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V

Se vinde garsonier

ând apartament 3 camere,
central

ţ
ţ

ţiu în faţ
ţ

ţilor”,
preferabil familie, calificare, contra
administrare caban

.
Vând cas

ţa pe
Tineretului 5 cu u

ţa cu 4 camere, et. 3 la Parcul
copilului din Micro IV, cu cas

ţa. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Vând / schimb cas

ţa. Tel. 0745-032640.
Vând / schimb apartament în

Re ţa cu 4 camere

ţional

ţional, pe malul
râului Belareca, cu 8 €/mp, bun pt.
privatizare. Tel. 0720-026801.

Vând teren 2.500 mp la 2 km de
gara B ţ
Iedarsiţa, cu 8 €/mp Tel. 0720-
026801.

Caut 2 eleve în gazdă. Tel. 0355-
804513. (R.R)

Vând casă pentru demolare,
curent electric, 2.486 mp, teren
intravilan în satul Izgar, lângă
şoseaua principală Timişoara -
Buziaş - Reşiţa, 6.000 € neg. Tel.
0255-552401, 0743-944018. (RR)

ă cupru, u ă metalică, ter-
mopan, faian ă, bucătărie mare, bl.
4 et. acoperit, aproape spital, pia ă,
spa ă. Tel. 0752-217486.

Închiriez restaurant, locuin ă,
Semenic, lângă pârtia „Idio

ă, trambulină 2
joburi. Tel. 0770-495824 0742-
773016

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă în Re
ă blindată
ă ă.

Tel. 0355-801355

ă
Re

ă 3 camere,
bucătărie, curte, în total 300 mp, în
Dr. Tr. Severin, cu casă / apartament
în Re

ă în Dr. Tr.
Severin 3 camere, bucătărie, curte.
Tel. 0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.

Vând teren 17.000 mp, FS 60m,
la sosea interna ă, la 4 km de
Băile-Herculane Mehadia, cu 12
€/mp. Posibilitate racordare la apă

ăile Herculane, situat la 500 m
de drumul interna

ăile Herculane, spre Tople

ş

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi
ş şi

termopane, disponibil şi utilat
şi 0740-203333,

65.000 lei, negociabil.
Vând / schimb apartament în

Reşi

şi

şi

şi şi cas

şi
curent. Tel. 0720-026801.

Vând tren plat 20.000 mp, 7 km
de B

Vând casă în Vermeş, sat Iersig,
2 camere, bucătărie, anexe, hală
mare în interiorul curţii, grădină
mare, 3000 mp, teren 4 ha, casă
terminată în 2001-2002, din
cărămidă arsă, 20.000 € nego-
ciabil. Tel. 0726-206883. (R.R)

Cumpăr apartament 2 camere în
zona Luncă.Tel. 0735-634834. (RR)

Cumpăr casă. Telefon 0743-
431976. (R.R)

ţ

ţ

ţial mobilat Gerasis,
gresie, faianţ

-

ţi
ţa, 2 camere, decomandat,

confort 1, 63 mp, în spatele univer-
sit ţii, îmbun ţit, balcon mare
închis. Tel. 0740-524888. (R.R)

ţiu comercial situat pe
str. Castanilor, nr. 7, zona Muncito-
resc. Tel. 0724-985152. (R.R)

Vând apartament 2 camere, 43
mp, buc

.

Vând apartament în Luncă, etaj
2, confort 2, bucătărie, baie mare,
19.500 €. Tel. 0768-709961, 0255-
222034. (R.R)

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, gresie, faian ă,
termopane, u ă metalică, centrală,
în zona Intim, 35.000 €. Tel. 0355-
809377, 0724-975351. (RR)

Vând două case în Cuptoare,
apă, canalizare, grădină, curte,
pomi fructiferi, o casă are pământ,
5000 mp, 55.000 € negociabil, iar
cealaltă la 85.000 € negociabil. Tel.
0255- 233854. (R.R)

Vând casă în Gherteni

ământ intravilan, 30.000 €.
Tel. 0255-526846. (R.R)

Vând casă în Goruia, nr. 178, 3
camere, baie, coridor, bucătărie,
grajd, pivni ă, grădină 1100 mp,
17.500 € negociabil. Tel. 0255-
234522, 0371-170232. (R.R)

Vând apartament 2 camere, la
parter, par

ă, 18.000 € negociabil.
Tel. 0745-808865. (R.R)

Vând parcele de teren intravilan
în Boc ă, în
parcul industrial de pe drumul Bini

ă

ă ătă

Vând spa

ătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebe

ă pe Tineretului,
transformată din confort 3 în confort
1, mobilată, 8.000 € negociabil. Tel.
0762-648231. (R.R)

ş

ş, nr. 129,
6 camere, 3 corpuri în curte, anexe,
pomi, p

şa, situate în zona turistic

şului şi în Divici, în zona vilelor, au
facilit şi drum asfaltat; apartament
în Reşi

şului, 21.000 €
neg Tel. 0751-847843. (R.R)

Vând garsonier

Imobiliare

SPORTSPORT

Handbal Box

Formula 1 Tenis

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

Vând în cartierul Dumbrăvi
ă + grădină 1200 mp,

pot fi achizi

ă în Re

ă, în prezent e un spa

ă în Berzovia, 5
camere, anexe, 2.877 mp, 40.000 €
negociabil. Tel. 0740-847651, 0255-
555591. (R.R)

ăr garsonieră în bloc de
apartamente, ofer maxim 13.000 €.
Tel. 0721-858772.

ă hotel Scoica, zona
Zodiac, are o a ă,
pre

ădină în
localitatea Re

ă de vie

ă, pre

ă
12 camere, la strada principală, pre

ăi, 2 balcoane,
pre

ără îmbunătă

ă, termopane, centrală pro
prie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0729-628512.

Vând apartament 3 camere de
comandat, îmbunătă ăi, termo
pane, centrală. Tel. 0723-894929.

Caut să cumpăr apart în Re

ă în Boc

ă, curte betonată, acces TIR,
etc. Tel. 0727-831170.

Vând casă în com. Mehadia jud.
C 3 camere, bucătărie,
curte mare, apă

ădină mare cu
anexe. Suprafa ă totală casa + teren
1.100 mp. Front stradal 18,5 mp.
Pre

-

ţa,
Timi

ţionate

ţa, pe Al. Cas-
tanilor, nr. 6, mai precis apartament
la cas ţiu
comercial în el, 60 mp, nou renovat,
20.000 € negociabil. Tel. 0724-
985152. (R.R)

Vând cas

Cump

Teren staţiunea Jupiter 345 mp,
central, lâng

ţul este 230 € dar este
negociabil. Tel. 0742-907194 sau
cranlei3@yahoo.com

Vând urgent teren gr
ţa, pe calea

Caransebe ţ

-

ţ 20 €/mp. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170.

Vând casa în Boc ,
ţ

50.000 € neg. T
adelatelechi@yahoo.com

Vând apartament în Re ţa cen-
tru cu 3 camere, 2 b

ţ 60.000 €. Tel. 0034696818890.
Vând apartament 2 camere,

Moroasa 1, 3/3, semidecomandat,
f ţiri majore, ocupabil
pe loc, preţ 27.000 € negociabil. Tel.
0769-001479.

Vând apartament 3 camere, în
Re ţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat , et. 1/4, gresie,
faianţ -

-
ţit, 2 b -

ţa,
ofer 17.000 €. Tel. 0769-654564.

Închiriez/vând hal

ţ

ţ 55.000 € neg. Tel. 0767-
470450 sau 0356-882883.

şoara, cas
şi separat. Tel.

0744-697487. (R.R)
Vând cas şi

şezare superb

şi
şului, cu vi şi

pomi fructiferi. Tel. 0751-132460.
Închiriez apartament 2 camere,

decomandate, renovat şi mo
dernizat pe str. Retezatului nr. 17.
Tel. 0723-130321.

Vând 4.000 mp teren în Bocşa
Român

şa Montan

şi

şi

şi

şa,
270 mp, termopane, curent trifazic,
gaz, ap

S, nr. 412,
şi canal, cu anexe

iar în spate are gr

.

el. 0748-051170 sau

Vând teren pe C. Caransebe -
.

ţ 20 €. Tel. 0766-677491
Vând apartament 2 camere în

Boc ţ
neg. Tel. 0722-691610.

şu
lui, la km 3, 2 283 mp, front stradal.
Pre

şa, renovat recent, la cheie. Pre

.

Oferte-Cereri

de Serviciu

Ofer 2 joburi, locuin

.

-

-

-
-

-

ţ
ţiunea Semenic ex-

ploatare mic restaurant, caban
ţilor".

Tel. 0770-495824, 0742-773016.
Îngrijesc bătrâni sau copii ce

merg la grădiniţă, şcoală. Tel. 0355-
804513. (R.R)

Îngrijesc copii, bătrâni, menaj.
Tel. 0731-882361, 0770-456679
(RR)

, petreceri de firma etc.
0770-

479506 , 0721-606034.
Caut urgent de lucru... sp

ţ
ţii, instruiri, mijloace

ţie
ţie la preţuri f ţ

ţa de 1,5 ore. Tel. 0741-
770576.

Salin

ţe

ţii cu polistiren, mont
ţ

ţii electrice

ţi,
botezuri, petreceri de firm

.
ţare: covoare,

mochet ţerii paturi, scaune
tapiţate, canapele, fotolii, ne depla
s

ţie, uscare rapid

ţa rigips podele g

ţuri convenabile.
Tel. 0769-794435, 0741-519436

ţ

ţ

ţ 100 € de persoan

ă, preferabil
familie, sta

ă,
trambulină, lângă pârtia "Idio

ălător
auto

ă PSI + SSM,
documenta

ără concuren ă.
Tel. 0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.

Caut copii ătrâni pt îngrijire.
Tel. 0355-808808, 0770-391275.

Repar calculatoare la domiciliul
clientului. Meditez lucrul cu calcula
torul la domiciliul clientului cu 20
lei/

ă artificială Luncă, blocul
Po ăm astm, bron

ători, alergii, efect lini
ătă

ăm renovări case

ă, izola ăm
gresie, faian ă, marmură, podele,
lambriuri, instala

ătoarele eveni
mente la preturi avantajoase: nun

ă etc. Tel.
0770-479506, 0721-606034

Speciali ă
ă, tapi

ăm la sediu-domiciliul dumnea
voastră. Cel mai performant sistem
de spălat covoare, timp scurt de
execu ă, garantăm
calitate, nu trebuie mutat nimic. Tel.
0731-210482.

Execut amenajări interioare
gresie faian ăuri pt.
centrale sau convectoare montez
u

ă fizică sau juridică, experien ă
străinătate. Tel. 0748-351548.

Domn, 44 ani, experien ă în
domeniul logistic, posesor permis
cat. B, C, E solicit loc muncă
corespunzător. Rog seriozitate. Tel.
0729-628512.

Aduc nisip, sorturi, piatră de la 1-
3 mc. Tel. 0722-655974.

Transport marfă cu camionetă
acoperită, prelată, 1,5 tone util. Tel.
0742-527232.

Pe data de 29 martie plec în
Spania

ă. Merg până la Barcelona.
Pre ă. Rog
seriozitate. Tel. 0734-926475.

Sonorizez la preţuri mici nunţi,
botezuri cu
muzică de toate genurile. Tel.

şi nu numai. Tel. 0770-355918.
Repar calculatoare hard şi soft

la domiciliu. Tel. 0748-563666.
Implementare certificare ISO

9001, 14001, 18001, 22000, 27001,
17025, 15189, TS 16949, HACCP,
SA 8000. Tel. 0745-032640, 0771-
387548.

