Func

ă la Pia ă, avantajos.
Tel. 0724-998500.

Tel.
0724-998500.

ă în Moroa
sa, aproape de centru, mobilată.
Tel. 0724-998500.

€

Vând casă
ătaia cu apartament în Re

ă tărie,
baie, hol, cămară alimente +
curte, garaj, anexe, teren casă
1520 mp. Tel.0256-
410590, 0747-832171

ătă
ă, laminate, centrală,

u ă metalică cu apartament 2 ca
mere sau garsonieră + diferen ă.
Tel. 0749-486188, 0355-802548.

ă în Dognecea 2
camere, bucătărie, fântână
betonată, cablu TV, telefon. Tel.
0355-411682, 0729-357909.

ă mare, 3 camere +
dependin ădină

ă, zona Autogară în
Re

şi Alfa Bank

şi utilat, zona pie

şorii,
deasupra de Transprotector, 3600
mp. Pre

şi

neg.

şului, la km 3, 2 283 mp, front
stradal. Pre

şa, renovat recent, la cheie.
Pre

ş

şi garaj.
Tel. 0752-951705, 0745-781059.

şi

Vând cas
ţile, 3

camere, dining + buc
ţ 47.000 € neg Tel.

0255-555023, 0771-245398
Vând cas

ţ ţ 35.000 €
negociabil. Tel. 0742-460160.

Vând apartament 2 camere,
confort 2, Micro 1, parter, 20.000
€. Tel. 0742-460160.

Vând urgent apartament 2 ca
mere mobilate, central

ţ ţ 37.000 €
negociabil. Tel. 0770-473175.

ţii de flotare). Tel. 0742-
481643. (R.R)

Vând cas

ţa
casei, 2.900 mp, 10.000 € nego-
ciabil. Tel. 0763-757796. (R.R)

Vând cas

ţii,
gr

ţ
Vând cas

ţie, în Ezeri

ţa, 6.000 € neg. Tel.
0255-552401, 0743-944018 (R.R)

ă, Boc ă,
central, aranjată, toate utilită

ătărie, 2 băi,
garaj. Pre

.
ă la Boc ă,

la strada principală, locuibilă,
suprafa ă 1000 mp. Pre

ă, frigider,
aragaz, TV color, ma ă spălat
automată, balcon închis, gresie,
faian ă, în Lugoj. Pre

ă în Denta, 3 camere,
bucătărie, baie (neterminată), gră-
dină, 1.440 mp, 18.000 € nego-
ciabil. Tel. 0762-791103. (R.R)

Vând teren în Boc
ă, 20 €/mp +

depozit 600 mp (în incinta fostei
sta

ă cu 3 camere, baie,
bucătărie, apă în Jamu Mare,
16.000 € negociabil. Tel. 0742-
943871. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, balcon,
convector gaz, mobilat, et. 2, pe
Calea Caransebe

ă în satul Pe
ătărie, anexe,

curte, grădină, fântână în fa

ă în Verme
ătărie, anexe,

hală mare în interiorul cur
ădină mare, 3.000 mp, teren 4

ha, casă terminată în 2001-2002,
din cărămidă arsă, 20.000 € ne-
gociabil. Tel. 0726-206883. (R.R)

ără intermediar, vând/schimb
ap. 1 cameră pe Narcisei 6 cu
apartament 2 camere conf. 1+
diferen ă. Tel. 0745-975859.

ă, 4 camere gata, 3 în
construc

ă pentru demolare,
curent electric, 2.486 mp, teren
intravilan în satul Izgar, lângă

ă Timi

Vând casă în comuna Meha-
dia, 3 camere, bucătărie, curte,
apă, canal, anexe, grădină mare,
55.000 €. Tel. 0767-470450. (R.R)

şa Montan

şa Român

şin

şa 1200 mp,
pe strada principal

şului, 21.000 €.
Tel. 0770-358969. (R.R)

Vând cas ştere, nr.
101, 2 camere, buc

ş, sat Ier-
sig, 2 camere, buc

ş, 50.000 €
neg. Tel. 0729-113724. (R.R)

Vând cas

şo-
seaua principal şoara - Bu-
ziaş - Reşi

.

-

Vând cas

F

Imobiliare

SPORTSPORT

J.O. de iarn
Rugby Formula 1

ă 2010

Vând cas ţa, pe Al.
Castanilor, nr. 6, mai precis
apartament la cas

ţiu comercial în el, 60 mp,
nou renovat, 20.000 € negociabil.
Tel. 0724-985152. (R.R)

Închiriez spaţiu comercial pe
B-dul Revoluţiei din Dec. 28, 100 €
neg. Tel. 0355-807961. (R.R)

Închiriez garaj pe Valea Doma-
nului. Tel. 0770-750691. (R.R)

Vând cas

ţit, 19.500 €. Tel.
0768-709961. (R.R)

Vând în cartierul Dumbr ţa,
Timi

ţionate

ţ
ţ 100 € + garanţie. Tel.

0757-068838.
Caut apartament în Re ţa, 2

camere, ofer 16.000 €. Tel. 0769-
654564.

Vând cas

Vând apartament în Oraviţa, 2
camere, etaj 4/4, bloc cu o singur

ţit, preţ 10.000 €
negociabil. Tel. 0769-654564.

Vând sau schimb ap. 2 cam.
Lunc

ţit, cu 2 cam.
conf. 1 dec. tot în Lunca + dif. Tel.
0727-856750.

Vând urgent ap. 2 cam. conf. 3
Lunc ţile, et. 2, zon

ţa, parter, cf. 1, semideco-
mandat, 58 mp, amenajat, parţial
mobilat, zona G

ţi 4/2/4, preţ 27.500 €
negociabil. Tel. 0742-833760.

Schimb ap. 2 cam. Lunc

ţit cu ap. 2 sau 3 camere tot în
Lunc

ţ

ţial

Vând sau schimb cas
ţ Bozovici cu apartament în

Re ţa. Tel. 0754-271695.

ă în Re

ă, în prezent e
un spa

ă pentru 2 familii,
70.000 €. Tel. 0355-401982. (R.R)

Vând apartament în Luncă,
etaj 2/4, îmbunătă

ăvi
ă + grădină 1.200

mp, pot fi achizi

ă în Cărbunari, 3
camere, 12.500 € negociabil. Tel.
0769-427493. (R.R)

Vând casă în Doman, curte
mare, grădină cu pomi fructiferi.
Tel. 0745-597755.

Închiriez garsonieră, renovată,
termopane, podele laminate, gre-
sie, faian ă, totul nou, mobilată,
utilată. Pre

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă
scară, 2 balcoane, 2 băi, bucătărie
mare, debara, 1 hol mare, 1 hol
mic, neîmbunătă

ă, conf. 3, et. 2, total ame-
najat ătă

ă, toate utilită ă
excelentă, 19.500 € neg. Tel.
0727-856750.

Proprietar, vând ap. 2 camere,
Re

ării de Nord, str.
Gala

ă conf.
3 et. 2 total renovat, utilat

ătă
ă + dif. Tel. 0727-856750.

Vând casă 3 camere, bucătă-
rie, baie, gresie, faian ă, podele
laminate, centrală încălzire,
termopane, terasă, curte, grădină,
pomi fructiferi, Boc ă.
Tel. 0771-482592.

Vând urgent 4.000 mp teren
intravilan în Boc ă,
viitoare zonă reziden ă. Pret 20
€/mp. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0748-051170.

ă în
Prilipe

şi

şoara, cas
şi separat.

Tel. 0744-697487. (R.R)
Vând apartament 3 camere în

Anina, confort 1, 65 mp, 7.900 €.
Tel. 0728-813340. (R.R)

Vând cas

şi

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi îmbun

şi

şi îmbu-
n

şa Montan

şa Român

şi

Oferte-Cereri

de Serviciu

Caut de lucru ca vânz

Doresc s ţinere cu
contract prin notariat un b

ţ

ţii ţii autorizat MDRL
eliberez certificate energetice pt.
toate genurile de cl

ţi de vânz

ţei rutiere. Tel.
0745-391600.

Caut de lucru ca conduc

ţin cat. B din 1989. V
ţumesc. Tel. 0722-742502.
Execut acoperi

ţ
ţii electrice

ţii avantajoase cu garanţii
imobiliare, contract de împrumut,
pretind seriozitate

ţii

ţii sanitare,
montez centrale la preţuri foarte
avantajoase. Tel. 0745-301165.

Execut amenaj
ţuri avantajoase.

Rog seriozitate. Tel. 0769-794435

ătoare
sau îngrijesc copil mic. Tel. 0758-
455185, 0749-486188.

ă iau în între
ătrân(ă).

Tel. 0355-411682.
Domn 43 ani, experien ă în

domeniul logistic - auto, posesor
permis cat. B, C, E, doresc anga-
jare firmă serioasă. Tel. 0727-
798285.

Auditor energetic grd. I cons-
truc

ădiri. Tel. 0770-
516899, fax 0255-212135.

Angajez agen ări cu
contract de prestări servicii în
domeniul asisten

ător
auto pe microbuz sau orice fel de
ma ă, de ă
mul

ări, ziduri de piatră, montez gre-
sie, faian ă, marmură, laminate,
instala

ări interioare

şi instala

şin

şuri, mansar-
d

şi sanitare. Tel.
0743-907757.

Ofer împrumut valutar în
condi

şi ofer aseme-
nea. Tel 0747-180997.

Lichidez firme inactive evitând
plata impozitului forfetar. Solu şi
pentru firmele cu datorii. Tel.
0723-277417.

Execut instala

şi
exterioare la pre

(continuare )în pagina 6
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RE IŢA

Ţ

Ţ

Ş

Ş

: -Barman: 1; Circularist la tăiat lemne: 1; Director general societate comer
ciala: 1; Electrician auto: 1; Inginer de sistem in informatica: 1; Îngrijitor clădiri: 2; Lacatus
mecanic: 10; Muncitor necalificat in silvicultura: 1; Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 1; Operator calculator electronic si retele: 1; Patiser: 1; Vânzător: 2;

Agent securitate: 2; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si
semisolide: 1;

Casier incasator: 17; Circularist la taiat lemne de foc: 1;
Electrician de intretinere si reparatii: 1; Femeie de serviciu: 1; Lucrator gestionar: 1;
Macaragiu: 1; Manipulant marfuri: 1; Masinist la instalatii de preparat si turnat beton si
mixturi asfaltice: 3; Masinist la masini pentru terasamente (ifronist): 3; Muncitor necalificat
la demolarea cladirilor, zidarie, moyaic, faianta , gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 1; Profesor in invatamantul gimnazial: 1; Sudor in mediul
protector: 1;

Lucrator comercial: 2;

Confectioner imbracare volane in piele: 4; Dulgher (exclusiv restaurator):
1; Lucrator comercial: 1; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta , gresie, parchet: 3; Sortator produse: 1; Sudor: 1;

ANINA:

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE :
ORAVI A:

TOTAL JUDE : 72

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 03.03.2010
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Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

� �

�

� �

�

Plenul Consiliului Judeţean Cara a aprobat joi 25 februarie a.c. bugetul propriu al Consiliului Judeţean Cara pe anul 2010 Sâmb
ţa g ţe a forului decizional judeţean, au primit titlul de cet ţean de onoare domnii Erwin

Josef Ţigla De luni 1 martie au început lucr
La sfâr ţi Lior” a oferit viitorilor miri re iţeni soluţii cu privire la organizarea propriei nunţi Agenţia de Pl ţi ţie în Agricultur

ţ În data de 26 februarie 2010 la Centrul
Regional de Afaceri al Camerei de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara, au avut loc activităţile prilejuite de semnarea, în cadrul festiv, a Protocolului de Cooperare între
Instituţiile Prefectului din judeţele Timiş şi Caraş-Severin din România şi Prefecturile Districtelor Banatului de Nord, Banatului Central şi Banatului de Sud din Republica Serbia

ş-Severin ş-Severin
şte spectacolul “Prim şedin

şi Carol Ludowic Lupşiasca
şitul s ş şi Interven

şi pân

ătă 6 martie a.c.,Casa de
Cultură din Oravi ăzduie ăvara vârstei a treia” În cadrul ultimei ă

ările de reparare a tronsonului de drum din zona Triaj, pe sensul de mers Centrul Civic - Lunca Bârzavei
ăptămânii trecute “Târgul de nun ă ă, înce-

pând cu această lună ă pe 17 mai a.c. derulează campania de primire a cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafa ă�

�

Denumirea:
Locaţie:

R b ă ortodoxă
Casa de Cultură a Sindicatelor

enovare iseric

Fără panou

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pe anul
2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor
instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale,
finanţat din sume defalcate din TVA, pentru anul
2010

Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea cotei de 22% din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi a proiectelor de
infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul
2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea capacităţii
unităţilor de specialitate din cadrul instituţiilor furnizoare
de asistenţă socială din subordinea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli la SC Drumuri şi Poduri S.A.
Caraş-Severin, pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli a SC Fabrica de Produse Lactate
S.A. Oraviţa, pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului
mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale
publice pentru persoane cu handicap, pe anul 2010

Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 172/2005 privind aprobarea
contractării unui împrumut în cuantum de 62.100.000
RON pentru finalizarea unor obiective de investiţii ale
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
perioadei de trageri din finanţarea rambursabilă internă
contractată conform Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut
în cuantum de 62.100.000 RON pentru finalizarea unor
obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de

„Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin,
domnului Erwin Josef Ţigla.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de Onoare” al judeţului Caraş-Severin,
domnului Carol Ludovic Lupşiasca.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 104/2004
privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a
Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin,
cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
rambursării unor sume declarate neeligibile pentru
implementarea Proiectului PHARE RO 2005/017-
553.01.03.06 CS 738.