Consultan
şi

echipamente de interven şi
protec

şi b

şedin

ştei, trat şite,
fum ştitor, anti-
stress, astenii, îmbun şte
imunitatea, somnul. Tel. 0770-
495824, 0742-773016.

Execut şi
apartamente, acoperişuri, ziduri de
piatr

şi
sanitare. Tel. 0743-907757.

Sonorizez urm

şti în cur

şi geamuri etc pre

Şofer cat. B din 1997 caut per
soan

şi am 3 locuri libere în
maşin

(continuare )în pagina 6

(continuare )în pagina 3

Ofer gratuit unei persoane
handicapate o proteză performantă
pentru piciorul drept, cârje diferite
dimensiuni. Tel. 0770-751533.

La SediulAsociaţiei pentru Persoanele cu Handicap Neuromotor
Re ţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2, ap. 3 funcţioneaz

ţional
ţa. Confecţioneaz

ţ

şi
şoara.

Furnizor acreditat de Casa Na
şi şi orteze externe pentru

membre inferioare şi superioare, orteze pentru coloana vertebral
şi dispozitive de mers, dispozitive pentru protezare stomii,

înc

ă o firmă de
dizpozitive medicale, sc Triamed srl Timi

ă de Asigurări de Sănătate
CS Re ă: proteze

ă,
mijloace

ăl ăminte ortopedică. Vizitati www.triamed.ro

Program marti 10-17 şi joi 10-12. Tel./fax 0355-423544, 0751-
486304, 0754-055139, 0723-280702, 0765-240037.

http://www.triamed.ro/
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RE IŢA

ANINA:

BOCŞA:
B ILE HERCULANE:

. .

CARANSEBE :

ORAVIŢA:

OŢELU ROŞU:

BOZOVICI:
TOTAL JUDEŢ: 120

Ş

Ş

: Agent contractări şi achiziţii: 1;Agent vânzări: 1; Circularist la tăiat lemne: 1; Economist
în management: 1; Director general societate comerciala: 1; Dulgher: 4; Electrician auto: 1;
Gestionar depozit: 1; Inginer construcţii civile, industriale şi agricole: 5; Inginer de sistem în
informatic : 1; Îngrijitor clădiri: 2; Lăcătuş mecanic : 10; Lucrător comercial: 1; Maistru construcţii
civile, industriale şi agricole: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 1; Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 7; Muncitor necalificat în industria
confecţiilor: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; Operator calculator
electronic şi reţele: 1; Şofer de autoturisme şi camionete: 1; Tehnician constructor: 1; Vânzător: 1;

Agent securitate: 2; Electromecanic auto: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse
solide şi semisolide: 1; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 3;

Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1;
Asistent maternal: 1; Barman: 1; Casier încasator: 17; Circularist la tăiat

lemne de foc: 2; Femeie de serviciu: 1; Lucrător gestionar: 1; Macaragiu: 1; Maistru mecanic maşini
şi utilaje pt construcţii: 1; Manipulant mărfuri: 1; Maşinist la maşini pt terasamente (ifronist): 1;
Mecanic utilaj: 1; Muncitor necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 7; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 1; Profesor în învăţământul gimnazial: 1; Sudor în mediul protector:
1; Zidar pietrar: 1;

Ambalator manual: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide şi
semisolide: 1;

Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 7; Dulgher (exclusiv restaurator): 1; Lucrător
comercial: 3; Lucrător gestionar: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 2; Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 3; Operator calculator electronic şi
reţele: 1; Sortator produse: 1; Sudor: 1;

Brutar: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă,
gresie, parchet: 2; Şofer autocamion/maşin de mare tonaj: 1;

Administrator: 1; Şofer de autoturisme şi camionete: 1;

ă

ă

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.03.2010
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Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

�

�

�

�

�

�

Joi, 4 martie a.c., mai multe persoane din comuna Fîrliug au participat în Punctul deAcces Public la Informaţie, la evenimentul ”Hai pe net” organizat în cadrul săptămânii
europene a aptitudinilor digitale În data de 8 Martie voluntarii Centrului de Voluntariat Reşiţa o scurtă acţiune de animaţie de stradă

ce inclu flori, arcuri i surprize De ziua internaţională a femeii, poliţi tii rutieri împreună cu reprezentanţii unei firme de asigur ri, au împărţit flori
doamnelor şi domnişoarelor, surprinse pe străzile din toate oraşele judeţului Cara , atât în calitate de conducatoare auto cât şi ca pietoni Mihai Bolintiş,
secretarul Asociaţiei Judeţene de Şah Caraş-Severin a organizat o nouă etapă a concursului “Top Blitz” a vizitat în data de 6 martie a.c.

ţul ţia spitalelor din judeţ Teatrul German de Stat Timişoara a jucat miercuri, 10 martie două dintre cele mai populare
producţii ale sale, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Reşiţa: „Vrăjitorul din Oz“ şi „Cântăreaţa cheală“

duminic Raed Arafat

au organizat intitulat „8 MARTIE
Happening”, acţiune a s

ă
ş ş

ş-Severin

ş-Severin, cu scopul de a evalua situa

ă

ă, 7 martie,
jude Cara

�

Denumirea:

Proiectant:

Constructor:

SC S
SC SRL

Beneficiar:

Case A
Cristicons

Supraetajare Liceul Traian Vuia
Liceul Teoretic Traian Vuia

�

�

�

Unicul operator de
servicii de termie în
regim centralizat din
judeţ poate rămâne un
s i m p l u v e s t i g i u
industrial Abonaţii
CET spitale, şcoli,
i n s t i t u ţ i i d a r ş i
consumatori casnici,
sunt în pericol să
rămână fără căldură şi
apă caldă Îngrijoraţi
sunt şi cetăţenii care
au investit în sistemul
termic pe orizontală.

CET Energoterm
R e ş i ţ a u n i c u l

operator din judeţ de servicii de termie în regim centralizat
se află în probabil cea mai gravă situaţie din istoria sa. Cu
peste 700 de miliarde de lei vechi datorie, din care peste
550 de miliarde sunt bani datoraţi de statul român, fără nici
o perspectivă reală de modernizare, CET se zbate să
supraveţuiască pentru a asigura agent termic celor
aproximativ 5000 de abobaţi pe care-i mai are, după ce, în
anii trecuţi, valuri succesive de dabranşări din sistem au
băgat aproape în faliment societatea. Grav e că nici
administraţiile locale care s-au perindat nu şi-au plătit
datoriile către CET, soarta centralei constituind în
permanenţă subiect de dispută între consilierii de diverse
culori politice şi executiv. Chiar dacă CET Energoterm a
beneficiat de unele modernizări în anii din urmă, cum ar fi
schimbarea unor reţele de distribuţie pentru a elimina
pierderile, adoptarea de module cu schimbătoare de
căldură în plăci, instalarea unui cazan mai mic,
redimensionat pentru numărul de abonaţi actual, datoriile
se acumulează pe zi ce trece. Rând pe rând CET a pierdut
proiecte de producere a energiei în cogenerare, ceea ce i-
ar fi asigurat existenţa, dar şi o posibilă afacere cu un
consorţiu slovaco-austriac, pentru producerea energiei

termice prin arderea biomasei. Nu cu multă vreme în
urmă, noul director general al societăţii,Adrian Marinescu,
s-a adresat, în disperare de cauză, preşedintelui
Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde, care a acuzat
primăria şi Consiliul local că nu-şi plătesc datoriile către
această societate aflată, de fapt, în subordinea
miniparlamentului local. A fost, de fapt, o chestiune de ore
până când furnizorul putea închide robinetul. În acelaşi
timp, Consiliul judeţean, prin preşedintele Sorin
Frunzăverde, a solicitat o amânare şi o nouă eşalonare a
plăţilor către furnizorul de gaze naturale. În ce priveşte
administraţia locală, conform directorului Marinescu, s-a
căzut de acord, împreună cu primarul Reşiţei, Mihai
Stepanescu, ca municipalitatea, împreună cu CET-ul, să
achite spre furnizor câte 500 de milioane de lei vechi la
fiecare două zile, până la stingerea datoriilor. Rămân însă
datoriile istorice iar singura mică speranţă pare a fi căldura
pe orizontală, acolo unde în ultima vreme CET a primit
ceva cereri de rebranşare. O picătură într-un ocean, însă,
pentru că societatea are nevoie urgentă de un proiect
viabil de modernizare, pentru a nu lăsa în frig spitale, zeci
de şcoli, instituţii publice şi abonaţi casnici care mai
depind de agentul termic centralizat. În plus, se manifestă
o reală îngrijorare şi în rândul cetăţenilor care au ales
sistemul de încălzire pe orizonrală şi au făcut investiţii în
acest sens.

Adevărul e că aleşii locali care s-au tot perindat pe la
conducerea municipiului au avut viziuni diferite asupra
ceea ce înseamnă un sistem precum CET. Acest sistem
trebuia regândit cu mulţi ani în urmă şi astfel s-ar fi evitat
facturile uriaşe pe care de multe ori trebuia să le plătească
abonaţii, pentru servicii deloc pe măsură, fapt care a şi dus
la numeroase debranşări. Nimeni nu a avut curajul să ia
taurul de coarne, susţinându-se public ba supremaţia
sistemului centralizat, ba cea a centralelor de apartament.
În plus, nici la nivel central nu a existat o viziune coerentă
asupra acestor CET-uri, dar în alte oraşe ele au mai reuşit
să-I păstreze din abonaţi. Oricum, e nevoie urgent de o
soluţie matură în domeniu, până nu vom asista la o mare
probemă socială.

Dan Apostolescu

Dotări noi pentru ISU
Ieri, la Arad, s-a semnat un contract privind achiziţio

narea echipamentelor specifice pentru îmbunătăţirea
capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă
şi a primului ajutor calificat în Regiunea Vest. Proiectul este
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,
Axa prioritară 3, Domeniul Major de Intervenţie 3.3. Caraş-
Severinul a fost reprezentat de vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Ionesie Gheorghioni.

Drept urmare, în dotarea Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă „Semenic” vor ajunge 9 autospeciale de
intervenţie în valoare de 8.6 milioane lei: trei autospeciale
pentru lucrul cu apă şi spumă, o autospecială de cercetare
NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), o autospecială
pentru descarcerări grele, două autospeciale complexe de
intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale
de urgenţă, o ambulanţă de prim-ajutor şi o ambulanţă de
reanimare. Preşedintele Consililul Judeţean Caraş-Seve
rin, Sorin Frunzăverde a afirmat că o dată cu semnarea
acestui contract se achiziţionează cea mai importantă
parte a dotării serviciului SMURD la nivelul judeţului nostru,
despre a cărui înfiinţare a discutat la întâlnirea de sâmbătă
cu subsecretarul de stat al Ministerului Sănătăţii, Raed
Arafat.

-

-

Larisa Crîsta

Primarii instruiţi
Primarii din Caraş-Severin au fost convocaţi marţi, 9

martie, la Consiliul Judeţean pentru a fi instruiţi în legătură
cu proiectele cu finanţare guvernamentală şi cele pentru
dezvoltare rurală. În acest moment la nivelul judeţului
nostru există 40 de proiecte depuse pe măsura 3.2.2 privind
renovarea şi dezvoltarea satelor iar pe măsura 3.1.3 ce
încurajează activităţile turistice sunt depuse 11 proiecte. În
cadrul Ordonanţei 7 sunt aprobate 47 de proiecte dintre
care 36 sunt în execuţie (valoarea lor este de 58 milioane
lei) şi pentru 9 proiecte urmează să se semneze contractul
de finanţare. De asemenea, primarii au fost informaţi
despre „Luna curăţeniei program derulat la iniţiativa Minis
terului Mediului.