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei
de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor,
precum şi conţinutul anunţului public pentru prima
sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Judeţean Caraş-Severin
pentru a face parte din Colegiul Director al Camerei
Agricole a judeţului Caraş-Severin.

Raport semestrial privind monitorizarea
fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean de către
Comisia pentru Protecţia Copilului Caraş-Severin.

Raport de activitate al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Sacu, pe anul 2009.

Raport de activitate al Căminului pentru
Persoane Vârstnice Reşiţa pentru perioada 01.01.
2009-31.12.2009.

Raport de activitate al Bibliotecii Judeţene „Paul
Iorgovici”, pe anul 2009.

Raport de activitate pe anul 2009 şi Programul
pe anul 2010 ale Direcţiei deAdministrare a Domeniului
Public şi Privat Caraş-Severin.

Informare privind constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute de O.G. nr. 43/1997,
activităţi desfăşurate de persoane împuternicite în
acest sens din cadrul Direcţiei de Administrare a
Domeniului public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin

Raport cu privire l modul de îndeplinire a
sarcinilor şi hotărârilor Consiliului de Administraţie al
Centrului de Resurse Comunitare-Reşiţa pe perioada
anilor 2004-2008

Întrebări. Interpelări.

.

.

.
a

.

(aproba )

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

t

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 ordinare a Consiliului Jude]ean
din data de 25.02.2010

Măsuri guvernamentale
P

au organizat mar i
refectul judeţului, Octavian Ţunea, şi preşedintele Consiliului

Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde ţ 2
martie a.c. o întâlnire cu primarii şi directorii serviciilor publice
deconcentrate din judeţ, cu scopul inform în legătură cu
principalele probleme abordate în cadrul videoconferinţei coordonate
de premierul Emil Boc din data de 28.02.2010.

Temele abordate în cadrul ţei au vizat: aspecte legate de
decizia Guvernului de a utiliza instrumentul garanţiilor guvernamentale
pentru cofinanţarea proiectelor accesate de autorităţile locale din
fonduri europene. În Caraş-Severin sunt în curs de 19
proiecte, din care, 15 pe fonduri structurale. Din acestea, 14 sunt
considerate eligibile, două ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi
câte unul în localităţile Armeniş, Bolvaşniţa, Constantin Daicoviciu,
Doclin, Eftimie Murgu, Luncaviţa, Pojejena, Sacu, Slatina Timiş,
Şopotu Nou, Turnu Ruieni şi Vermeş.

Tot cu acest prilej au fost prezentate aspecte legate de necesitatea
vânzării în regim de urgenţă a unităţilor locative construite prin ANL,
tinerilor chiriaşi, care au contracte de închiriere de peste un an.

Alte subiecte dezb facilităţile pentru beneficiarii
Programului „Prima casă”; posibilităţile de achiziţie a unui nou
autoturism prin Programul „Rabla”; acordarea de sprijin, în continuare
firmelor pentru angajarea şomerilor şi a unor persoane ce au condiţii
sociale deosebite, facilităţi privind şomajul tehnic; importanţa Fondului
de Contragarantare pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii; aplicarea unor
măsuri economice ca rambursare automată de TVA prin firme care au
deconturi între 5.000 şi 10.000 lei şi pentru exportatori; cota redusă de
TVAde 5% pentru locuinţe.

Şedinţa s-a încheiat cu prezentarea câtorva constatări în urma
controalelor executate în 2009 pe linia situaţiilor de urgenţă şi sarcinile
pentru 2010 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al
judeţului Caraş-Severin.
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Roxana Iovan

Ieri, în sala de edinţe, din cadrul Prim Re ţa
a avut loc întrunirea s -

ui deoarece s-a constatat că starea lucrărilor
de execuţie la reţelele de alimentare cu apă şi
canalizare afectate de Măsura ISPA în Municipiul
Reşiţa, este necorespunzătoare.

Totodată a fost semana t faptul că modul de
refacere a drumurilor afectate de aceste lucrări,
necorespunzător din punct de vedere calitativ, cu un
ritm foarte încetinit, crează disconfort cetăţenilor şi
probleme de circulaţie autovehiculelor.

Mihai Stepanescu ţia firmelor care se

ocup

La acest comandament au fost prezenţi subpre-
fectul judeţului Caraş Severin, firmele contractante şi
răspunzătoare, respectiv conducerile SC Aquacaras
SA, SC Hidroconstructia SAşi subcontractanţii aces-
teia, precum şi firma de consultanţă SC Louis Berger
SAS, reprezentanţi ai Prim ţa ţ

ţeni nemulţumiţi care au ridicat în ultimele zile o
serie de probleme.

ş şi

şi amenzi.

şi şi câ iva
cet

ăriei
ăptămânală a comandamen

tul ISPA

ă de lucrările proiectului ISPA în vederea refa-
cerii în termen a carosabilului pe străzile afectate de
lucrări, în caz contrar se va trece la aplicarea de
avertismente

ăriei Re
ă

la

a atras aten

ŞedinţaComisieideDialog
SocialCaraş-Severin

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin organiz joi, 25
februarie, la Palatul Administrativ, Sala de Protocol, şedinţa Comisiei
de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin, cu următoarea tematică:

Evaluarea şi verificarea calităţii serviciilor sociale la unităţile
beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat conform Legii nr.34/1998,
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială.

Informare privind strategia de dezvoltare economico-socială a
judeţului Caraş-Severin pe termen mediu.

Informare privind modalitatea de fundamentare a preţurilor şi
tarifelor pentru utilităţi: apă şi canalizare.
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a at
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3.

4.
Biroul de Presă

Comandament ISPA

Larisa Crîsta



Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
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23 - 24.02.2010: lucrătorii din cadrul Serviciului Rutier
al I.P.J. C-S, împreună cu Poliţia Rutieră din cadrul Poliţiei
Staţiunii Băile Herculane şi lucrătorii posturilor de poliţie
arondate, au desfăşurat o acţiune pe D.N. 6, pe raza
localităţilor Cornea, Mehadia şi Topleţ, pentru depistarea
celor care încalcă normele rutiere. Acţiunea a avut ca scop
menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică în
rândul conducătorilor auto au fost aplicate 139
sancţiuni contravenţionale

25.02.2010: 2 persoane au tăiat ilegal, nemarcat în
regim silvic un număr de aproximativ 4.000 prăjini din
lemn, de esenţă alun, cu diametre la cioată între 1 şi 6 cm,
din islazul comunal aparţinând Primăriei Turnu Ruieni.

25.02.2010: lucrătorii Postului de Poliţie Buchin au fost
sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute au
sustras stâlpul pentru evaluarea potenţialului eolian şi apa
ratura aferentă, ce era amplasat pe raza comunei Buchin,
stâlp ce face parte dintr-un proiect al cărui beneficiar este
Consiliul Judeţean CS. Valoarea prejudiciului cauzat se
ridică la aproximativ 41.000 euro. Ca urmare a cercetărilor
efectuate în cauză au fost identificate componentele stâl
pului pentru evaluarea potenţialului eolian ascunse în
podul unui sălaş de pe raza satului Zlagna, comuna Turnu
Ruieni , faţă de care se
efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
furt calificat.

26.02.2010: pe D.N. 68, la intrarea în localitatea
Voislova, s-a produs un accident de circulaţie soldat cu
vătămarea corporală gravă a unei persoane.

26-28.02.2010: la nivel naţional s-a desfăşurat o
acţiune preventiv-reactivă, în sistem integrat, denumită
„SIGURANŢA”. Pe raza judeţului CS în data de 26/27
februarie a.c. au fost desfăşurate 77 de acţiuni, dintre care
36 pe linie de ordine publică, 12 pe linie economică, 17 pe
linie de investigaţii criminale şi 12 de altă natură. Drept
urmare, au fost descoperite 17 infracţiuni, dintre care 8 au
fost surprinse în flagrant. 7 infracţiuni descoperite au fost
de natură economico-financiară iar 2 de natură judiciară,
fiind cercetate 7 persoane.

28.02.2010: pe D.N. 58B, în afara localit ţii Boc
ţie soldat cu decesul unei

persoane
01.03.2010: la o exploatare forestieră de pe raza locali

tăţii Şopotu Nou, s-a produs un accident de muncă soldat
cu vătămarea corporală a două persoane.

01.03.2010: un cet ţean din Buco ţa, în timp ce săpa
un strat pentru ceapă în grădină, a găsit un pistol în pământ

01.03.2010: o persoan din Băile Herculane, a sesizat
poliţia, că a fost ameninţat cu un cuţit de către C. MIHAI din
localitate. În urma verificărilor efectuate de poliţie, cele
sesizate s-au confirmat, iar lui C. MIHAI i s-a întocmit dosar
penal pentru săvârşirea infracţiunilor de ameninţare şi port
ilegal de armă albă.

01.03.2010: IPJ C-S a desf
ŢI destinat

.
ţint

L
ţ ţint

26.02.2010: simpozion organizat cu prilejul aniversării a
77 ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile în România.

02.03.2010: două echipaje de pompieri militari au
acţionat la stingerea unui incendiu izbucnit la o casă
particulară din Moldova Nou .

02.03.2010: incendiu de vegetaţie uscată pe un teren de
lângă Reşiţa, la ieşirea spre Caransebeş, în apropiere de
DN 58A.
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şa, s-a
produs un accident de circula
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şni

şurat concursul „CUPA
MAR ŞORULUI” la tir cu pistolul nu doar
doamnelor şi domişoarelor ci şi domnilor din presa local

şti au avut ocazia s
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16 jurnali ă tragă la ă cu pistoalele
T.T., calibrul 7,62 mm. inia de tragere a fost stabilită la o
distan ă de doar 15 metri de ă.

ă
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de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,“ ” “ ”
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Date informative pe luna ianuarie 2010
la nivelul jude]ului Cara}-Severin

TOTALŞOMERI ÎNREGISTRAŢI = 14423, femei = 608
din care: a) indemnizaţi = 8552 din care femei = 3694

b) neindemnizaţi = 5871 din care femei = 2395
* omeri înregistraţi la furnizorii de servicii = 235 (şomeri care nu sunt

incluşi în numărul total de şomeri înregistraţi, respectiv în cei 14423)
ŞOMERI INDEMNIZAŢI = 8552
din care: a) - indemnizaţie de şomaj (75 %) = 7.251

b) - indemnizaţie de şomaj (50 %) = 1.301
din care: - muncitor = 4546

- studii medii = 3047
- studii superioare = 959

TOTALŞOMERI INTRAŢI ÎN CURSULLUNII = 2.047
in care: - ndemnizaţi = 223

eindemnizaţi = 824
TOTALŞOMERI IESITI ÎN CURSULLUNII = 950

in care: - ndemnizaţi = 475
eindemnizaţi = 475

(total şomeri înregistr./populaţia activă civil ) = 11,2 %
- raport între: (1/ opulaţia ctiv = 128.700 )

Locuri de muncă ocupate (şomeri încadraţi) TOTAL= 244
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Teatrul de Vest Reşiţa prezintă:
Duminică, .0 .2010, ora 19,00 la sala Teatrului, spectacolul

de Aldo Lo Castro, traducerea Carmen Velcu,
regia artistică Mihai Lungeanu, scenografia Florica Zamfira.

Din distribuţie fac parte actorii: Florin Ruicu, Miruna Grangure, Adi
na Panait, Camelia Ghinea, Mariana Boghian, Dan Mirea, Marius Tudor

07 3

-

CRIMINAL TANGO

Cu ocazia împlinirii a 76 de ani de la înfiinţarea
Protecţiei Civile în România, ISU “Semenic” a organizat
s ţiune de informare a elevilor din
ciclul gimazial

ţie în caz de cutremur.

Cutremurul este rezultatul unei eliberări bruşte de
energie care se manifestă la nivelul plăcilor tectonice
din care este formată scoarţa terestră. Energia astfel
eliberată provoacă unde seismice. Efectele catastro
fale ale cutremurelor se datorează acestor unde.

Cutremurele de pământ sunt înregistrate de
seismografe. Magnitudinea unui cutremur este
raportată, în mod convenţional pe scara Richter, unde
nivelul 3 corespunde unui cutremur imperceptibil, în
timp ce nivelul 7 cauzează pagube foarte importante pe
suprafeţe mari. Intensitatea cutremurelor mai poate fi
măsurată şi pe scara Mercalli.

La suprafaţa pământului, cutremurele se manifestă
prin scuturarea sau deplasarea pământului. Când
epicentrul unui cutremur este localizat în largul mărilor
şi oceanelor, mişcările scoarţei terestre ce se manifestă
acolo pot provoca valurile uriaşe tsunami.

La modul cel mai generic, cuvântul cutremur este
folosit pentru a descrie orice mişcare seismică fie că
aceasta este un fenomen natural, fie unul produs de om
care generează unde seismice. Cutremurele sunt
cauzate, de cele mai multe ori, de rupturi de natură
geologică, dar şi de activitatea vulcanică, alunecări de
teren, explozii miniere sau experimente nucleare.
Punctul iniţial de rupere a rocilor din scoarţa terestră
este numit focar sau hipocentru. Termenul de epicentru
se referă la punctul de la nivelul solului situat chiar
deasupra hipocentrului.

În ceea ce priveşte undele seismice, specialiştii au
distins două categorii: a) undele P (primare), care se
produc primele, sunt longitudinale şi se propagă în
toate mediile (ele se fac vinovate de apariţia vuietului
surd al seismelor); b) undele S (secundare), care sunt
transversale şi se transmit numai în mediile solide,
respectiv în roci ajunse la suprafaţă aceste unde
provoacă distrugeri terenurilor şi construcţiilor.

Studiile arată că Banatul este o regiune cu
numeroase focare seismice care se grupează în două
areale: unul în partea de SE a regiunii, iar altul în
imediata apropiere a oraşului Timişoara.

Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin adân
cime mică a focarului (5-15 km), zonă redusă de influen
ţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de
tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în
aceeaşi zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate
mai mult structurile rigide (zidărie, panouri mari etc.) şi
mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat).

Dacă, spre exemplu, în Vrancea, perioada de reve
nire este de 30-33 de ani, perioadă în care are loc câte
un seism distrugător, în Banat, această regulă nu poate
fi aplicată. Cutremurele de la noi sunt de suprafaţă,
atenuarea lor este foarte rapidă, iar zona pe care apar
efecte este redusă. Studiile arată că în zona noastră se
pot produce cutremure de maxim 7-8 grade pe scara
Richter, însă nu trebuie să omitem faptul ca seismele
sunt imprevizibile. O probabilitate mai mare de produ
cere o au cutremurele de 6 grade pe scara Richter, iar
cutremure cu magnitudinea sub 5 grade pe scara
Richter pot avea loc anual.

Frecvenţa de producere este aleatorie. Cutremu
rele rămân, însă, un risc imposibil de anticipat, de
controlat. Seismele puternice sunt înregistrate la
intervale lungi de timp, iar oamenii nu le percep ca pe un
risc permanent la pândă.

Identificaţi mobilierul auxiliar şi obiectele grele care
atârnă peste paturi, canapele, mese, ce pot cădea
peste acestea şi înlocuiţi-le cu altele mai uşoare.

Asiguraţi piesele de mobilier grele, zvelte, supra
puse şi înalte, între ele şi prin prindere de un perete, o

grindă solidă etc.
Amplasaţi toate aparatele casnice grele sau cu

rotile astfel încât să nu fie în vecinătatea ieşirilor din
încăperi sau apartament spre a nu le bloca prin
deplasări la seisme.

Limitaţi deplasările aparatelor casnice mari în aşa
fel încât, în caz de cutremur, racordurile să nu sufere
deteriorări.

Este recomandabil să aveţi în locuinţă cel puţin un
extinctor amplasat într-un loc cunoscut şi accesibil, lângă
surse potenţiale de incendiu şi să ştiţi cum să-l utilizaţi.

Este util să aveţi depozitat grupat, într-un loc cunos
cut din cămară, o rezervă specială de alimente uscate şi
conserve, apă de băut, o trusă de prim ajutor, lanterne,
un radio cu tranzistori şi baterii utilizabile în caz de între
rupere a alimentării cu energie electrică etc., pentru cel
puţin 3 zile.

Asiguraţi uşile dulapurilor cu închizători eficiente la
oscilaţii, astfel încât deplasarea veselei depozitate să
nu producă accidente.

Reţineţi locul de amplasare al comutatoarelor,
siguranţa lor, robinetele generale şi locale pentru
electricitate, apă şi gaze şi modul lor de manevrare.

Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe
ceilalţi, protejaţi copii, bătrânii şi femeile.

Dacă locuiţi la bloc, nu fugiţi pe scări deoarece se
vor prăbuşi primele.

Staţi departe de ferestre acestea se pot sparge,
plasaţi-vă înspre centrul clădirii, lângă un perete
structural rezistent.

Protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, birou,
masă sau bancă din clasă, suficient de rezistente spre a
vă feri de căderea unor lămpi, obiecte, mobile supra
puse, tencuieli ornamentale.

Sprijiniţi-vă cu palmele de podea sau ţineţi-vă cu
mâinile de piciorul mesei sau tocul uşii spre a vă asigura
stabilitatea.

Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe
scări, nu utilizaţi liftul, dar dacă puteţi, deschideţi uşa
spre a preveni blocarea acesteia.

Nu alergaţi pe stradă, deplasaţi-vă calm spre un loc
deschis şi sigur, feriţi-vă de versanţi unde se pot
produce alunecări de teren.

Dacă sunteţi în autoturism, opriţi-vă cât puteţi de
repede într-un loc deschis, evitând clădirile prea apro
piate de stradă, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice
aeriene şi staţi înăuntru.

Dacă sunteţi într-un mijloc de transport în comun
sau în tren, staţi pe locul dumneavoastră până se
termina mişcarea seismică.

Dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de
persoane (teatru, cinematograf, biserici, stadion, săli de
şedinţe) nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce
mai multe victime decât cutremurul.

Nu plecaţi imediat din apartament. Acordaţi mai
întâi primul ajutor victimelor. Calmaţi persoanele
speriate şi copii.

Ajutaţi-i pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte
sau elemente uşoare de construcţii căzute, să se
degajeze.

Atenţie! Nu mişcaţi răniţii grav până la acordarea
unui ajutor sanitar-medical calificat.

Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri de urgenţă
pentru a nu bloca circuitele necesare altor acţiuni.

Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radio -
televiziune şi recomandările de acţiune imediată.

Verificaţi preliminar starea instalaţiilor de electri
citate, gaz, apă, canal din locuinţă, verificaţi vizual şi
starea construcţiei în interior.

Părăsiţi calm locuinţa după seism, fără a duce cu
dumneavoastră lucruri inutile. Verificaţi mai întâi scara
şi drumul spre ieşire.

Fiţi pregătiţi psihic si fizic pentru eventualitatea unor
replici ale primei mişcări seismice.

Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără
panică pentru deblocare.
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Caracteristica seismelor din Banat

Reguli de urmat în timpul cutremurului

Reguli de urmat după cutremur

Măsuri de pregătire a locuinţei pentru cutremur

Desp@gubiri pentru urma}ii minerilor
deceda]i în tragedia de la Anina

Acţiunea înaintată de rudele minerilor din Anina care şi-au pierdut viaţa
în subteran a fost admisă de Tribunalul Caras-Severin, la patru ani de la
producerea tragediei miniere.

În ianuarie 2007, rudele minerilor din Anina au solicitat în instanţă 6
milioane de euro despăgubiri de la cei vinovaţi de producerea accidentului
în care şapte persoane şi-au pierdut viaţa.

În fapt, rudele au contestat decizia comisiei care a anchetat la acea
dată cazul, potrivit căreia vinovat ar fi fost artificierul ce ar fi procedat la
împuşcarea frontului, fără verificarea prealabilă a concentraţiilor de metan
din zonă.

Astfel, urmaşii minerilor decedaţi au primit, în total, 530.000 de euro,
din care patru soţii vor beneficia de câte 100.000 fiecare, doi copii câte
50.000 euro, iar alţi doi mineri răniţi de câte 15.000 euro fiecare.

Decizia Tribunalului Caraş-Severin poate fi atacată în termen de 30 de
zile, la Curtea deApel Timişoara.
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Măsuri de protecţie în caz de cutremur

Agerpres 1 artie 2010, m
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Produsul Intern Brut al României estimat pentru anul 2009 a fost cu 7,1 la sută mai mic în termeni reali faţă de anul 2008, conform Institutului
Naţional de Statistică Pentru luna martie 2010, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 7,25% pe an Camera
Deputaţilor a adoptat Statutul funcţionarilor publici Pentru semestrul I al anului 2010, începând cu luna martie, valoarea nominală a unui
tichet de masă se menţine la nivelul ultimei valori nominale indexate de 8,72 lei Daniel Constantin a fost ales preşedinte al Partidului
Conservator, în urma Congresului formaţiunii politice Guvernul a discutat o ordonanţă de urgenţă care delimitează clar frontiera între
România şi Ucraina BNR a stabilit nivelul ratei dobânzii de referinţă pentru luna martie la 7,25% pe an Angajatorii pot cere pensionarea
angajaţilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile de stagiu de cotizare
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� H.G. nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada
2010-2014 (M.O. nr. 1 din 04.01.2010)

Circulara B.N.R. nr. 1/2010 privind nivelul ratei dobanzii de
referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna ianuarie
2010 (M.O. nr. 2 din 04.01.2010)

Ordinul nr. 14/2010 al Ministerului Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi
ale invatamantului universitar in vederea recalcularii pensiei
(M.O. nr. 8 din 06.01.2010)

H.G. nr. 1608/2009 privind declasificarea unor decrete ale
Consiliului de Stat adoptate in perioada 1953-1989 si a unor
decrete prezidentiale adoptate in perioada 1974-1989 (M.O.
nr. 12 din 08.01.2010)

Circulara nr. 49/2009 a B.N.R. privind punerea in circulatie,
in scop numismatic, a unor monede dedicate aniversarii a 190
de ani de la nasterea lui Nicolae Balcescu - istoric, scriitor si
revolutionar roman (M.O. nr. 13 din 08.01.2010)

Norma din 2009, Ministerul Apararii Nationale de
selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de
formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera
indirecta (M.O. nr. 15 din 11.01.2010)

Ordinul nr. 132/2009 al Ministerului Apararii Nationale pen
tru aprobarea Normelor de selectionare a candidatilor pentru
admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor in
activitate, pe filiera indirecta (M.O. nr. 15 din 11.01.2010)

Ordinul nr. 1273/2009 al Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii pentru modificarea pct. 1 si 7 din anexa nr. 1 la
O G nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de
serviciu si in interes personal pe caile ferate romane si a pct. 1
si 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind incadrarea in
categoria de tren, clasa, conditiile de emitere, gestionare si
folosire a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate romane,
aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor
si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor
de aplicare a prevederilor O G nr. 112/1999 privind calatoriile
gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile

ferate romane, republicata (M.O. nr. 15 din 11.01.2010)
Legea nr. 5/2010 pentru completarea art. 1 din O u G nr.