” -

Larisa Crîsta

Joi 4 martie a.c., la Centrul de Tineret Mansarda Reşiţa s-a
desfăşurat cea de-a doua sesiune din cadrul Cursului de iniţiere
pentru acordarea primului ajutor. Cursul a fost organizat în parte
neriat cu Serviciul Salvamont Caraş-Severin Formaţia Reşiţa.

În cadrul cursului, participanţii au dobândit informaţii despre
cum se fac intervenţiile în caz de accident şi ce trebuie s
persoan fără specializare medicală în cazul diferitelor
accidente sau evenimente, când este nevoie de acordarea
primului ajutor. Este foarte important în primul rând ca intervenţia
să se facă corect şi de aceea trebuie respectate anumite
protocoale necesare în acordarea primului ajutor premedical.
Rezultatul trebuie s fie salvarea vieţii unui om şi în nici un caz
complicarea situaţiei existente.

Acţiunea intitulată “Salvezi dacă ştii sa acţionezi” şi-a propus
instruirea persoanelor cu privire la acordarea primului ajutor
pentru salvarea unei vieţi.

În multe situaţii de accident viaţa persoanei accidentate
depinde într-o mare măsur de momentul acordării primului
ajutor şi de priceperea celui care intervine primul la locul
accidentului. Fie că este vorba despre accidente la locul de
muncă, la şcoală, pe stradă, în natură sau în trafic, fiecare
cetăţean are datoria moral de a cunoaşte măsurile elementare
de intervenţie, îngrijire şi folosire corectă a unor mijloace

minimale, existente în trusa de prim ajutor.
organizeaz periodic astfel de

acţiuni care să se adreseze unui grup ţintă cât mai divers din
care se pot forma cetăţeni pregătiţi să intervină atunci când se
confruntă cu un caz de urgenţă, cetăţeni responsabili care vor
putea acorda corect primul ajutor la accidente, reducându-se
astfel timpul până la preluarea accidentatului de către personalul
specializat, crescând considerabil şansele de supravieţuire a
celor afectaţi şi totodată reducându-se riscul complicaţiilor.

Cursul a fost structurat în trei sesiuni ce conţin elemente
teoretice şi practice. Astfel au fost abordate subiecte precum:
evaluarea accidentatului, oprirea hemoragiilor, resuscitarea
cardio-pulmonară, imobilizarea fracturilor, arsuri (în caz de
electrocutare sau insolaţie), înec, degerături, ajutor în caz
inger rii de substanţe toxice, transportarea accidentatului din
zone greu accesibile, exerciţii şi simulări cu manechin, prevenire
şi intervenţie în situaţia unor dezastre.

V
solicitări, vor putea programa din nou cursul de prim ajutor în
lunile ce vor urma.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Cătălin Gavrila,
voluntar în cadrul Serviciului Salvamont Caraş-Severin,
Formaţia Reşiţa, la num telefon 0726-187399.

-
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Centrul de Tineret Mansarda

oluntarii Centrului Mansarda, în cazul în care vor avea

Avocatul Animalelor
Casa de avocatur Coltuc i Juridic Tv str ng

semn turi pentru nfiin area institu iei “Avocatul
Animalelor” n Rom nia

Avem nevoie de 100.000 de semn turi pentru
nfiin area Institu iei “Avocatul Animalelor” n Rom nia.
Deja s-au str ns 10.000 de semn turi, ns ca acest
demers s poat fi pus n aplicare avem nevoie de
ajutorul dvs. Prin urmare, to i cei care doresc s se
al ture acestei ac iuni, pot completa urm torul formular
care poate fi trimis pe office@juridictv.ro

1. Nume renume domiciliu CNP
Sunt de acord, sub sanc iunea infrac iunii de fals n

declara ii, cu nfiin area institu iei “Avocatul Animalelor”
n Rom nia. Acest tabel se va tr imite pe

email:office@juridictv.ro
Pentru mai multe detalii vizita i www.juridictv.ro
Aceast ini iativ legislativ apar ine, dup caz,

Guvernului, deputa ilor, senatorilor sau unui num r de
cel pu in 100.000 de cet eni cu drept de vot. Cet enii
care î i manifest dreptul la ini iativ legislativ trebuie
s provin din cel pu in un sfert din jude ele rii, iar în
fiecare din aceste jude e, respectiv în municipiul
Bucure ti, trebuie s fie înregistrate cel pu in 5.000 de
semn turi în sprijinul acestei ini iativ .
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Cursuri de prim ajutor - “Salvezi dac@ }tii s@ ac]ionezi”

Situaţie critică la CET Energoterm!

http://www.juridictv.ro/


Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

04.03.2010: grup organizat specializat pe traficul de ţigări
netimbrate destructurat de poliţiştii caraş-severineni.

04.03.2010: persoan
ţelu Ro

04.03.2010: lucrătorii din cadrul Postului de poliţie Forotic,
au identificat o pe minora care era dată în urmărire de către
IPJ Hunedoara, fiind dispărută de la Centrul de Plasament
Minori al mun. Brad.

04.03.2010: cadavru g
04.03.2010: pe D.N. 68, la intrare în localitatea Oţelu

Roşu, un a pierdut controlul volanului, a părăsit partea

carosabilă, a intrat în coliziune cu un stâlp de susţinere a
cablurilor de joasă tensiune cu partea stânga-faţă a auto
turismului, oprindu-se în gardul împrejmuitor al unui imobil.

04.03.2010: un urmărit internaţional pt comiterea infrac
ţiunii de omor calificat în Grecia a fost depistat la Oţelu Roşu.

05.03.2010: un tân de 29 ani, s-a aruncat de pe fereastra
locuinţei sale, situată la etajul patru al unui bloc de pe Aleea
Făgăraşului.

06.03.2010: furturi de cabluri electrice soluţionate de
poliţi .

08.03.2010: în Boc s-a anga
jat în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără a se asigura.

09.03.2010: Poliţia Reşiţa a fost sesizată telefonic de un
executor judecătoresc, cu privire la faptul că în timp ce se afla
intr-un bloc de pe aleea Breazova, pentru a efectua executa
rea silită din apartamentul proprietarei F. ANA, de 87 ani, în
interior a găsit-o pe aceasta decedată, iar uşa imobilului era
descuiată.

08.03.2010: incendiu izbucnit la sistemul de filtrare a unei
staţii de mixturi asfaltice din Caransebe .

08.03.2010: incendiu la un sălaş pe str Gugului din Re ţa
08.03.2010: incendiu în Cuptoare.

ă găsită decedată la haldina de gunoi
din O

ăsit pe râul Nera.

ăr

ătrân

şu.

şofer

ştii din Caransebeş
şa. Un b

ş
şi

-
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accident rutier -

-

. .

3

S ş-Severin
ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,“ ” “ ”

10 radare pentru Cara}-Severin
În data de 5 martie 2010, la I.P.J. Caraş-Severin au ajuns 10 maşini

inscriptionate „Poliţia”, dotate cu radare performante. “Ca noutate aceste
autovehicule sunt echipate şi cu staţie de emisie recepţie şi cu etilotest.
Sperăm să îşi facă simţită în curând prezenţa pe drumurile din judeţ iar
acaeastă prezenţă să fie reflectată în reducerea numărului de accidente,
cel puţin a celor cu victime” a declarat şeful Serviciului Poliţiei Rutiere
Caraş-Severin, comisar Decebal Davidoiu.

Caracteristicile tehnice ale noilor aparate radar sunt următoarele:
suport memorie stocare date hard disk amovibil cu o capacitate de 80

G (asigură aproximativ 30 ore înregistrare continuă);
au două funcţii: supraveghere trafic rutier şi măsurare a vitezei de

deplasare a autovehiculelor;
măsoară viteza de deplasare a autovehiculelor prin separarea

sensurilor de mers;
funcţionează în sistem „Stand By” - înregistrează audio-video fară a

emite unda radar către autovehiculele vizate;
pornesc automat înregistrarea audio-video atunci când detectează un

autovehicul care circulă cu o viteză mai mare decât limita maximă setată de
către operator;

înregistrează automat audio-video imaginile captate în intervalul de 30
secunde înainte de pornirea efectivă a înregistrării de către operator şi 60
secunde după ce operatorul a oprit înregistrarea;

permit înregistrarea imaginilor simultan cu funcţia de redare a
înregistrărilor efectuate anterior;

antena radar şi camera video constituie corp comun cu ajutorul unui
dispozitiv special;

evenimentele pot fi marcate manual sau automat prin introducerea pe
înregistrare a unui semn digital de tip bookmark (semn de carte);

sistemul poate fi detectat de către detectoarele de radar, însă modul de
funcţionare a sistemului nu oferă conducătorului de autovehicul timpul
practic necesar pentru reducerea, instantă, a vitezei de deplasare
(recepţionarea semnalului detectorului şi timpul de reacţie al şoferului
depăşesc timpul cât sistemul radar înregistrează şi marchează viteza
excesivă).

Poliţiştii rutieri speră că prin achiziţionarea acestor aparate radar vor
determina şoferii să circule mult mai încet, evitându-se astfel producerea
de accidente rutiere.
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Larisa Crîsta
Caransebeş, DN 6 şi DN 68

B ,ăile Herculane DN 6

Ziua h 7-09 h 9-11 h 11-12 h 12-14 14.30-15 h 15-16 h 16-17 h 17-18 h 18-19.30 19.30-21
11 km27+500 m Soceni km 18+900m Brebu Brebu-R R-Soceni Soceni Brebu km 18+900m Brebu-R

12 R-Soceni Soceni- Brebu km 19+600m Brebu si km18+900m Brebu-R R-Soceni Soceni km 19+600m Brebu Brebu-R

13 Soceni km27+500 m Brebu km 19+600m Brebu-R R-Soceni Brebu km 18+900m Brebu Brebu-R

14 km27+500 m Soceni km 18+900m Brebu Brebu-R R-Soceni Km27+500 m Brebu Soceni Soceni-R

15 Brebu km 19+600m Km27+500 m Soceni Soceni-R R-Brebu Brebu km 19+600m Km27+500 m Soceni-R

16 Soceni Brebu km 18+900m Km27+500 m Soceni-R R-Soceni Km27+500 m Brebu km 19+600m Brebu-R

17 km 18+900m km 19+600m Brebu Soceni Soceni-R R-Brebu Brebu km 19+600m Brebu Brebu-R

Zi
ua

h 07-10 h 10-11 h 11-13,30 h 14-15 h 15-17 h 17- 21 h 22-06

11
str. Grădistei str. Revolutia din

Decembrie
str.A.I.Cuza str. Sportului str. Revolutia din

Decembrie
str. Paul Iorgovici -
Libertătii

str. Rebublicii, Timisorii -
Triaj- A.I. Cuza

12
str.Calea
Caransebesului

str.Republicii
str. Timisorii -
Triaj

str.Calea
Caransebesului

DJ 581 - Lupac DJ 581 - Lupac
str.Calea Caransebesului-
Republicii -Timisorii

13
str. Revolutia din
Decembrie

str Sportului str. Timisorii -
Triaj

str. Grădistei str.Republicii str.A.I.Cuza - Revolutia
din Decembrie

str. Rebublicii, Timisorii -
Triaj

14
str Sportului str. Timisorii -

Triaj
str. Grădistei str.Republicii

str. Timisorii -
Triaj

str. Sportului
str. Revolutia din Decem-
brie - A.I.Cuza - Grădistei

15
str. Grădistei str. Revolutia din

Decembrie
str.A.I.Cuza str. Sportului str. Revolutia din

Decembrie
str. Paul Iorgovici -
Libertătii

str. Rebublicii, Timisorii -
Triaj- A.I. Cuza

16
str.Calea
Caransebesului

str.A.I.Cuza str. Timisorii -
Triaj

str.A.I.Cuza str. Rev. din Dec.
- A.I.Cuza

str. Grădistei str.Calea Caransebesului-
Republicii -Timisorii

17
str.Timisorii -
Triaj

str. Grădistei
str.Calea
Caransebesului

str.A.I.Cuza str.Timisorii -
Triaj

str Sportului str. Rebublicii, Timisorii -
Triaj

ZI h 06-10 h 10-12 DN h 12-13 DN h 13-15 DN h 15-16 DN h 16-18 DN h 18-21 DN

11
Str . Ardealului - Calea
Severinului - Buchin DN 6

C-tin
Daicoviciu

6 Jupa 6 Iaz 68 Obreja 68 Păltinis 58 Caransebes

12
Str . Ardealului - Calea
Severinului

Jupa 6 Caransebes Onreja 68 Iaz 68 Buchin 6
Sadova
Veche

6

13
Str Nicolae Balcescu -
Calea Severinului

Caransebes
-Iaz

68 Obreja 68 Caransebes Paltinis 58 Jupa 6 Caransebes

14
Str.Calea Severinului-
Nicolae Balcescu

Iaz 68 Buchin 6 Jupa 6 Jupa 6
C-tin
Daicoviciu

6 Sacu 6

15
Str. Nicolae Balcescu-
Ardealului

Caransebes Jupa 6 Caransebes Iaz 68 Obreja 68 Caransebes

16
Str Nicolae Balcescu-
Ardealului

Paltinis 58 Caransebes Buchin 6
Sadova
Veche

6 Buchin 6 Caransebes

17
Str. Calea Severinului - N.
Bălcescu

Obreja 68 Iaz 68 Caransebes 6 Jupa 6
C-tin
Daicoviciu

6 Sacu 6

Ziua h 07-10 DN h 10-12 DN h 12-13 DN h 13-15 DN h 15-17 DN h 17-19 DN h 19-21 DN
11 Toplet - Băile Herculane 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Plugova 6 Mehadia 6 Mehadia - B. Herc. 6

12 Băile Herculane 6 Plugova 6 Cornea 6 Domasnea 6 Plugova 6 Mehadia 6 Toplet 6

13 Toplet 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Mehadia 6 Topet 6 Mehadia 6

14 Mehadia 6 Cornea 6 Domasnea 6 Cornea 6 Mehadia 6 B.Herculane 6 Toplet 6

15 Toplet - Băile Herculane 6 Mehadia 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Plugova 6 Mehadia 6

16 Toplet 6 B.Herculane 6 Plugova 6 Cornea 6 Domasnea 6 Mehadia 6 Toplet 6

17 Mehadia 6 Toplet 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Domasnea 6 Mehadia 6

Vând teren la 1/2 km de gara
B

ţa de 3400 mp,
17 m faţada

ţ
ţa spre V art. -

ţa, conf. 1, et. 3 din 4, micro
4, u

ţ

ţa, Câlnic, Ţerova. Tel.
0763-601081, 0768-269260 exclus
intermediari

ăile Herculane, pe partea dreaptă
când mergi către com. Mehadia.
Terenul are suprafa

ă cu grădina 1.800
mp, cu cultură de pomi fructiferi

ă de vie, catv, telefon, la 11 km de
Re ăliug

ă metal, termopane, gresie,
faian ă, centrală, izolat termic pe
exterior - cu casă minim 4-5 camere

ă, canal, gaz, singur în
curte în Re

şi 200 m lungime ieşire
la râul Belareca. Zona de vile, 25
€/mp negociabil. Tel. 0768-777894
sau 0255-561157.

Schimb cas
şi

vi
şi şi ap 2 came

re în Reşi
ş

şi garaj, ap
şi

Vând în B
ţe de teren pentru

construcţii sau investiţii cu sau f
ţi. Tel. 0724-998500.
ând/închiriez în B -

ţei,
avantajos. Tel.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ără
utilită

ăile Hercula
ne apart. cu 2 camere, complet
mobilat

0724-998500.

V

şi utilat, zona pie

Închiriez spaţii comerciale cu
suprafeţe cuprinse între 40-250 mp
în centrul civic din Re ţa, în Caran-
sebe

ţelul Ro

ţa, depozit 1200 mp
-

la 20 m de
bulevard între

.Tel. 0724-998500.
Vând garsonier ţioas

Tel.
0724-998500.

Închiriez/vând camer
ţionarilor, în Lunc

ţa Mic

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

Vând teren pe Calea Timi

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

Vând cas
ţile, 3

camere, dining + buc
ţ 47.000 € neg Tel. 0255-

555023, 0771-245398

şi
ş pe strada Ardealului 200 mp

şi O şu în centru 250 mp.
Închiriez depozite 300 mp, 800 mp,
3.000 mp şi teren 12.000 mp în
Reşi şi teren
12.000 mp în Caransebeş. Persoa
n

şiAlfa Bank

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şa Montan

ă privată. Tel. 0741-104423.

BCR , 4
mp

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, Boc ă,
central, aranjată, toate utilită

ătărie, 2 băi,
garaj. Pre

.

Vând teren în centru
30

artament

.

.

Închiriez garsonieră în Moroasa,
aproape de centru, mobilată. Tel.
0724-998500.

Caut fete în gazd

î -
ţ ţ

. T . - .
Vând teren la 1/2 km de gara

B ile Herculane pe partea dreapta
cînd mergi c tre Com. Mehadia
terenul are suprafaţa de 3 400 mp,
17 m faţad i 200 m lungime ie ire
la Râul Belareca, zona de vile, 25
€/mp negociabil. Tel. 0768-777894,
0255-561157.

Vând cas în Mehadia nr. 412
compus din 3 camere, buc t rie,
curte mare, ap i canal, cu anexe
iar în spate are gr din mare cu
anexe. Suprafaţ total cas + teren
1 100 mp. Front stradal 18,5mp.
Preţ 55 000 € negociabil. Tel. 0767-
470450, 0356-882883.

Închiriez spaţiu Valea Ţerovei,
1500 mp. Tel. 0770-385825.

Închiriez apartament 2 camere,
confort 2, pe Sportului 1, sc. 2, ap.
18. Tel. 0743-063496.

Închiriez apartament 2 camere
în Lunc ţiu
comercial zona Muncitoresc, 40 mp,
preţ avantajos. Tel. 0727-868990.

ă. Tel. 0770-
391275, 0355-808808.

Schimb ap 2 cam cf 2 ne mbu
nă it cu garsonieră + diferen ă
10 000 € el 0741 731203

ă
ă

ă

ă
ă ă ă

ă
ă ă

ă ă ă

ă, bloc cărămidă; spa

. . .

.

.

.
.

ş ş

ş

Vând apartament cărămidă
arsă, 160 mp, 3 dormitoare,
sufragerie, living, 2 băi, 2 balcoane,
bucătărie spa ă, cămară, la
demisol pivni ă, garaj, et. 1/4, zonă
lini ă. Tel. 0770-751533.

ţioas
ţ

ştit
Vând cas ţ

ţie de locuinţ
ţi din

termopan (50 mp), dormitoare,
curte, acces auto, teren în platouri
2 000 mp, hele €

ţa,
eventual dif.

ţiri, 13 500 €. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Vând cas
ţ negociabil. Tel.

0770-746033, 0728-213320.
Schimb garsonier

ament

ţ

ă de vacan ă, cu
destina ă permanentă,
în Secu, centrală, salon, pere

Tel. 0723-834820.
Persoană fizică vând garsonie-

ră, conf.1, 30 mp, et. 2, multiple
îmbunătă

ă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, pre

ă în Luncă,
recent renovată cu apartament 1
cameră, conf. 1 (apartament 2
camere, conf. 2, 3). Tel. 0746-
266917, 0355-414041.

Vând apart. 4 camere cu garaj,
zona Făgăra

ă mare, zona Făgăra

. .0

.

şteu, 25 00 sau
schimb cu apartament în Reşi

şului, 70.000 €. Tel.
0771-762941.

Vând apart 3 camere
decomandate, parter înalt, 80 mp,
pivni şului,
45.000 €. Tel. 0356-405239.

Vând cas
ţe,

gr

ţa. Tel. 0722-501895
Vând cas ţa, centru, 2

apartamente, curte, gr
ţ ţi
extindere, mansardare. Preţ
145 000 €. Tel. 0741-691655.

Vând apartament la cas
curte, gr

ţ mansardabil, 80 000 €. Tel.
0741-691655.

Vând sau schimb urgent aparta-
ment 3 camere, confort 1, semide-
comandat, îmbun ţit, gresie,
faianţ

ţa. Tel. 0730-308258,
0757-122380.

ă în Gherteni
ătărie + dependin

ădină, 4.800 mp. Tel. 0724-
880070, 0752-298453.

Vând sau schimb cu aparta-
ment, casă cu etaj, 5 camere, baie,
bucătărie, încălzire centrală, garaj,
în Re

ă în Re
ădină, pivni-

ă, 2 fronturi stradale, posibilită

ă, cen-
tru, renovat, 90 mp, ădină,
pivni ă,

ătă
ă, laminate, u ă metalică,

termopane, centrală cu aprtament 2
camere sau garsonieră + dif. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând casă deosebită, situată în
centru, 3 dormitoare, living, sufrage-
rie, birou, 2 băi, bucătărie, cămară,
curte cu terasă, pretabilă pentru 2
familii. Tel. 0770-751533.

Familie serioasă cu 1 copil cău-
tăm casă de închiriat, zona Boc

ş, 4
camere, buc

şi
şi

ş

şa
sau Oravi

.

.

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

Amplasarea radarelor în jude]ul Cara}-Severin în perioada 11-17.03.2010

Reşi şi DN 58ţa

Re DJ 581şiţa
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Ministerul Sănătăţii pregăteşte schimbarea sistemului de acordare a concediilor medicale Liderului PNL, Crin Antonescu, a fost
reconfirmat în funcţie Proiectul de lege privind sprijinirea tinerilor care înfiinţează firme va fi dezbătut de Guvern în şedinţa din 17 martie
Româncele sunt pe penultimul loc în UE, la speranţa de viaţă la naştere Valoarea poliţei RCA este posibil să crească, până la sfârşitul anului,
cu până la 30% Firmele vor fi obligate să publice pe pagina proprie de internet hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei Sistemul
antigrindină va fi funcţional pe întreg teritoriul României în 2014-2015

4

� O

Circulara nr. 4/2010 a Bancii Nationale a Romaniei
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii
Nationale a Romaniei valabil in luna februarie 2010.

Ordinul nr. 20/2010 al Ministerului Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale privind conditiile de practicare a
pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de
practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si
modelele permiselor de pescuit sportiv

Ordinul nr. 1389/2009 al Ministerului Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale privind aprobarea
ghidurilor solicitantului si a conditiilor specifice pentru
cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru
implementarea Programului operational sectorial
"Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

Ghidul din 2010, Ministerul Mediului

rdinul 3033/2010 Ministerul Educa
ării, Tineretului

(M.O. nr. 54 din 25.01.2010)

ădurilor -
metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor
potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor
naturale protejate de interes comunitar

Ordinulul nr. 5/2010 al Autorită National Sanitara
Veterinara si pt Siguranta Alimentelor privind
informarea consumatorilor in legatura cu produsele si
serviciile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru
siguranta alimentelor care sunt puse la dispozitia
acestora de catre persoanele fizice si juridice

nr. al ui ţiei,
Cercet

nr. al ui

a ui enţilor

. .G. nr.

a ui

nr. a ui

O nr. al ei e

.G. nr.
. .