18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor
de locuinte (M.O. nr. 18 din 11.01.2010)

H.G. nr. 29/2010 pentru modificarea si completarea art. 3
din anexa nr. 1 la H G nr. 717/2009 privind aprobarea norme
lor de implementare a programului "Prima casa" (M.O. nr. 23
din 12.01.2010)

Ordinul nr. 5913/2009 al Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Inovarii privind aprobarea de programe scolare pentru disci
pline pentru curriculum diferentiat in invatamantul liceal, la
filiera vocationala, profil pedagogic si profil artistic (M.O. nr. 23
din 12.01.2010)

Ghidul din 2010 al Ministerului Mediului

(M.O.
nr. 31 din 15.01.2010)

(M.O. nr. 31 din 15.01.2010)

(M.O. nr. 31 din
15.01.2010)
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ădurilor - de
finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului
national de tractoare si masini agricole autopropulsate

Ordinul nr. 2/2010 Ministerului Mediului ădurilor pentru
aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a
innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole
autopropulsate

Ordinul nr. 32/2010 Ministerului Muncii, Familiei si Protec
tiei Sociale pentru monitorizarea si controlul aplicarii preve
derilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a
personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si
autoritatilor publice ale administratiei locale

Procedura din 2010, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe
valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile
nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii
Europene (M.O. nr. 32 din 15.01.2010)

Procedura din 2010, Agentia Nationala de Administrare
Fiscala de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe
valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile
neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara

Comunitatii (M.O. nr. 32 din 15.01.2010)
Procedura din 2010 Agenti National de Administrare

Fiscala pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anu
ale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de
TVA(M.O. nr. 32 din 15.01.2010)

Ordinul nr. 14/2010 Agen i National de Administrare
Fiscala privind conditiile si modalitatile de suspendare a
inspectiei fiscale (M.O. nr. 40 din 19.01.2010)

H.G. nr. 33/2010 privind trecerea unor constructii aflate in
administrarea MinisteruluiAdministratiei si Internelor - Inspec
toratul Judetean al Politiei de Frontiera Caras-Severin din
domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in
vederea scoaterii din functiune si demolarii, si privind actua
lizarea anexei nr. 1 la H G nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului (M.O. nr. 41 din 19.01.2010)

Ordinul nr. 1071/2009 al Ministerului Dezvoltarii Regionale
si Locuintei privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodo
logie de calcul al performantei energetice a cladirilor" (M.O. nr.
41 din 19.01.2010)

H.G. nr. 37/2010 pentru modificarea si completarea H G nr.
161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general
de evidenta a salariatilor (M.O. nr. 45 din 20.01.2010)

Hotăr rea nr. 55/2010 Camer Auditorilor din Romania
privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei
de auditor financiar pentru persoanele care poseda o califi
care profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate
acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile
specifice din acel stat (M.O. nr. 53 din 22.01.2010)

Ordinul 11/2010 Ministerul Apararii Nationale privind
modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si
gradatilor voluntari, aprobate prin Ordinul ministrului apararii
nr. M.64/2008 (M.O. nr. 53 din 22.01.2010)

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

Ministerului Finanţelor trebuie să
încheie, până la sfârşitul acestei
săptămâni, convenţiile cu băncile im
plicate în programul ,
care ar urma să devină operaţional din
8 martie.

-
''Prima casă 2''

Angajaţii din sistemul bugetar vor avea
posibilitatea să opteze între achitarea salariilor
prin sau în , în baza unui proiect
de lege adoptat de Senat. Camera Deputaţilor
are calitatea de for decizional în adoptarea
acestei legi.

card numerar

Din

ce

comasarea Institutului de investigare a crimelor comunismului din
România cu Institutul naţional pentru Memoria exilului românesc, ca urmare a
unei hotărâri de guvern, a rezultat

va fi condus de Ioan
Stanomir în funcţia de preşedinte executiv şi de Vladimir Tismăneanu ca
preşedinte al Consiliului ştiinţific al institutului.

Institutul de investigare a crimelor
comunismului şi memoria exilului românesc,
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Art. I.

1.

2.

3.

4.

5.

Art. II.

Art. III.

Art. IV.

1.

2.

3.
Art. V.

- Legea nr. 19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I nr. 140 din 1 aprilie 2000,
cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:

La articolul 41, alineatul (5) se modifică
şi va avea următorul cuprins:

„(5) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea
unei pensii pentru limită de vârstă, cu excep
ţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate
parţiale, îşi pot continua activitatea numai cu
acordul angajatorului, în condiţiile legii.”

La articolul 82, alineatul (2) se modifică
şi va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea de pensionare, împreună cu
actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de prezenta lege se depun de
solicitant sau, după caz, de angajator, la casa
teritorială de pensii în raza căreia se află
domiciliul solicitantului, cu 30 de zile
calendaristice înainte de data îndeplinirii
condiţiilor de pensionare, prevăzute de lege.”

Articolul 83 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art.83. - (1) Drepturile de pensie pentru
limită de vârstă se cuvin şi se plătesc de la
data îndeplinirii condiţiilor de pensionare,
prevăzute de lege dacă cererea a fost
depusă cu 30 de zile calendaristice înainte
de data îndeplinirii acestor condiţii.

(2) Se consideră depuse în termen, cere
rile de pensionare înregistrate în intervalul
cuprins între data îndeplinirii condiţiilor de
pensionare şi cea de-a 30-a zi calendaristică
anterioară acestei date.

(3) Drepturile de pensie anticipată sau de
pensie anticipată parţială se cuvin şi se
plătesc:

a) de la data îndeplinirii condiţiilor de pen
sionare, dar nu înainte de data încetării calităţii
de asigurat, dacă cererea a fost depusă în
termenul prevăzut la alin.(1), în cazul persoa
nelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III;

b) de la data îndeplinirii condiţiilor de

pensionare, dacă cererea a fost depusă în
termenul prevăzut la alin. (1), în cazul
persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV
şi V şi art. 5 alin. (2).

(4) În cazul persoanelor ale căror cereri
de pensionare au fost depuse cu depăşirea
termenului prevăzut la alin. (1), drepturile de
pensie se cuvin şi se plătesc:

a) de la data depunerii cererii, în cazul
pensiei pentru limită de vârstă;

b) de la data depunerii cererii, dar nu
înainte de data încetării calităţii de asigurat,
în cazul pensiei anticipate şi al pensiei
anticipate parţiale, în situaţia persoanelor
prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II şi III;

c) de la data depunerii cererii, în cazul
pensiei anticipate şi al pensiei anticipate
parţiale, în situaţia persoanelor prevăzute la
art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi art. 5 alin. (2).”

Articolul 86 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art. 86. - (1) Admiterea sau respingerea
cererii de pensionare se face prin decizie
emisă de casa teritorială de pensii, în termen
de 45 de zile calendaristice de la data
depunerii cererii.

(2) Decizia casei teritoriale de pensii
cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe
baza cărora se admite sau se respinge
cererea de pensionare.

(3) Decizia casei teritoriale de pensii se
comunică în scris atât persoanei care a
solicitat pensionarea, cât şi angajatorului, în
termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.”

Articolul 1672 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„Art. 1672. - În perioada eşalonării
vârstelor standard de pensionare şi a
stagiilor de cotizare prevăzute în anexa nr. 3,
cererea de pensionare, împreună cu actele
doveditoare, se depune de către solicitant
sau, după caz, de către angajator, cu 30 de
zile calendaristice înainte de data îndeplinirii
condiţiilor de pensionare prevăzute de lege,
la casa teritorială de pensii în a cărei rază
teritorială se află domiciliul solicitantului.”

- Cererile de pensionare înregis
trate până la data intrării în vigoare a prezen
tei legi se soluţionează conform normelor
legale în vigoare la data înregistrării cererilor.

- La articolul 98 din Legea
nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor
publici, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.365 din 29 mai 2007,
cu modificările şi completările ulterioare,
partea introductivă şi litera d) ale alineatului
(1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 98. - (1) Raportul de serviciu existent
încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare;”

- Legea nr. 53/2003 - Codul mun
cii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modi
ficările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:

La articolul 56, partea introductivă şi lit
d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 56. - Contractul individual de muncă
existent încetează de drept:

d) la data îndeplinirii cumulative a
condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului
minim de cotizare pentru pensionare;”

La articolul 56 se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin.(1)
lit.d)-k), constatarea cazului de încetare de
drept a contractului individual de muncă se
face în termen de 5 zile lucrătoare de la
intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a
angajatorului, şi se comunică persoanelor
aflate în situaţiile respective în termen de 5
zile lucrătoare.”

La articolul 61, litera e) se abrogă.
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.72 din 5 februarie 2003, cu modi
ficările şi completările ulterioare, precum şi
cu cele aduse prin prezenta lege, se va repu
blica în Monitorul Oficial al României, Partea
I, dându-se textelor o nouă numerotare.

-

-

-

-

-
-

-

-
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Împ@duriri în 2010
Ministerul Mediului şi Pădurilor va

investi peste 50 milioane de euro pentru
împăduriri în 2010, a anunţat ministrul
Mediului cu ocazia reuniunii Comisiei
pentru mediu, agricultură şi probleme
locale şi regionale a Adunării Parlamen
tare a Consiliului Europei, organizată la
Bucureşti.

România trebuie să împădurească
până în anul 2035 circa două milioane
de hectare de terenuri, pentru a ajunge
gradul mediu de împădurire al Uniunii
Europene. Gradul de împădurire în
România este, în prezent, de circa 27 la
sută, deşi în zona de câmpie nu
depăşeşte 15 la sută. La nivelul UE,
gradul de împădurire este, în medie, de
33 la sută, dar sunt ţări precumAustria şi
Germania cu peste 40 la sută, iar în ţările
nordice cu procente de peste 80 la sută.

Fondul forestier naţional este în
suprafaţă de 6,48 milioane hectare, din
care Romsilva administrează,în prezent,
3,5 milioane hectare de păduri proprieta
tea statului şi peste un milion de hectare
de pădure din proprietate privată

-

-

.

Sistemul de plat@ a
medicilor de familie
CNAS a modificat sistemul de plată

a medicilor de familie. Potrivit proiectului
de contract-cadru pe anul 2010 privind
acordarea asistenţei medicale, ei vor
primi mai puţini bani pentru persoanele
înscrise pe liste şi mai mulţi pentru
serviciile acordate bolnavilor care vin la
cabinet

În prezent, valoarea punctului pentru
persoanele înscrise pe liste indiferent
dacă vin sau nu la consultaţie la cabinet
este de 90%, iar cea a consultaţiei
propriu-zise de 10%. Concomitent cu
revizuirea pachetului de servicii ei vor
primi 70% pentru plata per pacient şi
30% pentru plata per serviciu.

Contractul-cadru este afişat pe site-
ul CNAS pentru dezbatere publică timp
de 30 de zile, după care propunerile,
sugestiile făcute se vor analiza din nou şi
se va redacta forma finală a contractului.

.

Lege privind unele m@suri în domeniul muncii }i asigur@rilor sociale



Cea mai înaltă instanţă din a
invalidat o lege care permitea autorităţilor
păstrarea datele privind apelurile telefonice
şi e-mail, declarând că aceasta a marcat "o
intruziune gravă" în dreptul la viaţă privată
şi trebuie să fie revizuită.

Germania Primele rachete americane
Patriot vor fi amplasate în
în aprilie, când vor sosi şi primii
militari americani, a anunţat un
purtător de cuvânt al Ministerului
polonez alApărării.

Polonia
Ministrul de externe din Argentina a solicitat

ajutor din partea Naţiunilor Unite pentru a
convinge Marea Britanie să participe la negocieri
cu privire la . Marea Britanie a
exclus orice concesie care implică teritoriul pe
care îl are de la începutul anilor 1800.

Insulele Falkland
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Oraşul
Stockholm va fi, în 2010, prima capitală europeană verde, a decis Comisia Europeană Conţinutul textului codului Uniunii Vamale a Rusiei,
Belarusului şi Kazahstanului a fost finalizat. Documentul convenit pregăteşte formarea unui spaţiu economic unic în 2012 China rămâne
cel mai mare deţinător al obligaţiunilor de stat americane, în valoare de 894,8 miliarde dolari

O persoană poate pierde statutul de refugiat atunci când au dispărut circumstanţele care au justificat teama de a fi persecutată în ţara de
provenienţă, a anunţat Curtea Europeană de Justiţie Adunarea Generală ONU a declarat anii 2011-2020 Deceniul de acţiune pentru
siguranţa rutieră India şi Pakistanul au reluat în mod oficial discuţiile bilaterale, în încercarea de a relansa dialogul de pace

Parlamentul Germaniei a votat pentru creşterea
nivelului de trupe în Afganistan şi pentru extinderea misiunii în această ţară cu un an Miniştrii de interne şi cei ai justiţiei din statele Uniunii
Europene au adoptat, la Bruxelles, strategia de securitate internă a uniunii

În urma votului de neîncredere din
parlamentul , guvernul
condus de Yulia Tymoshenko a
căzut. Urmează formarea unei noi
coaliţii şi, în caz de nereuşită, alegeri
parlamentare anticipate.

ucrainean
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Un aisberg (gheţar plutitor) imens, aproximativ de 3
ori mai mic dimensiunea judeţului Caraş-Severin, s-a
desprins din calota glaciară antarctică, dislocând un al
doilea aisberg de dimensiuni asemănătoare, într-un
eveniment care ar putea perturba modele circulaţiei
oceanelor din întreaga lume, avertizează oamenii de
ştiinţă.

Aproape 3000 de kilometri pătraţi de aisberg s-au
rupt în februarie din vârful Glaciarului Mertz care iese
înspre Oceanul de Sud dinAntarctica de est. Incidentul
a avut loc atunci când un gheţar plutitor mai vechi,
desprins în 1987 din altă zonă a Antarcticii şi cunoscut
sub numele de B9B, a lovit gheţarul Mertz rupând o
masă de miliarde de tone de gheaţă.

Cele două aisberguri sunt în derivă împreună, la
aproximativ 100 până la 150 km de peAntarctica de est
în urma coliziunii. Fiecare bloc masiv de gheaţă
conţine suficientă apă pentru a furniza o cincime din
nevoile din lume, pentru un an întreg.

Oamenii de ştiinţă au spus că impactul incidentului
ar putea fi simţit după zeci de ani sau mai mult dar o
încetinire în producţia de apă rece, densă, ar putea
duce la ierni mai puţin temperate în Atlanticul de nord.

Ei consideră că atât ciclurile naturale cât şi schimbările
climatice create de om pot contribui la prăbuşirea de
platforme de gheaţă şi gheţari.

Cu toate acestea, David Santillo, un om de ştiinţă
de la laboratoare de cercetare Greenpeace din Marea
Britanie, a declarat că dovezile indică evenimentul ca
rar dar "în întregime natural". "Asta nu înseamnă că noi
nu ar trebui să fim preocupaţi de el. Ar putea avea un
impact îndepărtat în timp", a spus el.

Zona în care aceste aisbergurile sunt situate nu
este în aria uzuală în care se găseşte multă gheaţă pe
mare. Prezenţa lor ar putea face mult mai dificil pentru
speciile cheie în ecosistemele respective să găsească
hrană. Acestea ar putea fi nevoite să călătorească mai
departe.

"Al doilea aspect este că aceasta este una dintre
puţinele zone majore de pe glob care este importantă
pentru dezvoltarea apei foarte reci, dense şi bogată în
oxigen, care coboară la fundul mării şi păstrează adân-
cul oceanului oxigenat. Dacă prezenţa aisbergurilor
interferează cu acest proces, făcând apa mai puţin
densă, ar putea avea un impact de mare anvergură la
scară globală în timp", a mai spus Santillo.

Aisberg gigantic s-a rupt din AntarcticaAisberg gigantic s-a rupt din Antarctica

Din ce în ce mai mulţi europeni se îndreaptă către
serviciile UE de consiliere şi de asistenţă pentru a găsi
răspunsuri concrete şi soluţii rapide pentru întrebările şi
problemele cu care se confruntă în cadrul pieţei interne.
Aceasta este concluzia comună a rapoartelor anuale
publicate de Comisia Europeană cu privire la SOLVIT şi
la Serviciul de orientare pentru cetăţeni (CCS - Citizens
Signpost Service), două servicii gratuite de asistenţă
puse la dispoziţia întreprinderilor şi a cetăţenilor euro
peni pentru a-i ajuta să beneficieze deplin de drepturile
lor în cadrul pieţei interne. SOLVIT a devenit alternativa
complementară şi practică la procedurile oficiale privind
încălcarea legislaţiei, ajutând cetăţenii şi întreprinderile
să îşi revendice drepturile în cadrul pieţei interne.

Ocupându-se de un număr tot mai mare de cazuri,
SOLVIT a contribuit simţitor la mai buna funcţionare a
pieţei interne. În 2009, SOLVIT a ajutat un număr record
de 1 500 de cetăţeni şi întreprinderi care întâmpinau
dificultăţi în ceea ce priveşte recunoaşterea drepturilor
lor în cadrul pieţei interne de către administraţiile
publice naţionale, ceea ce reprezintă o creştere de 54%
faţă de anul anterior. Cel mai frecvent au apărut
probleme legate de drepturile de şedere, de asigurările
sociale şi de recunoaşterea calificărilor profesionale.
Au fost rezolvate cu succes 86% din cazuri, iar durata
medie pentru tratarea unui caz a fost de 59 de zile,
situându-se deci în limitele intervalului de 10 săptămâni
pe care şi-l impune SOLVIT pentru tratarea dosarelor.

Începând cu anul 2007, numărul de cazuri de care
se ocupă SOLVIT a devenit mai mare decât numărul de
reclamaţii oficiale şi de dosare pentru cazuri de
încălcare a legii în domeniul pieţei interne. Graţie
rapidităţii cu care gestionează dosarele şi ratei mari de
succes, SOLVIT reprezintă un serviciu care reprezintă
un instrument alternativ eficace la procedurile privind
încălcarea legislaţiei, ceea ce constituie o veste bună
pentru cetăţenii şi întreprinderile care au nevoie de o
rezolvare rapidă a problemele lor.

în 2002, Comisia şi statele mem
bre au creat reţeaua SOLVIT, al cărei scop este de a
ajuta cetăţenii şi întreprinderile să depăşească proble
mele de ordin practic care apar din aplicarea necores

punzătoare a legislaţiei UE de către administraţiile
naţionale. SOLVIT oferă, în termen de zece săptămâni,
soluţii practice celor care depun reclamaţii, fiind un ser
viciu gratuit şi uşor de utilizat. Reclamanţii pot depune
plângeri, în limba maternă, prin intermediul unui formu
lar pe internet sau pot contacta centrul naţional SOLVIT.

În 2009, Serviciul de orientare pentru cetăţeni a
oferit, într-un interval de trei zile lucrătoare, consiliere
juridică gratuită şi practică unui număr de aproximativ
12 000 de cetăţeni, ceea ce reprezintă o creştere de
8,5% faţă de anul precedent. Cele mai multe întrebări
primite se refereau la asigurările sociale, la dreptul de
şedere, la locurile de muncă, la procedurile de intrare, la
autovehicule şi la impozite. Tot în 2009, serviciile oferite
de CSS s-au extins pentru a permite consilierea directă,
prin intermediul întrevederilor, în trei capitale (Dublin,
Berlin şi Madrid), consolidându-se astfel gama de
servicii de asistenţă de care dispun cetăţenii UE pentru
a beneficia de oportunităţile pieţei interne.

Despre CSS: Acest serviciu oferă cetăţenilor UE
consiliere gratuită şi personalizată în legătură cu
întrebările şi problemele pe care le au atunci când îşi
exerci tă în alt stat UE drepturile lor în cadrul pieţei
interne - cum ar fi obţinerea unui permis de şedere,
stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, recunoaş
terea calificării profesionale. Cetăţenii pot formula
întrebări în limba maternă şi, în interval de trei zile,
primesc de la un jurist un răspuns elaborat în limba
respectivă, precum şi îndrumări către servicii de unde
pot obţine mai mult sprijin.

Pornind de la succesul SOLVIT şi CSS, Comisia se
angajează să continue eforturile pentru o mai bună
informare, orientare şi rezolvare a problemelor în
beneficiul întreprinderilor şi al cetăţenilor. În 2009,
SOLVIT şi CSS au conlucrat mai îndeaproape pentru a
oferi cetăţenilor un pachet mai integrat de servicii. În
prezent există o cooperare strânsă şi cu alte servicii,
având drept obiectiv final un pachet de servicii de înaltă
calitate oferite de un „ghişeu unic” care să le permită
cetăţenilor şi întreprinderilor să cunoască, să înţeleagă
şi să îşi apere mai bine drepturile în UE.

-
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SOLVIT

Despre SOLVIT:

Serviciul de orientare pentru cetăţeni (CSS)

Etapele următoare

SOLVIT }i Serviciul de orientare pentru cet@]eni

Numărul de urgenţă 112: câţi
dintre noi îl cunosc?

Mulţi europeni încă nu ştiu că pot suna la 112,
de oriunde din Europa, pentru a contacta poliţia,
pompierii sau salvarea.

Ştiţi care este numărul la care puteţi suna în
caz de urgenţă, de oriunde din UE? Un sondaj
recent arată că, după aproape două decenii de la
introducerea acestui număr, doar 25% din euro
peni cunosc răspunsul la această întrebare: 112.

Peste 50% din cetăţenii Republicii Cehe,
Luxemburgului, Poloniei, Slovaciei şi Finlandei
cunoşteau numărul unic de urgenţe 112. La polul

opus se află Italia, Grecia şi Regatul Unit, unde doar 10% din
persoanele intervievate ştiau răspunsul.

Sondajul comandat de UE arată, de asemenea, că cei mai mulţi
europeni sprijină ideea unui număr de urgenţe unic la nivel european,
dar consideră că aceasta nu a fost îndeajuns popularizată.

În consecinţă, Comisia a îndemnat statele membre să promoveze
mai activ acest număr, întrucât poate salva vieţi şi reduce incidenţa
rănirilor grave. 112 apare deja în cărţile de telefon şi pe vehiculele de
intervenţie în majoritatea ţărilor UE.

Sondajul a fost publicat la 11 februarie, dată declarată „Ziua 112” în
Europa. Câteva ţări au organizat diverse evenimente pentru a face
cunoscut numărul de urgenţă. În România, cântăreaţa şi actriţa Monica
Anghel a fost numită „ambasadorul 112” - calitate în care, printre altele,
va vizita şcoli.

În ultimii cinci ani, 25% dintre europeni au apelat un număr de
urgenţă. Circa jumătate din ei au folosit numerele naţionale, care există
în paralel cu 112. Totuşi, procentul celor care sună la 112 a crescut.

Limba de comunicare continuă să fie o problemă. 10% dintre
respondenţii care au sunat la 112 în timp ce se aflau în străinătate
susţin că au întâmpinat dificultăţi în a vorbi cu operatorul. În cele mai
multe cazuri, a fost folosită limba ţării vizitate. Însă toţi operatorii care
răspund la 112 sunt obligaţi să cunoască limba engleză.

Apelurile sunt gratuite şi pot fi efectuate de pe orice telefon fix sau
mobil. Atunci când sunaţi, operatorul vă va direcţiona către serviciul
corespunzător: poliţie, pompieri sau salvare.