.G. nr.

ţii e

şi Sportului pentru completarea
Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si inovarii nr.
3.331/2009 privind criteriile generale de organizare si
desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare
de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul
universitar 2009-2010

Ordinul 62/2010 Ministerul Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale privind stabilirea valorii sumei lunare
indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa
pentru semestrul I 2010 (M.O. nr. 56 din 25.01.2010)

Metodologia din 2009 Ordinul Asist
Medicali Geneneralişti, Moaşelor şi Asist. Med. din
România de reatestare a competentei profesionale a
asistentilor medicali generalisti, moaselor si a
asistentilor medicali (M.O. nr. 58 din 26.01.2010)

O u 1/2010 cu privire la unele masuri de
reincadrare in functii a unor categorii de personal din
sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora,
precum si alte masuri in domeniul bugetar (M.O. nr. 62
din 27.01.2010)

Norma din 2010 Ministerul Agriculturii si
Dezvoltarii Rurale privind accesul la resursele acvatice
vii din domeniul public al statului in vederea practicarii
pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale
(M.O. nr. 64 din 28.01.2010)

Ordinul 99/2010 Ministerul Finantelor Publice
pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind procedura de acordare a
amanarii la plata a obligatiilor fiscale neachitate la
termen, administrate de Agentia Nationala de
Administrare Fiscala, aprobate prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 2.321/2009 (M.O. nr. 64 din
28.01.2010)

rdinul 101/2010 Agenti National de
Administrare Fiscala privind modificarea din oficiu a
vectorului fiscal pentru contribuabilii care la 31
decembrie 2009 erau inregistrati ca platitori pe venitul
microintreprinderilor (M.O. nr. 65 din 28.01.2010)

O 5/2010 pentru modificarea art. III alin. (1) din
O G nr. 3/2007 privind unele masuri financiar-fiscale
din domeniul protectiei sociale (M.O. nr. 69 din
29.01.2010)

O 11/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile (M.O.
nr. 69 din 29.01.2010)

şi P
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Regulamentul din 2010, de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv

(M.O. nr. 73/01.02.2010)

(M.O. nr.
75/02.02.2010)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

(M.O. nr. 75/02.02.2010)

(M.O. nr.
77/04.02.2010)

(M.O. nr.
82/08.02.2010)

(M.O. nr.
87/09.02.2010)

Locuinţele ANL închiriate se pot vinde
titularilor contractelor de închiriere, numai
la solicitarea acestora, după expirarea a
minimum 1 an de închiriere neîntreruptă,
conform O.u.G. nr. 14/2010 publicată joi,
4 martie, în M.O. 142.

,

Guvernul a decis declasifi-
carea ultimelor documente din

care
includeau informaţii clasificate
secrete de stat, nivel strict secret şi
secret

Dosarul Revoluţiei din 1989

.

Utilizarea
fără marcaj CE este

interzisă în România, potrivit
Au to r i t ă ţ i i Na ţ i ona le pen t ru
Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM).

telefoanelor fixe
wireless

În luna ianuarie,
mediu nominal brut a scăzut cu 2,8%, faţă
de luna decembrie, ajungând la 1967 de lei

câştigul salarial mediu nominal net a fost
de 1426 lei, în scădere faţă de luna
precedentă cu 51 lei.

câştigul salarial

,
iar

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

În vederea încuraj rii i sus inerii dezvolt rii spiritului
antreprenorial, prin prezenta lege se stabile te regimul juridic i fiscal
al microîntreprinderilor înfiin ate i conduse de întreprinz tori tineri,
debutan i în afaceri.

(1) În în elesul prezentei legi, urm torii termeni se definesc
astfel:

a) întreprinz tor tân r, debutant în afaceri, denumit in continuare
întreprinzator debutant - persoana fizic major , de regul în vârst
de pân la 35 ani, care declar pe propria r spundere, la oficiul
registrului comertului, c nu a mai întreprins o afacere legal constituit
într-un stat membru al Uniunii Europene, i care se angajeaz ca, în
urm toarele 30 de zile calendaristice, s se lanseze în derularea unei
afaceri legale, prin înfiin area, în condi iile prezentei legi, a unei
întreprinderi cu scop lucrativ. Întreprinz torul debutant poate fi angajat
al propriei societ i, cu respectarea prevederilor legisla iei muncii.

b) microîntreprindere apar inând întreprinz torului debutant,
denumit în continuare firm starter persoana juridic român care
îndepline te cumulativ urm toarele cerin e:

1. este societate comercial cu r spundere limitat , care
func ioneaz pe durat nedeterminat , în condi iile prev zute de
Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat , cu
modific rile i complet rile ulterioare, i de prezenta lege;

2. la momentul înfiin rii, este societate de tip microîntreprindere,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea
înfiin rii i dezvolt rii întreprinderilor mici i mijlocii, cu modific rile i
complet rile ulterioare;

3. este înfiin at i efectiv condus de un întreprinz tor debutant,
ca asociat unic, sau de un grup format din cel mult 5 (cinci)
întreprinz tori asocia i, dintre care cel mult unul nu este întreprinz tor
debutant i nu a fost fondator sau asociat decât într-o singur firm
anterioar , înfiin at pe teritoriul actual al Uniunii Europene, i care i-
a încetat activitatea în mod legal. Îndeplinirea acestei condi ii se
constat din declara iile, pe proprie r spundere, date la oficiul
registrului comertului, cu ocazia înfiin arii firmei starter.

4. are obiect de activitate restrâns la cel mult 5 (cinci) domenii
prev zute de CAEN Rev. 2, i nu desf oar activit i de genul
jocurilor de noroc, tranzac ii imobiliare, servicii financiare,
consultan , produc ie i/sau comercializare de armament, explozibili,
droguri i precursori;

5. desf oar afaceri în ar i/sau în str in tate, în mod
independent sau în colaborare cu orice firm comercial i/sau
organiza ie nonprofit, înregistrat legal, dar nu este asociat cu o alt
societate comercial i nu face parte dintr-un grup de firme de tip
holding sau grupare de interese economice.

(2) Pentru ca firmele starter s se deosebeasc de celelalte firme,
în conformitate cu prevederile art. 38. (2) din Legea nr. 26/1990 privind
registrul comer ului, republicat , cu modific rile i complet rile

ulterioare, dup denumirea acestora, stabilit potrivit art. 36 din Lege,
se va ad uga men iunea scris în întregime "societate cu r spundere
limitat starter" sau "S.R.L. S".

(3) În termen de cel mult 30 de zile de la pierderea calit ii de firm
starter, societatea respectiv are obliga ia s revin la denumirea
prev zut de art. 36 din Legea nr. 26/1990.

(1) Calitatea de firm starter se ob ine la data înregistr rii
acesteia la oficiul registrului comer ului în a c rui raza teritorial se
afl sediul s u social i respectiv, se pierde, prin efectul legii, la data de
31 decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data
înregistr rii, cu condi iile ca, în tot acest timp, societatea s
îndeplineasc cumulativ toate cerin ele prev zute de prezenta lege,
s fie activ din punct de vedere economic i s - i îndeplineasc
obliga iile legale, de plat i respectiv, de raportare ori declarare, fa
de organele abilitate ale statului.

(2) Calitatea de firm starter se pierde, prin efectul legii:
a) la împlinirea a 45 de zile lucr toare de la data scaden ei unei

obliga ii de plat sau de raportare ori declarare c tre organele statului,
neîndeplinit . Autoritatea public beneficiar a pl ii, a raport rii ori
declar rii neefectuat de firma starter, are obliga ia ca, la împlinirea
acestui termen, s anun e în scris, despre aceasta, oficiul registrului
comer ului la care a fost înregistrat societatea în cauz ;

b) la data de 1 a lunii urm toare aceleia în care cifra de afaceri a
firmei starter pe anul în curs a atins suma de 200.000 euro,
echivalent in lei la cursul B ncii Na ionale a României. La atingerea
acestui prag societatea va notifica în scris, cel mai târziu pân la
sfâr itul lunii urm toare, oficiul registrului comer ului în a c rui raz
teritorial se afl sediul s u social.

În afara obliga iilor stabilite prin actele normative în vigoare,
aplicabile oric rui agent economic, firma starter are i urm toarele
obliga ii specifice:

a) s notifice în scris, Oficiul Teritorial pentru IMM i Coopera ie
(OTIMMC) al Agen iei pentru Implementarea Proiectelor i
Programelor pentru IMM (AIPPIMM) în a c rui raz de competen î i
are sediul, în termen de cel mult 10 zile lucr toare de la înfiin are, în
vederea lu rii în eviden i acord rii, potrivit legii, de asisten ,
consiliere primar , instruire i sprijin;

b) s prezinte OTIMMC, în termen de cel mult 30 de zile lucr toare
de la înfiin are, un plan financiar pe termen de cel pu in trei ani,
întocmit de un expert financiar certificat, agreat de o entitate care
poate s asigure finan area sau garantarea finan rii afacerilor firmei
respective (banc , institu ie financiar nebancar , fond de investitii).

c) s reinvesteasc integral profitul realizat în anul fiscal precedent
i totodat , s capitalizeze profitul astfel încât, la data de 31

decembrie a anului în care se împlinesc trei ani de la data înregistr rii,
capitalul social al societ ii s fie de cel putin 5.000 euro, echivalent în
lei la cursul B ncii Na ionale a României.
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Noul preşedinte ucrainean Viktor Ianukovici s-a
aflat la Moscova pentru un prim contact menit a
dezgheţa relaţiile dintre cele două ţări. Anterior el s-a
deplasat la Brussels. Ianukovici a reiterat angajamentul
din timpul campaniei electorale: Ucraina va fi "un stat
european, nealiniat".

Spania şi UE doresc încheierea unui acord privind statutul
teritoriului , fostă colonie spaniolă, aflată
sub supraveghere ONU, dar controlată de Maroc - a anunţat
şeful executivului de la Madrid, Jose Luis Rodriguez Zapatero,
la finalul summit-ului UE - Maroc, desfăşurat la Granada, în
sudul Spaniei.

Sahara Occidentală
Preşedintele Barack Obama va

prezenta viziunea administraţiei sale
pentru agenţia spaţială şi faţă de
o eventuală misiune pe Marte în cadrul
unei conferinţe în Florida, în aprilie, a
comunicat CasaAlbă.

NASA
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Barack Obama,
a promulgat o lege ce vizează promovarea turismului în SUA până în prezent

nici o campanie naţională de promovare turistică la nivel national Reuniunea
Cvartetului, format din Rusia, SUA, UE şi ONU, va avea loc pe 19 martie la Moscova

, nu s-a
f cută

Un nou Tratat privind reducerea armelor strategice între Rusia şi SUA va face legătura
între armamentele ofensive şi defensive Negocierile oficiale în formatul 5+2 pentru
soluţionarea conflictului transnistrean vor fi reluate în decursul acestui an Banca
Centrală Europeană (BCE) menţine nivelul dobânzii de referinţă la 1%

Teoriile cu privire la ce a cauzat dispariţia dinozaurilor
acum 65 milioane de ani se referă la super vulcani, impactul
cu un asteroid sau schimbările climatice.