-
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Vând mobil

Vând rochie de mireas

-

Vând jaluzele din lemn pentru
cas

. -

-
ţar f

ţ ne-
gociabil. Tel. 0355-401982. (R.R)

Vând calculator Pentium 4,
500 lei; laptop 550 lei negociabil.
Tel. 0255-530361. (R.R)

Vând taur mare, 350 kg, 100
lei/kg. Tel. 0754-089063. (R.R)

Vând purcei peste 2 luni, 650
lei/perechea; vac

ţi pentru
stupi în B

ţ
. -

ţa, 3
ţoli, Honda, 350 € negociabil. Tel.
0742-614159. (R.R)

Vând viţea 350 kg în Fize

ţel în
Luncaviţa, 3.500 lei. Tel. 0729-
375289. (R.R)

Cump ţel nou-n

ţ

ţ ţi de
cauciuc, 2500 lei; comot nou, 400
lei. Tel. 0763-708115. (R.R)

Vând monitor 19 preţ 100 lei.
Tel. 0729-204684.

Vând boiler electric 50 l nou,
garanţie, 300 lei. Tel. 0763-
923256.

ă tineret + dulapuri
haine, bibliotecă, birou, canapea,
500 lei negociabil. Tel. 0751-
161619. (R.R)

ă, 800
lei negociabil, ulcior din 1946 la 80
€, discuri de muzică u ă, popu
lară din 1970 la 6 lei/buc. Tel.
0756-040911. (R.R)

ă, 350 lei, diferite piese pentru
centrală Vaillant; 3 coco ă
40 lei/buc.Tel. 0355-881263 (R.R)

Vând două iepe de lucru în
satul Comorâ

ămâi; col ăcut la
comandă, se poate deschide să
doarmă o persoană. Tel. 0770-
457512. (R.R)

Vând cal în Mehadica, 3200
lei. Tel. 0753-030750. (R.R)

Vând 10.000 kg de grâu, 65
bani/kg; 25 t porumb, 65 bani/kg.
Tel. 0255-551611. (R.R)

Vând centrală Viessmann
pentru casă, 500 € negociabil. Tel.
0355-413699. (R.R)

Vând vin ro
ă ă, pre

ă gestantă în 9
luni, 3.000 lei. Tel. 0746-642653.
(R.R)

Vând faguri presa
ăile Herculane, 30 kg, 30

lei/kg. Tel. 0727-866574. (R.R)
Vând cartofi pentru mâncare

ămân ă, sat Duleu, 1,5 - 2 lei/kg
neg ; 3 purcei de 3 luni, 600 lei/pe
rechea. Tel. 0731-910818. (R.R)

Vând motopompă în Oravi

ăsar
de 1 an 900 lei negociabil. 0745-
630886. (R.R)

Vând junincă + vi

ăr vi ăscut. Tel.
0255-232849. (R.R)

Vând porci 60 kg, 650 lei;
cumpăr cartofi de masă
ămân ă. Tel. 0740-770047. (R.R)

Vând iapă semi-murană, 8 ani,
2.700 lei; căru ă pe ro

şoar

şi de ras

şte, 9 000 lei nego
ciabil. Tel. 0728-310452, 0721-
069525. (R.R)

Vând pomi fructiferi, manda
rini, portocali, l

şu, 50 l, 4 lei/l; lemn
pentru cas şi scândur

şi
s

ş, 1
an, 2.000 lei negociabil; 1 arm

şi
s
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Vând
ţi,

umera dormitor compus din
dulap 3 u

ţ pentru bebelu preţuri
convenabile, negociabile.

Urgent. Vând linie tehnologic
-

ţie, preţ 250 lei. Tel.
0729-204684.

Vând porc la 6,5 lei/kg. Tel.
0255-243110, 0724-323091. (RR)

Vând calculator Pentium 4 la
400 lei, complet, calculator
Pentium 3 complet, 250 lei, staţie
de amplificare marca Schneider
80 lei, c

Cump

Vând bazin plastic nou, 100 l,
cu grilaj metalic, 400 lei, mas

-

ţoli, 100 lei/ţol, racord 1 la 45,
500 lei/buc.Tel.0747-877713 (RR)

Vând costum popular ţ
ţi 500 lei, rochie de

mireas

ţelegere, fripte-
uz

Vând frigider Arctic, 300 l, 300
lei. Tel. 0770-358969. (R.R)

Vând miere de salcâm, 15
lei/kg, pentru en-gros negociabil.
Tel. 0722-975612. (R.R)

Vând 2 c ţe, una este nou

ţi pe oba-
d

ţap

Vând un berbec de 2 ani, 3
lei/kg viu, negociabil. Tel. 0746-
656847. (R.R)

Vând central

ţ 120 € negociabil. Tel. 0355-
801296. (R.R)

Vând convector pe gaz, 350
lei. Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând staţie de amplificare,
subwoofer, casetofon pentru
ma

Cump ţe floarea soa-
relui

stative magazin pt.
haine, busturi femei b

şe,
şi cu oglind

şi o servant
ş,

Tel
0355-802548, 0749-486188.

şini şi alte
unelte. Tel. 0743-256393.

Vând Sony auto mp3 5x52w
nou, garan

şi defecte. Tel. 0743-
431976. (R.R)

şi 2 juguri. Tel.
0746-656847. (R.R)

şin

şi dovleac, 300 lei/100 kg
pentru dovleac, 1.000 lei/1.000 kg
floarea soarelui. Tel. 0744-
772425, 0729-921265. (R.R)

ărba

ă, pat de
mijloc, 2 noptiere ă, un
căru

ă
completă pt. fabricarea termopa
nelor, compresor, borma

ărucior copii, 120 lei. Tel.
0743-431976. (R.R)

ăr televizoare din plastic
bune

ă de
circular 7 kw trifazic 1.000 lei, ca
blu trifazic 40 lei/ml, robinete noi 1,
2, 3

ărănesc
pentru bărba

ă în stare foarte bună 350
lei, costum negru de ocazie 800
lei, dormitor vechi în stare bună
800 lei, dună, plapumă, covoare,
aparate radio la în

ă inox de 3,3 l, 180 lei în cutie.
Tel. 0751-847843. (R.R)

ăru ă,
1.000 lei negociabil, una veche,
600 lei negociabil, cu ro

ă, osii din fier roterman, cu loitre
noi din lemn, pro

ă Beretta Minut cu
tiraj normal pe gaz pentru case.
Pre

ă, 150 € negociabil. Tel.
0752-344323. (R.R)

ăr semin

.

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
American origine român

ţ
ţie serioas

ă,
intelectual, onest, 39 ani,
necăsătorit, doresc cuno ă pt.
rela ă doamnă 30-39
ani. Email: jolomis@aol.com tel.
001212764833.

ştin

S-a furat ma

ţii despre aceast

Vând garaj mare, zon
ţ negociabil. Tel. 0723-

173618, 0728-091478.
Vând Kia, an 1999, euro3, 1,5l,

benzin ţ 1.300 € negociabil.
Tel. 0721-766922.

Vând Ford Taunus, 1.6 + piese
de schimb, an fabricaţie 1981,
verificare valabil

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând Dacia 1310 în stare de
funcţionare, cu acte în regul

ţie GPL, pentru
voucher. Preţ negociabil. Tel.
0730-853444.

Vând garaj

ţi de rezerv
ţ 9.000 €. Tel. 0355-418178,

0731-153200.

ţi Al/15 pentru Opel,
originale, prindere în 4 prezoane,
cu cauciucuri. Preţ 150 €. Stare
perfect

şin
şie, CS-01-BZN. Cine

poate da rela
şin

şi maşin

ă Ford Escort
culoare ro

ă
ma ă este rugat să sune la tel
0730-804629, ofer recompensă.

ă centra
lă, pre

ă. Pre

ă până în
01.12.2009. Pre

ă,
dotată cu instala

ă de teren
Lada Niva, diesel, cu piese de
schimb inclusiv ro ă.
Pre

Cumpăr Aro 10, 4X4, în stare
bună. Tel. 0745-126991.

Vând urgent Dacie 1410. Tel.
0355-809615.

Vând 4 jen

ă. Tel. 0769-001479.

.

-

Vând stroboscop & tester auto
(dwellmetru, turometru, voltme-
tru). Info la email stoc_excedentar
@yahoo.com

Cump r VW Sharan, înmatri-
culat, full-option. Tel.0721-786555

ţ
2.600 € neg. Tel. 0740-140005.

Vând Renault Clio 3, an 2007,
16v, 1.6, benzin

Vând Opel Astra, an fabricaţie
2000, climatronic, 4.000 €; Fiat
Doblo, an fabricaţie 2001, 2.400 €;
Dacia din 2005, 1.700 €; Merce-
des Sprinter cu 7 locuri

ţie 1996, 5.500 €;
înmatriculate în TM, verificare la
zi, acte în regul

ţie 1995, ţinut în garaj în stare
foarte bun ţ 2.700 € nego-
ciabil. Tel. 0729-950354. (R.R)

Vând tractor Ferguson, 35 CP,
2.400 €. Tel. 0765-856273. (R.R)

Vând tractor U650 în stare
foarte bun

ţie, cauciucuri noi, RCA,
porne ţeav

ţionare, mic ţiune la
pompa hidraulic

ţionare, f

ţa. Tel. 0255-572378,
0746-536966. (R.R)

Vând Matiz alb, 15.000 km,
3.200 € negociabil, stare exce-
lent

Vând tractor, motor în 4 pis-
toane, în stare foarte bun

ţie, euro 4, 9100 €. Tel.
0766-426577. (R.R)

ă

Vând Opel Agila an 2001
euro4 înmatriculat RO, abs, eps, 2
airbag-uri, servo, stare bună, pre

ă, 132 CP, abs,
esp, 6 airbag, cd mp3. Tel. 0746-
665333.

ă în
spate, an fabrica

ă; tractor U445,
2.400 € cu mici lipsuri

ă. Pre

ă, cu cauciucuri noi,
2.700 € ă auto, 5 t, 650 €
neg. Tel. 0742-943871. (R.R)

Vând tractor U650 la super-
ofertă cu acumulator nou, cu
garan

ă,
cu 3 brăzdare, disc mare

ă defec
ă, 2.350 € nego-

ciabil. Tel. 0747-204193, 0255-
232277. (R.R)

Vând scuter Kimko, 120 cmc,
electromotor defect, fără acte, 220
€ negociabil sau la schimb cu
diverse. Tel. 0758-313842. (R.R)

Vând Mercedes, 1988, diesel,
în stare de func ără bate-
rie, 500 € negociabil. Tel. 0255-
240193. (R.R)

Cumpăr cric pneumatic pe per-
nă de aer; Golf 3 dezmembrabil
pentru piese de schimb. Tel. 0740-
068548. (R.R)

Vând tichet Dacia pentru Ra-
bla, la Oravi

ă. Tel. 0766-384345. (R.R)
Vând Golf 4 recent adus din

Germania, 1.9 TDI, înmatriculat,
euro 4, combi, albastru, 7.000 €
neg.; Golf 4, 2005, înmatriculat,
1.9 TDI, 7.800 € negociabil. Tel.
0769-352867. (R.R)

Vând Opel Astra Caravan
break, 1.7 turbodiesel, 1997,
servo total, ABS, airbag, închidere
centralizată, în stare foarte bună,
înmatriculat recent, acte la zi,
2.500 € negociabil; piese Opel.
Tel. 0729-824413. (R.R)

ă, 4.500
€ neg. Tel. 0724-032025. (R.R)

Vând Hyundai 1200 cmc,
nouă, 400 km, înmatriculată, 7 ani
garan

ă pentru tractor mic, 1800
lei. Tel. 0723-235961. (R.R)

şi lad

şi orice pie-
se de U445.Tel.0723-579140(RR)

Vând Cielo coreean, an fabri-
ca

şi remorc

şte la cheie, plug pe
şi trailer,

4.900 € negociabil. Tel. 0769-
609121, 0746-656847. (R.R)

Vând tractor U650 în stare de
func

Vând 2 remorci de tractor, 1
pentru tractor mare, 2700 lei,
cealalt
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Vând monitor 19 lcd impecabil
preţ 300 lei. Tel. 0729-204684.

Vând tv color, diagonal

ţesut foarte
vechi, în perfect

-

ţa. Preţ 2.600 lei. Tel.
0255-219563, 0721-786555

ţionale.
Ofer 10-40 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.

Vând frigider, lustr

ţ total 300 lei.
Tel. 0748-090565.

Vând calculator/televizor/mo-
nitor lcd Sony Vaio P4 HT 512MB
ram, 160 gb hdd, tastatur

-

asic
m -

ţ 75 lei. Tel.
0745-617325.

ă 54,
teletext, telecomandă, 200 lei,
negociabil. Tel. 0771-783426.

Vând război de
ă stare. Tel. 0255-

232919.
Vând ma ă de găurit trifazică

GR16, compresor, aparat de
sudură cu argon, generator aceti
lenă. Tel. 0720-545776.

ă gestantă în luna a
8-a, din Re

Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi, defecte sau func

ă

ă de sunet
Creative Sound Blaster Audigy
SE, 7.1 surround pre

ă, mouse
wireless, înregistrare emisiuni tv
programabilă. Tel. 0743-854045.

Vând acumulator, alimentator,
microprocesor T7100 din dez
membrare lap top Tosh iba
Satellite. Tel. 0745-617325.

Vând telefoane mobile MDA
B

ă. Tel. 0743-854045.
Vând casetofon deck Sony, 3

motoare, 3 capete. Pre

şin

şi

şi fotoliu
dublu. Tel. 0746-2546661.

Vând sistem audio pc Creative
Inspire 5.1 T6100 + plac

şi Compact IVHTC Touch
Diamond şi Viva sub brand T- o
bile cu Windows 6.1 Profesional în
german

Vând vac

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând bloc motor pentru tractor
românesc U650 pe semicuzinet,
1.200 lei. Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând Opel Cadett alb, numere
noi, 1.6 pe injec

ă, servofrâ-
nă, volan

ă, 1.500 € nego-
ciabil. Tel. 0762-748427. (R.R)

Vând Ford Fiesta, 1996, 2 u

ă, 1.800 €
neg. Tel. 0742-943871. (R.R)

Vând bloc motor pentru 445
tractor, 500 lei, aripi pentru tractor
mic, capote pentru tractor mic tip
vechi, plug cu 3 bra

ă, cuplu automat pentru trac-
tor mare. Tel. 0746-642653. (R.R)

Vând Ford Mondeo, 1.8, 16
valve, 112 CP, 1993, 2 airbag-uri,
geamuri electrice, închidere cen-
tralizată, oglinzi electrice regla-
bile, scaune reglabile electric,
turelă electrică,ABS, 4 boxe, 1100
€ negociabil. Tel. 0721-606702,
0747-553166. (R.R)

Vând Ford Sierra pentru dez-
membrare, turbo-diesel, 500 €.
Tel. 0727-866574. (R.R)

Vând Dacia papuc, 5 locuri,
850 € neg.Tel. 0742-664822 (R.R)

Vând Golf 2, înmatriculat,
1.200€ neg.Tel.0742-943871(RR)

Vând Ford Escort an 96 motor
1,4i recent adus euro2, taxa 280 €,
impecabil, pre

ă de func

ările, 1,4 benzină,
înmatriculat, 109.000 km, an
2000, 4.100 €. Tel. 0727-856750.

Vând Ford Escort break 1990,
1,8d, acte la zi, negociabil. Tel.
0745-866656.

Vând Opel Vectra B an 2001
motor de 16 benzinar, gri
metalizat, jen

ă în 2006, 50.000 km, stare
foarte bună. Tel. 0722-742502.

ţie, consum mic,
servodirecţie schimbat

Vând Opel Calibra înmatricu-
lat, ro

ţe, radiator
pentru tractor mare în stare foarte
bun

ţ 1.200 €. Tel. 0729-
204684.

Vând Fiat Tipo an 93, motor
1,9 tdi, înmatriculat, taxe la zi,
stare perfect ţionare, preţ
1.200 €. Tel. 0729-204684.

Vând Opel Astra Caravan,
toate dot

ţi aluminiu, full
option, preţ 4.700 € negociabil.
Tel. 0745-412496.

Vând 3 Dacia la preţul de
1.000 €. Tel. 0764-536400.

Vând Dacia Logan 1,5 dci,
fabr. 2005 decembrie, înmatricu-
lat

şi pedale sport, 4 jante
cu anvelope var

şi,
euro 2, 1.3, 1.700 € neg., cauciu-
curi noi. Tel. 0355-401982. (R.R)

şu, în stare f. bun

Caut de lucru în cur ţenie, 2-3
ore/zi. Tel. 0355-805173.

ă

Execut la comandă, la cele mai
mici preturi, mobilier din PAL. Tel.
0722-550926.

Repar calculatoare hard şi soft
la domiciliu. Tel. 0748-563666.



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Apartament 2 camere Govândari, etaj
p/4, central , termopane, podele, central

ţie, cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere Lunca, P/4,

complet mobilat

ţie, cod anunţ 00487.
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul

Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

Vând apartament 3 camere Lunc
-

ţie pe cupru, bloc de
c ţigl ţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apo-
metre, instant pe gaz, parchet camere, u

ţ -
ţ 40.000 € neg. cod anunţ 00438.

Vând apart. 3 camere Govândari Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp, semidecomandat,
utilit ţi, central

-
ţie sanitar
ţ 45.000 €. cod anunţ 00205

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat, 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat,
apartamentul necesit ţ
47.000 € cod anunţ 00336.

Locaţie: Re ţa centru, preţ 130.000 €,
suprafaţ

-
ţii, casa are utilit ţile generale -

ţ 270 mp
front stradal 10 m. cod anunţ 00498

Vând cas -

ţ
-

ţ 65.000 € negociabil. Cod
anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţa 1.932 mp total,
547 mp construiţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas

-
ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458

Vând teren intravilan în Moldova Noua,
pe DN, suprafaţ

ţi în
apropierea terenului. Preţ 250.000 €
negociabil. cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în stare
bun ţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ ţ 12 €/mp, cod anunţ 00023

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi apropiere, preţ 35 €/mp negociabil,
cod anunţ 00451.

ţie: Boc
ţia cu Ocna de Fier, preţ 12 €/mp,

suprafaţ

ţii Docnecei, zon
ţa de 5.895

mp, terenul ieste intabulat, utilit ţi sunt în
zon ţ 12
€/mp. cod anunţ 00496

ţ 5 €/mp,
suprafaţa 3.095 mp.

Locaţie Boc
ţia cu Ocna de Fier, preţ 5 €/mp,

Docnecei, zona cu lacuri, terenul are
suprafaţa de 3.095 mp terenul ieste
intabulat, utilit ţi 3.095 mp teren de
vânzare intravilan Boc

ţii sunt în zon
ţ 5 €/mp. Cod anunţ 00496.

ă ă,
se închiriază, gol, chirie 200 € + 200 €
garan

ă, termopane, u
ă metalică, chirie 400 € + 400 €

garan

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 250 € + 250 € garan

ă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele lami
nate coridor ătărie, parchet camere,
centrală, instala
ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă
intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit, neame
najat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă nouă, rigips, izolat
interior, pre

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă 270 mp.
Casă de vânzare centru, zona Univer

sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3 camere, cărămi
dă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată, gresie,
faian ă, podele, u ă
metalică, centrală, termopane, scară inte
rioară, cabină du ă
~100 mp. Pre

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc

ă 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, acoperi

ă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbună
tă

ă 5229 mp, cale de acces,
front stradal la DN 57 117,47 m, utilită

ă, zonă bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre
ărului

(Scorillo), suprafa ă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 funda

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă, curent,
utilită

Loca ă
intersec

ă 5.895 mp
Teren de vânzare intravilan Boc

ă
cu lacuri, terenul are suprafa

ă
ă, gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă
intersec

ă

ă, gaz, apă, curent,
canalizare, pre

şi utilat nou, living open-
space, central şi interioare
noi, uş

şi buc

ş

şi interior
noi, baie şi buc. renovat şche
tat, instala

şi

şi nece

sit

şi interioare noi, uş

ş, curte (~200 mp), cas

ş Lindab. Pre

şa DN 58 B, lâng

şa, în
zona Ocna de Fier, Mun

pre

şa DN 58 B, lâng

şa, în zona Ocna de
Fier, Mun

Vând garsonier

ţiri, 32 mp, preţ
19.000 € negociabil, cod anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 21.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.

Apartament de vânzare Micro 3 et. 4/4.
48 mp semidecomandat, utilit ţi, u -

-
ţ

ţ 32.000 €, cod anunţ 00347
Apartament de vânzare Micro 1 parter

/4 semidecomandat, 54 mp, utilit ţi, podele
laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000 €,
cod anunţ 00252

Vând apartament 2 camere, Lunc , etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

Vând apart. 2 camere Lunc , etaj 1/4,
conf. 2, semidecomandat, central , tâm-
pl

ţ 24.000 € neg.cod anunţ 00366

ă Aleea Rarău, etaj 1/4,
bucătărie, baie, balcon închis, termopan
cameră, fără alte îmbunătă

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector + boiler, cabină du

ă ă intra
re metalică, u ă, ter
mopane, faian ă, gresie, parchet camere,
pre

ă
ă, centrală, u ă

intrare de fier, termopane, pre

ă

ă, termopane, pre

ă
ă

ărie lemn, podele laminate, u
ă intrare parchet, mobilă bucătărie

inclusă, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

ş
şi interioare noi, central

ş

şi interior
noi, uş

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Teren Boc

Teren vânzare Bocsa

Ă

ă DN 58Bşa Român

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbun -
ţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
ţ

17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decoman-

dat, Lunc
ţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, et. 4/4, bloc acoperit, Lunc
ţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, 103 mp, et. 1, Re ţa Sud, central
ţ

47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semide-

comandat, et. 1/4, zona Moroasa, central
ţ 42.000 €. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,

semidecomandat, situat în Lunc
ţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774.
Vând cas

ţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren în centru, 1.200 mp
ţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând cas
ţiu comercial, la strada principal

ţ 21.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ neg . Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,

situate pe D.N. Timi
ţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în

staţiunea Crivaia la strad
ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând hal ţie, depo-

zitare) + 5.000 mp teren în Caransebe
ţile. Preţ

250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Re ţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
ţa, zona Renk, pretabil .

ţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2.500 mp teren la strad
ţa, pe Calea

Caransebe ţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
V ţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând hal -
ţ

ţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Re ţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentral ţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriat

ătă

ă 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Pre

ă, et. 1/4, centrală, termopane
par

ă, centrală
termică. Pre

ă
termică, termopane, podele laminate. Pre

ă
termică, termopane. Pre

ă, et. 3/4.
Pre

ă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Pre

ă 5
camere. Pre

ă 2 camere, amenajată în
spa ă, zona
Muncitoresc. Pre

ă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebe

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Pre

ă ociabil

ă

ă termică, spa

ă, racordate la
toate utilită

ă 1200 mp (produc

ă

ă, 4.200 mp,
p+4, în Re ă pt
produc

ă, front
stradal, 50 ml situat în Re

ăliug, zona Poli

ă industrială - fabrică prelucra
re lemn, în suprafa ă de 5.440 mp, dotată

ă complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Pre

ă centrală.
Pre

ător.
Pre

ă sau separat,
situate în Re

ă. Pre

ă

şi

şi cas

şului, zona
Petrom. Pre

şoarei, racordat
la toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km
de Reşi

ş,
Pipirig, racordate la toate utilit

şi

şi

şi
şului, la km 3. Pre

şi
utilat

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

şi

şi şoarei şi
cartierul Moniom. Pre

şi durata contractului.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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. 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 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

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, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

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

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

22 feb. 109,1347
23 feb. 108,2739
24 feb. 107,0118
25 feb. 107,3153
26 feb. 107,9655
1 mar. 108,2252
2 mar. 109,2545
3 mar. 110,0764

10
10
10
10
10
10
10
10

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

3,08
3,06
3,04
3,02
3,00

2,88

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12

4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

4,10
4,08

USD

29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3

29 Ianuarie - 3 Martie 2010

PRISMA | 4 - 10 |Martie 2010



8
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Etapa urmatoare (1 /26): Duminica, .0 .2010

Steaua
MFA Bucuresti - UCM Resita

9 07 3 : HC Odorhei -
Stiinta Municipal Dedeman Bacau; Dinamo Bucuresti - U. Politehnica
Municipal Timisoara; CSM Satu Mare - U. Transilvania Cluj; Sport Club
Municipal Rom Cri Brasov - Universitatea Bucovina Suceava;

; HCM Constanta - Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare sta.