Un studiu important publicat recent susţine că are dovezi
concludente că un asteroid a fost responsabil pentru o
catastrofă la nivel mondial.Unele dintre teoriile concurente:

Probabil cea mai cunoscută, teoria impactului unui
asteroid susţine că un meteorit cu o rază de 15 km s-a
prăbuşit pe suprafaţa Pământului, acum 65 de milioane de
ani. Impactul a declanşat o serie de cutremure puternice şi
incendii forestiere, precum şi numeroase alunecări ale
plăcilor continentale. Acestea, combinate cu resturile care a
fost, în conformitate cu Dr Joanna Morgan, "aruncate cu mare
viteză în atmosferă" au dus la cufundarea planetei în
întuneric, provocând o iarnă la nivel mondial care a ucis multe
dintre speciile care trăiau pe Pământ. Cercetătorii susţin că au
găsit un crater vechi de 65 milioane de ani şi larg de 200
kilometri, lângă Chicxulub în Mexic. Acesta este considerat a
fi locul de impact unde a avut loc coliziunea cu forţa a mai mult
de 1 miliard de bombe atomice.

"În mod ironic s-a dovedit a fi o zi mare pentru mamifere,
care au trăit în umbra dinozaurilor înainte de acest eveni
ment", consideră Dr Gareth Collins de la Imperial College din
Londra.

Teoria impactului unui asteroid nu este nouă. În 1980,
echipa tată-fiu a profesorilor Luis şi Walter Alvarez a propus
acest scenariu după ce au studiat un strat subţire de argilă
sulfuroasă din Gubbio, Italia.

Teoria super vulcanilor susţine că impactul asteroidului a
fost doar un preludiu la o serie de erupţii vulcanice care au

avut loc într-o zonă în India numită Deccan Traps. Cercetătorii
au descoperit patru valuri separată ale erupţiilor care au
degajat nori foarte mari de dioxid de sulf în aer, aducând ploi
acide ca rezultat. Aceste unde sunt estimate a fi avut loc între
67.5 şi 65 de milioane de ani în urmă. Geofizicieni susţin că
impactul asteroidului nu ar fi putut degaja destul praf sau
dioxid de sulf pentru a provoca schimbarea globală a climei.

Keller, adeptă al teoriei Super Volcanilor, subliniază faptul
că rezultatele ei nu neagă faptul că un impact a avut loc şi a
precizat că o combinaţie a celor două teorii ar putea oferi
răspunsul final: "Dinozaurii s-ar fi putut confrunta cu o
coincidenţă nefericită a două lovituri, una după alta - a
fenomenelor vulcanice Deccan apoi o lovitură din spaţiu."

O echipă din Olanda şi Italia a descoperit plancton fosilizat
de apă rece, care datează de 65 milioane ani într-o zonă care
a fost anterior caldă. Matthew Huber de la Universitatea India
na, a declarat: "fosilele indică faptul că ceva dintr-o dată a fă
cut apa suficient de rece pentru a sprijini aceste creaturi mici."

"Am teoretizat că lovitura meteoritului a produs cantităţi
imense de particule de sulfat, cum sunt adesea cele aruncate
în atmosferă în timpul unei erupţii vulcanice iar aceste
particule au protejat suprafaţa Pământului de lumina soarelui.
Scăderea energiei solare, în cele din urmă, a determinat o
răcire, numit "iarnă de impact", care a persistat ani de zile."

Ipoteza Erei Glaciale ar fi ucis multe din speciile de pe
planetă, inclusiv dinozaurii. Totuşi, teoria nu dezvăluie
catalizatorul pentru schimbările climatice bruşte, astfel încât
în timp ce era rece ar fi putut fi metoda de extincţie,
evenimentul care a precedat-o (considerat a fi impactul unui
asteroid) ar fi cauza.

Impactul unuiAsteroid

Super ulcanii

Teoria combinată

Era Glaciară

-

-
-

v

Deţinătorii de viză de lungă şedere vor avea mai
multă libertate de mişcare în UE Un cetăţean dintr-o
ţară terţă, care deţine o viză de lungă şedere într-un
Stat Membru, va putea călători pe teritoriul unui alt Stat
Membru pentru o perioadă de trei luni, în orice interval
de 6 luni, în aceleaşi condiţii ca şi deţinătorii unui permis
de rezidenţă, potrivit unui regulament adoptat marţi, 9
martie, de Parlament.

Această libertate de circulaţie nu ar trebui să
constituie un risc de securitate, devreme ce va fi
introdus şi un sistem de control şi alertă, se arată în text.
Acest regulament ar trebui să intre în vigoare înainte de
5 aprilie 2010.

Potrivit actualei legislaţii europene, deţinătorii unei
vize de lungă şedere într-unul din statele membre - cum
ar fi, de exemplu, studenţii sau elevii care ar dori să
participe la o călătorie de studiu într-un alt stat membru,
cercetătorii, anumiţi membri ai familiei cetăţenilor state
lor terţe şi cetăţenilor europeni - nu pot călători într-un
alt stat membru pe durata şederii lor şi nu li se permite
tranzitarea altor state membre la întoarcerea în ţara de
origine, deoarece aşa este prevăzut în Convenţia
Schengen.

De exemplu un student care deţine o viză de studiu
în Belgia nu poate merge la o bibliotecă din Olanda
pentru a obţine informaţii necesare pentru lucrarea de
diplomă şi nu poate participa la o excursie de studiu la
Barcelona: "este pur şi simplu inacceptabil", a declarat
raportorul Carlos Coelho (PPE, PT). "Acesta este un
exemplu al unei situaţii absurde ce poate apărea".

Noua legislaţie prevede că viza de lungă şedere
(viza pentru un sejur mai lung de trei luni) va avea ace
leaşi efecte ca un permis de şedere în ceea ce priveşte
libera circulaţie în spaţiul Schengen: cetăţenii unui stat
terţ, deţinători ai unei vize de lungă şedere eliberată de
unul din statele membre, pot călători într-un alt stat
membru pentru trei luni, în orice interval de 6 luni, în
aceleaşi condiţii ca şi titularul unui permis de şedere.

Perioada de validitate a vizelor de lungă şedere nu

va depăşi un an. În cazul în care un stat membru
permite unui străin să rămână pe teritoriul său mai mult
de un an, viza de lungă şedere este înlocuită, înainte de
expirarea perioadei sale de validitate, cu un permis de
şedere

Străinii care deţin un permis de şedere valid pot
circula liber, în temeiul acestui permis şi al unui
document de călătorie valabil, cu condiţia să "nu se afle
pe lista naţională de alerte a statului membru în cauză".

Normele privind consultarea Sistemului de
Informaţii Schengen (SIS) şi a celorlalte state membre
în cazul unei alerte în momentul prelucrării unei cereri
de permis de şedere ar trebui să se aplice şi prelucrării
cererilor de viză de lungă şedere. Libera circulaţie a
titularului unei vize de lungă şedere în alte state
membre "nu ar trebui, prin urmare, să constituie un risc
de securitate suplimentar pentru statele membre", se
arată în text.

Resortisanţilor ţărilor terţe care se află în situaţie de
şedere ilegală pe teritoriul unui stat membru şi care sunt
titulari ai unui permis de şedere valid sau ai unei alte
autorizaţii care le oferă drept de şedere, emisă de un alt
stat membru, cum ar fi o viză de lungă şedere, ar trebui
să li se solicite să se deplaseze imediat pe teritoriul
acelui alt stat membru.

Regulamentul, adoptat cu 562 voturi pentru, 29
contra şi 52 de abţineri, ar trebuie să intre în vigoare
înainte de 5 aprilie, dată la care va intra în vigoare şi
Codul comunitar de vize.

Regulile legate de condiţiile necesare pentru
obţinerea unei vize de lungă durată nu se vor schimba.
De menţionat că acest regulament nu se aplică
Regatului Unit, Irlandei şi Danemarcei.

.

-

-

.
Niciun risc adiţional de securitate

Ce se întâmplă dacă persoana rămâne mai mult
de trei luni într-un alt Stat Membru?

Intrarea în vigoare a regulamentului

Politica vizelor - 09-03-2010 REF. :
20100308IPR70123

,

Alegeri în Irak
În Irak au avut loc duminică, 7 martie, alegeri parlamentare. A fost a

doua oară când irakienii au fost chemaţi la urne după invazia americană
din 2003 care a dus la schimbarea regimului condus de Saddam Hussein

În jur de 19 milioane de alegători, inclusiv 1.4 milioane în străinătate,
au fost chemaţi pentru a alege cei 325 de membrii ai Consiliului
Reprezentanţilor din aproximativ 6300 de candidaţi, reprezentând 12
coaliţii majore de partide, precum şi zeci de alte entităţi politice. Prezenţa
estimată la vot a fost de 62%.

Comisia electorală va anunţa rezultatele preliminare ale alegerilor în
10-11martie, pe baza centralizării voturilor de la circa 30% din secţiile de
votare iar rezultatele finale sunt aşteptate în jurul datei de 18 martie.

Două coaliţii importante siite, Coaliţia Statului de Drept, condusă de
Nouri al-Maliki, prim-ministru, şi Alianţa Naţională Irakiană (INA),
condusă de Ammar Hakim, liderul Consiliului Suprem Islamic din Irak, s-
au prezentat ca şi coaliţii aflate în opoziţie, marcând prima dată din 2005
când comunitatea şiită s-a împărţit în două.

Una dintre cele mai puternice grupări din acest an este coaliţia
seculară siită-sunnită Iraqiya, condusă de Iyad Allawi, un fost prim-
ministru în perioada post Saddam.

Uniunea Patriotică din Kurdistan (PUK), condusă de preşedintele
actual al Irakului, Jalal Talabani şi Partidul Democrat Kurd (KDP), în
frunte cu Massoud Barzani, preşedintele zonei semi-autonome kurde
sau după cum este cunoscut, guvernul regional kurd.

Coaliţia Gorran (sau mişcarea pentru schimbare) a intrat în arena
politică la sfârşitul anului 2006.

Pentru prima dată din 2003, partidele kurde nu s-au prezentat ca o
coaliţie unificată în alegerile parlamentare din 7 martie.

Principalele coaliţii

Politica kurdă

Aurul negru din Africa
Angola a devenit lider al Africii în producţia de petrol după ce războiul

civil de lungă durată s-a încheiat în 2002 şi compania naţională de petrol,
Sonangol, caută o acoperire regională, care depăşeşte alte state africane.

Dar scopul principal al liderului fostei colonii portugheze,
preşedintele José Eduardo dos Santos, care a fost conducătorul de
necontestat din 1979, este de a detrona Africa de Sud ca puterea
dominantă în sudulAfricii, cu acces la bogăţiile minerale ale vecinilor săi.

Angola a eclipsat Nigeria ca producător de petrol de top înAfrica sub-
sahariană. Ea a depăşit-o în 2008, după ce producţia Nigeriei a fost
redusă cu o treime din cauza insurgenţei în zonele bogate ale Deltei
Nigerului şi cum Nigeria se confruntă în continuare cu o politică
turbulentă, poziţiaAngolei poate fi consolidată în continuare.

Cu Statele Unite şi China luptând pentru controlul rezervei de petrol a
Angolei, un ecou al războiului ideologic purtat în Angola de americani şi
sovietici în timpul războiului rece, dos Santos îşi poate purta ţara mai
aproape de obiectivul său, hegemonie regională. O mare parte din
petrolul exportat deAngola merge în Statele Unite şi China.

"În această conjunctură Angola este într-o poziţie unică de puternică
influenţă în Africa de Sud", consideră un consultant american în
securitatea globală.

Sonangol a achiziţionat recent câmpuri petroliere în Irak şi
negociază cu mai multe firme din Vest pentru oferte de explorare.

Sonangol, care deţine o imensă putere în Angola şi este direct
gestionată de dos Santos însuşi, este, de asemenea, în discuţii pentru a
achiziţiona o companie braziliană. În 2009 a mai câştigat 20% dintr-un
zăcământ de gaze în Iran în timp ce o afiliată a sa din China achiziţiona
recent drepturile de exploatare minieră în Zimbabwe şi Guineea.

Ţara a fost condusă de Mişcarea Populară Marxistă pentru
Eliberarea Angolei (MPLA) după dobândirea independenţei faţă de
Portugalia în 1975. Principalul rival al MPLA în războiul civil ce a marcat
perioada, mişcarea UNITA sprijinită de Vest, s-a prăbuşit o dată cu
moartea liderului Jonas Savimbi în luptele din 2002.

Angola ţinteşte în prezent poziţia dominantă în Namibia, Botswana,
Zambia, Republica Democrată Congo, Republica Congo, Mozambic şi
Zimbabwe.

Miniştrii muncii şi afacerilor sociale din
statele membre ale Uniunii Europene au decis
extinderea concediului parental de la 3 la 4 luni,
pentru fiecare dintre părinţi.

Decizia trebuie să fie pusă în aplicare de
cele 27 de state membre în termen de doi ani şi
prin ea vor fi garantate angajaţilor beneficii
financiare şi de altă natură în timpul concediului
parental, după naşterea sau adoptarea unui
copil.

Rămâne la latitudinea statelor membre UE
să decidă dacă concediul parental va fi plătit
integral sau parţial şi să stabilească penalităţile
contra companiilor care nu se conformează
noilor reglementări europene.

Libertatea de mişcare în UE

Ce a ucis dinozaurii - asteroizi, epoc@ de ghea]@ sau vulcani?

În Uniunea Europeană, femeile câştigă, în medie, cu
18% mai puţin decât bărbaţii. Este o situaţie care nu s-a
schimbat aproape deloc în ultimii 15 ani, iar în unele ţări
discrepanţele chiar s-au adâncit.

Noul comisar pentru justiţie şi drepturi fundamentale,
Viviane Reding, a declarat că această diferenţă de
salarizare nu numai că este injustă, ci constituie şi un
obstacol în calea creşterii economice. În contextul
îmbătrânirii populaţiei, UE are nevoie ca femeile să se
alăture forţei de muncă active.

Femeile sunt prezente din ce în ce mai mult pe piaţa
muncii europene şi reprezintă aproape 60% din numărul
absolvenţilor de universitate. În ciuda acestui fapt, ele
ocupă mai puţine funcţii de conducere decât bărbaţii şi
deţin profesii în sectoare de activitate mai puţin lucrative.
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Vând cărucior pt. copii cu toate
accesoriile, 300 lei. Tel. 0355-
414228, 0723-894592. (R.R)

televizoare din plastic bune şi
defecte. Tel. 0743-431976. (R.R)

Cumpăr cereale en-gros;
motocositoare Carpatina sau
Honda. Tel. 0734-356854. (R.R)

Vând porc între 80-100 kg, 8
lei/kg. Tel. 0256-233615. (R.R)

ă, 40 €; 2 calculatoare Pentium
3, 250 lei/buc; sta

ăr orice produse electri-
ce

ă pt. cereale, 2000 lei
neg. Tel. 0734-356854. (R.R)

Vând purcei de 8 săptămâni,
500 lei perechea, cumpăr câine de
întors oile. Tel. 0355-407154,
0722-801561. (R.R)

Vând costum popular ărănesc
pentru bărba

ă în stare foarte bună, 350
lei, costum negru de ocazie, 70 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800
lei, dună, plapumă, covoare, apa-
rate radio la în ă
inox de 3,3 l, 180 lei în cutie. Tel.
0751-847843. (R.R)

Vând mobilă tineret + dulapuri
haine, bibliotecă, birou, canapea,
500 lei neg.Tel.0751-161619 (RR)

Vând rochie de mireasă - 800
lei, ceas buzunar, 80 lei, 2 cande-
labre, 80 lei.Tel.0751-161618(RR)

Vând mobilă tineret, cu multe
corpuri, aproape nouă, 300 €; sa-
xofon tenor luxor, galben, aproape
nou, 1500 lei; goblenuri „Cina cea
de taină”,„Secerătorii”,pre

ă din
zona Banatului Montan,200 € neg.
plapume de o persoană din lână
naturală, 250 lei/buc. Tel. 0729-
876548, 0255-240038. (R.R)

Vând butelie aragaz, 100 lei;
aragaz cu 4 ochiuri, 100 lei; 2
calorifere fontă, 100 lei; o nivelă cu
laser nouă; aspirator nou, 350 lei;
material pentru potcoave. Tel.
0731-866133. (R.R)

Vând pianină Singer originală,
placă de filde

ă Bosch, 80 lei; călcă-
toare simple 40 lei

ă de călcat, 40 lei; cup-
tor cu microunde, 150 lei; frigider,
500 lei; biciclete de la 200 lei;
bicicletă nouă 500 lei; cărucior de
copii nou 350 lei;filtre de cafea.Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând congelator cu frigider
nou, în garanţie; sistem home ci-
nema, 200 lei; televizor lcd pt. ma-

ţie de amplifi-
care 80 lei; tv Samsung, 160 lei.
Tel. 0743-431976. (R.R)

Cump

ţel 7 luni, 1500 lei nego-
ciabil; moar

ţ
ţi, 500 lei, rochie de

mireas

ţelegere, fripteuz

ţuri neg.
candelabre cu 5, 8, 12 becuri, pre
ţuri neg costum popular dam

şin

şi

Vând 27 de capre în Dezeşti,
20 cu iezi, 300 lei/buc negociabil.
Tel. 0757-298165. (R.R)

Vând cartofi de mâncat şi fân.
Tel. 0766-426577. (R.R)

Vând vi

ş, cu scaun, 1100 €.
Tel. 0721-678554. (R.R)

Vând hot
şi profesionale

60 lei; mas

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

îRedacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul anun-
ţului gratuit transmis telefonic sau prin talon, responsabilitatea
revenind în exclusivitate persoanelor care l-au comunicat.

Vând urgent
ţi,

umera
, preţuri con

venabile, negociabile
copil mic.

T

Vând densitometru digital de
culoare pentru tipar şi pretipar
B 130. Este nou, aproape
nefolosit, în cutia de plastic, cu
manual de utilizare, documen
taţie, cablu pentru conectare la
calculator Apple Mac. Preţ 300 €
negociabil. Tel. 0722-134721.

ţar
sufragerie extensibil, 1000 lei;
m ţ ţ

ţesc

ţat porumb ma-
nual

ţa. Tel. 0742-936159. (R.R)
Vând flori ornamentale de

camer ţime 2 m, 1 m, 50 cm;
ferig

ţap,
remorci de 650 kg, 50 €/buc; u

ţ copii, 3
roţi, 100 lei.Tel.0745-830975 (RR)

stative magazin
pt. haine, busturi femei b

şe, crocodili şi diverse
accesorii pt. magazin

Tel 0355-802548,
0749-486188.

şi botez realizate manual. el.
0724-039740, 0764-853833,
contact@pahare-de-nunta.eu
w w w. p a h a r e - d e - n u n t a . e u
www.paharedenunta.eu

şoar

şemineu pentru bloc, 350 €. Tel.
0729-824413. (R.R)

şte, 2.000 € neg. Tel.
0728-310452, 0721-069525. (RR)

Vând porc la 6.5 lei/kg în
Şopotu Vechi. Tel. 0255-243110,
0745-654658. (R.R)

Vând aeroterm

şi faian

şin

şa Montan
şi

ş

ărba

ă

Vând stupi albine de tip dadant
sau multietajat, 10 buc. Tel. 0770-
385825.

ă

ă, 800
lei negociabil, ceas de buzunar
(60-70 de ani), 80 lei, ulcior din
1946 la 80 €, discuri de muzică
u ă, populară din 1970. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând convector pe gaz model

Vând două iepe de lucru în
satul Comorâ

ă cu 3 faze, 70
lei neg.; o pereche de schiuri, 80
lei neg. Tel. 0731-882361, 0770-
456679. (R.R)

Vând birou calculator, 150 lei;
mobilă sufragerie, 1400 lei; mobilă
dormitor completă, 1400 lei; col

ăsu ă din marmură ă,
250 lei; drujbă nem ă pe ben-
zină, nouă, 600 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând moară pt. porumb, 300
lei; ma ă de cură

ă, 100 lei; rindea electrică no-
uă, 100 lei. Tel. 0735-634834 (RR)

Vând betonieră mare, 650 lei
în Boc ă; dormitor, 300 €
în Re

ă, înăl
ă impunătoare. Tel. 0255-

251176, 0355-402013. (R.R)
Vând tun de aer cald pe moto-

rină, 550 €; 2 cuple pt. pro
ă

de intrare din lemn de Africa, no-
uă, din Italia, 350 lei; căru

-
, c rucior

.

Accesorii de lux pentru nunt

etalog

-

Vând frigider, 250 lei negocia-
bil. Tel. 0355-402865. (R.R)

Vând rochie de mireas

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
Caut amantă din Re

ătesc bine. Tel. 0768-
729806.

Ing. pens. 62 ani doresc o
doamnă pentru o rela ă
fără alte conota

ă, 60 ani cu locuin ă
caut partener pentru căsătorie.
Tel. 0355-808808, 0770-391275.

Tânără, discretă a

şi

şi sexy ştept
tel. la 0729-215998

ţa, relaţii
sexuale, pl

ţie sexual
ţii. Tel. 0722-

856769, dumituiond@yahoo.com
Pensionar ţ

.

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

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

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

ă până în
01.12.2009. Pre

ă

ă,
100 lei. Tel. 0735-634834. (R.R)

Vând acumulator de maşin

Vând Opel Astra, an fabricaţie
1993, în stare bun

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

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

ţie, euro 4, 9.100 €. Tel.
0766-426577. (R.R)

ţie 1999, 1.700 €,
Ford Ka ro ţie 1999,
ABS, SRS, dublu air-bag, geamuri
electrice, clim

Vând Opel Astra break cara
van, 1.7 turbodiesel, 1997, servo
total, ABS, airbag, închidere cen
tralizată, în stare foarte bună,
înmatriculat recent, acte la zi,
2.500 € negociabil; piese Opel.
Tel. 0729-824413. (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,
1 100 € negociabil. Tel. 0721-
606702, 0747-553166. (R.R)

Vând Dacia papuc, 5 locuri,
750 € negociabil, an fabricaţie
1997. Tel. 0743-416093.

Vând Dacia 1310, cu injecţie,
an fabricaţie 2000, 16000 km,
ţinută în garaj, 1700 €. Tel. 0722-
425203, 0255-233525. (R.R)

Vând utilaje agricole: tractor
U650, 12000 lei, disc GD 3,2,
5500 lei, plug pe ţeavă, 1500 lei,
remorcă 5 t, 2500 lei. Tel. 0256-
233615, 0766-685688. (R.R)

Vând Dacia 1300, roşie, 500 €
negociabil. Tel. 0355-809377,
0724-975351. (R.R)

Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2 200 € negocia
bil; Volvo neînscris, 500 € neg Tel.
0255-233854. (R.R)

Cumpăr plug cu 3 brăzdare pe
şină. Tel. 0742-353609. (R.R)

Cumpăr Aro. Tel. 0745-
126991. (R.R)

Vând piese de schimb pentru
Raba, Saviem, IMS, un motor
complet pentru tractor U445,
motor electric trifazic 22 KW, 1000
rotaţii/minut, remorcă joasă pe o
axă pentru tractor, nou . Tel.
0740-524888. (R.R)

ă, înmatriculat,
1.700 € neg., spoiler spate

ă,
dotată cu instala

ă, 400 km, înmatriculată, 7 ani
garan

Vând scuter pentru copii cu 2
acumulatori, 250 lei. Tel. 0742-
936159. (R.R)

Vând motocicletă Honda CBR
600, an fabrica

ă, 1.650 €. Tel.
0745-830975. (R.R)

Vând 2 scutere Honda

ăr motor de teren. Tel.
0758-313842. (R.R)

ă

şi 2 sto-
puri noi. Tel. 0770-497601. (R.R)

Vând stopuri de Opel Astra,
Vectra şi Golf 3, 100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

şu, an fabrica

şi
Peugeot. Tel. 0743-431976. (R.R)

Cump

Vând Hyundai 1200 cmc,
nou

-

-

-
-

.