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Dinamo Volgograd - Oltchim

Sambata Sport.ro ora 13:00
POLO: Superliga Nationala, Dinamo - CSM Oradea

Sambata TVR 3 ora 14:00
CICLISM: Cursa Paris - Nice (ziua 1)

Duminica Eurosport ora 16:50
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: Pick Szeged - HCM Constanta

Duminica Sport.ro ora 18:15
MOTORSPORT: Curse de turisme - WTCC - Etapa 1: Brazilia

Duminica Eurosport ora 19:00
FOTBAL: Liga Campionilor: Optimi, retur: Fiorentina - B. Munchen

Marti TVR 1 ora 21:45
FOTBAL: Meci amical: Romania - Italia (U23), Giulesti

Miercuri TVR 2 ora 13:55
FOTBAL: Liga Campionilor: Optimi, retur: Real Madrid - O. Lyon

Miercuri TVR 1 ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
05 - 07 mar: WRC - Raliuri, Raliul Mexicului, Etapa II;
07 - 14 mar: CICLISM - Cursa Paris - Nice, Franta;
08 - 21 mar: TENIS - WTATour, Indian Wells, SUA;
12 - 14 mar: ATLETISM - Camp. Mondiale in sala, Doha, Qatar.

ATLETISM

-

-

-
-

-

România, trei atlete la CM de
sală. Ancu

ă
(triplusalt)

ă

ă de la Doha (12-14
martie). Cele trei sportive au fost
singurele care au îndeplinit bare
mul impus de Federa

ă de Atletism, Heltne reu

ă care au avut loc
în acest weekend la Bucure

ă va fi condusă
de Gabriela Szabo, vicepre

ă cele trei altete, pe antrenorii
Marin Istrate

ă sau trei sportive.

ţa Bobocel (1500

ţii) sunt cele trei atlete
care vor reprezenta România la
Campionatele Mondiale de atle
tism în sal

ţia Interna
ţional

ţionale de sal

ţia noastr

ţiei Române de
Atletism,

ţa în finale a
dou

şi
3000 de metri), Adelina Gavril

şi Anca Heltne (arun
carea greut

şind
acest lucru chiar la Campionatele
Na

şti.
Delega

şedin
tele Federa

şi îi mai cuprinde, pe
lâng

şi Runald Heltne.
Potrivit FR Atletism, obiectul
României la aceste Campionate
Mondiale este prezen

VANCOUVER 2010
Românii au adunat la JO canadiene rezultate superioare celor obţ

inute la ultimele ediţii, inclusiv un loc 10, prin

ţine ofer ţii
solide printr-un snop de locuri cuprinse între 10

ţie atins

ţa de vîrf, locul 11 la individual, pe care îl
atinsese

ţia a patra, una pe care românii n-au mai atins-o la
JO de iarn

ţ ţii. Am avut în lotul
de 29 trei medaliaţi la Campionatele Mondiale de juniori

ţiei,
biatlonista Reka Ferencz (20 ani), a contribuit

ţ Dovalciuc,
Ionuţ Andrei, Florin Cezar Cr

ţ Ţ

-
ştafeta feminin

şi decît la Torino. Olimpiada la care
românii viseaz

şi 20. Nou
ştafeta feminin

şi la un nivel înalt.
Ea şi-a egalat performan

şi în 1998, la Nagano, pe cînd avea doar 19 ani. Mai mult, a
fost la un foc de pozi

şi tineret, între
care doi cu aur. Una dintre cele mai tinere membre ale delega

şi la rezultatul de vîrf de
la Vancouver, locul 10 de la ştafet şi momente dramatice.
C

şi probe de curaj:
la sanie, la bob, la schi, acolo unde accidentele altor sportivi au fost
numeroase. Poate la Soci urcuşul va continua. În patru ani se pot
întîmpla multe şi, în primul rînd, juniorii cresc.

Cele mai importante rezultate obtinute de sportivii romani sunt:
locul 10: ştafeta 4x6 km (Dana Plotogea, Eva Tofalvi, Mihaela

Purdea, Reka Ferencz)
locul 11: bob 2 masculin (Nicolae Istrate, Florin Cezar Cr

ă de biatlon
Mai bine decît la Salt Lake City

ă medalii, dar încă nu le pot ob ă compensa
ă la număr.

10 e cea mai valoroasă pozi ă, prin ă de biatlon
4x6 km. Eva Tofalvi a fost cea mai constantă sportivă,

ă din 1992, de laAlbertville, în proba de sanie 2 masculin.
Ceva a fost însă diferit fa ă de precedentele edi

ă. Au fost
ăzătura serioasă la antrenamente a Violetei Strămăturaru la sanie.

Căzătura lui Edit Miklos în proba de coborîre la schi alpin, în urma
căreia a fost transportată la spital cu elicopterul. Dar

ăciun), Eva
Tofalvi (biatlon - 15 km individual feminin)

locul 14: Eva Tofalvi (biatlon - 7,5 km sprint)
locul 15: bob 4 masculin (Nicolae Istrate, Ioan Dănu

ăciun), bob 2 feminin (Carmen
Radenovici,Alina Savin)

locul 17: sanie 2 masculin (Cosmin Chetroiu, Ionu ăran), schi fond
- sprint echipe masculin (Paul Pepene, Petrică Hogiu)

locul 19: Maria Mazilu (skeleton), Eva Tofalvi (biatlon - 10 km
urmărire)

locul 20: sanie 2 masculin (Paul Ifrim,AndreiAnghel)

�

�

�

�

�

�

�

RUGBY
România, departe de Cupa Mondială.

Turneul celor 6 natiuni.

Na

ă a Na
ă din 2011. Cele două puncte câ ă

na ă a
ă câ ămase, cu Georgia (13 martie)

ări.
Tot sâmbătă, Georgia a învins Spania cu scorul de 19-17, echipa

georgiană asigurându- ă, prin
ocuparea locului I în grupă. Rusia este calificată de asemenea în urma
rezultatului de egalitate cu România.

ă după ce au înscris două încercări în urma unor intercep La
Londra, în derby-ul etapei cu numărul 3, Irlanda a ob

ă fie singura forma
ă

ă acasă cu Italia

ţionala de rugby a
României a încheiat la egalitate, scor 21-21 (8-18), în deplasare, cu
Rusia, în Cupa European ţiunilor,

ţionala României care va trebui acum s

ţionata „coco
ţia 2010 a Turneului celor 6 Naţiuni.

Pragmatici, francezii s-au impus cu 26-20 la Cardiff, conducând cu 20-
0 la pauz ţii.

ţinut un succes
(20-16) care o readuce în lupta pentru câ ţiei. Acest
rezultat face ca Franţa s ţie care mai poate realiza
Marele

şi a ratat şansa de a se califica
direct la Cupa Mondial ştigate nu ajut

ştepte jocurile rezultatelor
sau s ştige ambele partide r şi
Portugalia (20 martie) pentru a merge, de pe locul 3, în recalific

şi astfel calificarea la Cupa Mondial

Selec şilor“ şi-a sporit
şansele de a câştiga edi

ştigarea competi

Şlem (victorii în toate meciurile) în acest an, fiind avantajat şi
de program - joac şi cuAnglia.

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 17-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 17 16 0 1 545 434 32p

Steaua MFA Bucuresti 17 12 1 4 522 447 25
4. Stiinta Dedeman Bacau 17 10 3 4 544 498 23p

Pandurii Tg. Jiu 16 10 1 5 425 423 21
. U Bucovina Suceava 16 8 0 8 449 425 16

7. HC Odorheiu Secuiesc
Transilvania Cluj 16 6 1 9 421 446 13

9. HC Minaur Baia Mare 17 5 1 11 437 449 11
. CSM Satu Mare 17 5 1 11 491 529 11

11. Poli Timisoara 16 5 1 10 406 466 11
Dinamo Bucuresti 17 3 2 12 506 579 8

13. Rom Cri Brasov 17 1 1 15 426 533 3
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

2. UCM Resita 16 12 2 2 478 404 26p
3. p

5. p
6 p

17 8 0 9 509 526 16p
8 p

p
10 p

p
12. p

p

FORMULA 1
Lupta in patru pentru titlu in

sezonul 2010

-
-

. Sezonul 2010 va
marca o lupta intre McLaren,
Ferrari, Red Bull si Mercedes GP
pentru titlul mondial, potrivit rezul
tatelor obtinute in testele de la
Barcelona. Circuitul de la Barcelo
na a gazduit saptamana trecuta
ultima sesiune de teste din
aceasta iarna, iar cele mai multe
echipe au introdus deja update-uri
aerodinamice in perspectiva MP
al statului Bahrain. Astfel, daca in
testele de la Valencia si Jerez prin
cipala preocupare a echipelor a
fost fiabilitatea monoposturilor,
sesiunea de la Barcelona a repre
zentat o buna ocazie pentru a eva
lua performanta reala a masinilor.
Chiar si in aceste conditii, echipele
nu au renuntat la simularile de
cursa si exersarea schimburilor de
pneuri, care vor deveni cruciale in
urma interzicerii realimentarilor cu
combsutibil.

Asa cum s-a intamplat si in
cele doua sesiuni de teste de la
Jerez, McLaren a stabilit cel mai
bun timp in sesiunea de teste de la
Barcelona. De data aceasta, dife-
renta fata de urmatoarele clasate
este extrem de mica, numai cinci
zecimi de secunda separand
primele 7 echipe din clasament. In
acest context, stabilirea unei
favorite pentru sezonul 2010 este
aproape imposibila.

-

-

-

LIGA 1
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 19-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 19 11 5 3 25 11 38p
FC Timisoara 19 9 8 2 31 13 35
Unirea Urziceni 19 10 5 4 26 15 35
Steaua Bucuresti 19 10 5 4 27 18 35
FC Vaslui 19 10 4 5 27 20 34

. Dinamo Bucuresti 19 9 6 4 24 14 33
7. Rapid Bucuresti

FC Brasov 19 8 6 5 22 14 30
9. Otelul Galati 19 8 4 7 23 24 28

. Gaz Metan Medias 19 6 7 6 20 27 25
11. Astra Ploiesti 19 6 6 7 23 24 24

Poli Iasi 19 6 3 10 18 28 21
13. Pandurii Tg. Jiu 19 5 5 9 15 21 20

Gloria Bistrita 19 3 9 7 15 25 18
5. U. Craiova 19 5 2 12 26 31 17p

16. Inter Curtea de Arges 19 5 1 13 17 35 16p
17. Unirea Alba Iulia 19 3 5 11 19 31 14p
18. Ceahlaul Piatra Neamt 19 3 4 12 16 37 13p

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

19 9 5 5 38 24 32p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (20/34) 05.03 - 08.03.2010: Vineri 05.03:
Sambata 06.03

Duminica 07.03

Luni 08.03:

FC
Rapid - FC Timisoara (ora 20:30, Antena 1); : Gloria
Bistrita - Astra Ploiesti (ora 15:00, GSP TV); Dinamo - Ceahlaul (ora
18:30, Digi Sport); : Medias - International (ora 15:00,
netelevizat); Otelul Galati - CFR Cluj (ora 15:00, Digi Sport); Poli Iasi -
Unirea Alba Iulia (ora 17:00, GSP TV ); Unirea Urziceni - Steaua (ora
20:30, Digi Sport); FC Brasov - FC Vaslui (ora 17:00, GSP
TV); Pandurii - U Craiova (ora 20:00, Digi Sport).

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/4 Martie /5 Ma /6 Ma /7 Martie rtie rtie

ţi,Luni, 8 Martie Mar 9 Martie 10 Martie 11 Martie 12 Martie 13 Martie 14 MartieMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,
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