. -
.

Vând cauciucuri de la 50 la 100
lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (R.R)

ţ 800 €. Tel.
0729-204684.

Vând semănătoare pentru
păioase, sub 21; ma ă de
împră ă ăminte. Tel.
0740-524888. (R.R)

şin
ştiat îngr ş

Vând Ford Escort an 96 motor
1,4i impecabil pre
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând dormitor TM compus din
pat, dulap cu 4 uşi, oglindă, nop-
tiere, 500 lei negociabil. Tel. 0746-
342867. (R.R)

Vând canapea mică 350 lei;
pătu ă de
cusut electrică, 200 lei. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (R.R)

Vând iapă semi-murană, 5 ani,
3500 lei neg. Tel.0726-747588 (rr)

Vând tv cromatic, diagonala 82
cm, în stare de func

ă de spălat automată
Arctic, 100 lei; instant pe gaz Elec-
trolux, 11 l/minut, 250 lei, toate ne-
gociabile. Tel. 0749-906588. (RR)

ă mare 500 lei, 2
rulouri ferestre 100 lei, birou mare
150 lei

ă cusut Singer 400 lei, fotografie
înrămată cu Lenin

ă 100 lei. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314

Vând tv color, marca Inno+hit,
diag. 54 cm, stare bună. Pre

Vând masă calculator, calcula-
tor cu monitor lcd, diverse compo-
nente calculator, casetofon deck
Sony, telefoane mobile HTC. Tel.
0745-617325.

Cumpăr granit negru 13 mp,
rog seriozitate. Tel. 0741-519436.

Vând mp3 Sony auto 4x52w
blut nou, garan

Vând Nokia 2330c pre

Vând Samsung d900i încărcă-
tor, că ă,
decodat, pre

Vând monitor 19 impecabil,
pre

Vând boiler nou garan

Vând ma ă de găurit trifazică
GR 16, compresor, aparat de
sudură cu argon, trusă de tăiere
oxigaz. Tel. 0720-545776.

Vând fotolii pat 2+2 buc.
negociabil. Tel. 0720-545776.

Cumpăr aparate de radio
vechi, cu lămpi, defecte

Vând frigider 150 lei 2 lustre,
un fotoliu dublu nou din piele eco-
logică 500 lei. Tel. 0746-254661.

Vând linie tehnologică termo-
pane, compresor

Margus Ionut Adelin Oravi

Vând pătu

Vând ma ă de spălat, pre

ţ copii, 100 lei; ma

ţionare, 150
lei; ma

ţar sufrage-
rie 600 lei, gramofon 500 lei, ma

ţ 180
lei. Re ţa. Tel. 0771-783426.

ţie, preţ 200 lei. Tel.
0729-204684.

ţ 150 lei.
Tel. 0729-204684.

în limba
ţ 200 lei. Tel. 0729-

204684.

ţ 80 lei Tel. 0729-204684.
ţie, 50l,

preţ 250 lei Tel. 0729-204684.

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

ţa te
caut... urgent. Tel. 0744-274556.

ţ de lemn cu saltea,
preţ 250 lei. Tel. 0766-709981.

ţ
400 lei. Tel. 0766-709981.

şin

şin

Vând/schimb cu diverse: 2 tv
color cu diagonal

şi unul pt. calculator 80 lei,
2 telefoane mobile, col

şi-
n

şi 3 persoane la
mas

şi

şti, meniu român

şin

şi func

şi scule aferen-
te. Tel. 0748-351548.

şin

.

Vând 2 remorci de tractor, 1
pentru tractor mare, 2600 lei,
cealalt

Vând Renault 11, diesel, an
fabricaţie 1987, gri metalizat, 1.6,
consum 5 l/100 km, taxe la zi,
1.250 € negociabil. Tel. 0722-
440654, 0355-405138. (R.R)

Cumpăr electromotor pentru
scuter. Tel. 0758-313842. (R.R)

Vând tractor Ferguson, 35 CP,
2400 €. Tel. 0765-856273.

Vând tractor U650 la super-
ofertă cu acumulator nou, cu
garanţie, cauciucuri noi, RCA,
porneşte la cheie, plug pe ţeavă,
cu 3 brăzdare, disc mare şi trailer,
4 500 € negociabil. Tel. 0769-
609121, 0746-656847.

Vând tractor V445, fabricat la
UTB, stare excepţional

-
ţii. Ofer

maxim 100 €. Tel. 0722-439638.
Opel Astra berlin -

ţ
5.400 neg. Accept test verificare.
Tel. 0731-316924, 0752-310009,
0771-387541, 0769-654838.

Vând Volkswagen Golf 1,9 tdi
90 CP, alb, an 2001, înmatriculat

ţ neg. Tel. 0741-746723.
Cump

ţionare. Preţ 1.200 €. Tel.
0729-204684.

Vând Dacia 1410 sport. Tel.
0355-809615.

Vând VW Touran 1.9 tdi, af
2004, argintiu, 6+1 viteze, 7 locuri,
12 airbaguri, geamuri electrice,
comp de bord, închidere central

ţinut -

ţ 350 lei.
Tel. 0722-655974.

Vând tractor U 650, în comuna
Cara ţionare.
Tel. 0770-359314 , 0748-119444.

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel.
0744-852658.

ă pentru tractor mic, 1700
lei. Tel. 0723-235961. (R.R)

ă. Tel.
0767-323957.

Vând remorcă auto 5 tone, csu
furaje, disc

ăr semiremorcă înmatri
culată, ce necesită repara

ă, tuning, die
sel, 2004, 1686 cmc, cdti, 59 kW,
80 CP, 156000 km, înscrisă. Pre

ă,
euro 3. 5.000 €. Tel. 0745-032640,
0732-975314, 0771-387548.

Cumpăr voucher program
rabla. Pre

ăr vaucher rabla 200 €.
Tel. 0744-274556.

Vând Dacia 1410 urgent. Tel.
0355-809615.

Vând Fiat Tipo an 93 motor
1,8d înmatriculat, taxe la zi, stare
de func

ă,
etc. Înmatriculată în feb. 2008, un
an ă în garaj. Stare impe
cabilă, 8.500 €. Tel. 0727-831170.

Vând suprastructura fibră pt.
Dacia 1304 papuc, pre

ă

.

şi plug pentru U445.
Tel. 0722-787817.

Cump

şova, în stare de func
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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

1 mar. 108,2252
2 mar. 109,2545
3 mar. 110,0764

10
10
10

4 mar. 109,3533
5 mar. 109,3373
8 mar. 109,4195
9 mar. 108,6784

10 mar. 109,0458

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

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

8 Februarie - 10 Martie 2010

PRISMA | 11 - 17 |Martie 2010



8

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

Etapa urmatoare (20/26): Duminica, 14.03.2010

UCM Resita - Sport Club Municipal Rom Cri Brasov

: Stiinta
Municipal Bacau - Sta; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - HCM
Constanta; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Steaua MFA Bucuresti;

; Universitatea
Bucovina Suceava - CSM Satu Mare; Universitatea Transilvania Cluj -
Dinamo Bucuresti; Universitatea Politehnica Timisoara - HC Odorhei.

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET MASC.: NBA: Chicago Bulls - Orlando Magic

Vineri DigiSport ora 03:00
BASCHET MASC.: Divizia A: Gaz Metan Medias - Energia Rovinari

Vineri TVR 2 ora 17:30
RUGBY: Camp European: Romania - Georgia

Sambata TVR 2 ora 14:00
FORMULA 1: MP al statului Bahrein, cursa, Etapa I

Duminica TVR 1 ora 13:55
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim - Hypo

Duminica Sport.ro ora 19:00
BASCHET: Romania - World

Marti TVR 2 ora 18:40
FOTBAL: Liga Campionilor: Optimi, retur: Chelsea - Inter Milan

Marti TVR 1 ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor: Optimi, retur: Barcelona - VfB Stuttgart

Miercuri TVR 1 ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
08 - 13 mar: BOX - Cupa Romaniei, seniori, masculin, Iasi;
08 - 21 mar: TENIS - WTATour, Indian Wells, SUA;
12 - 14 mar: ATLETISM - Camp. Mondiale in sala, Doha, Qatar;
12 - 14 mar: FORMULA1 - MP al Bahreinului, Etapa I.

HANDBAL
HCM Constanta va intalni in optimile Champions League pe

MKB Veszprem!

Oltchim se califica in semifinalele Ligii Campionilor!

Campioana Romaniei se va duela in optimile Ligii
Campionilor la handbal masculin cu maghiarii de la MKB Veszprem.
Dupa ce a trecut de o grupa de foc cu Montpellier, Valladolid,
Chehovskie si Pick Szeged, constantenii vor intalni in optimile de finala
pe MKB Veszprem, fosta formatie a lui Marian Cozma. Maghiarii par la
o prima vedere cei mai accesibili adversari pe care ii putea avea
Constanta, avand in vedere ca in urna cu Veszprem mai erau finalistele
din ultimele doua sezoane, Ciudad Real si THW Kiel.

Cu toate acestea, MKB Veszprem reprezinta o formatie de temut,
maghiarii castigand grupa B din care au mai facut parte Rhein-Nechar
Lowen si Vive Kielce cu 9 victorii si o singura infrangere.

Turul va avea loc la Buzau intre 24-28 martie, in vreme ce mansa
secunda se va disputa intre 31 martie-4 aprilie in Ungaria.

Pentru al
doilea an consecutiv campioana Romaniei, Oltchim Ramnicu Valcea,
va evolua in careul de asi al handbalului feminin continental. Echipa
pregatita de Radu Voina a remizat, sambata, scor 32-32, in deplasare,
cu Dinamo Volgograd, si nu mai poate termina grupa principala din
care face parte mai jos de locul secund. Presedintele clubului s-a
declarat fericit pentru calificare.

Situatia in clasamentul grupei principale 2 arata astfel dupa meciul
de la Volgograd: 1.Oltchim - 7 puncte (4 jocuri), 2.Viborg - 4 puncte (3j.),
3. Dinamo Volgograd - 3 puncte (4 j.), 4.Hypo - 0 puncte (3 j.)

T E N I S
Cupa Davis: Romania va intalni Ucraina in luna mai. Romania si

Ucraina se vor duela, in perioada 7-9 mai, pentru un loc la barajul de
promovare in Grupa Mondiala a Cupei Davis. Romania, cap de serie in
Grupa 1 Euro/Africana, nu a jucat in primul tur, urmand sa intalneasca
in cel de-al doilea Ucraina, care a invins Letonia, acasa, cu 4-1.
Punctele Ucrainei au fost obtinute de Sergiy Stakhovsky (2), Illya
Marchenko si Ivan Sergeyev.

In acest moment, Ucraina are trei jucatori in prima suta ATP, Sergiy
Stakhovsky (numarul 70), Oleksandr Dolgopolov Jr. (numarul 80) si
Illya Marchenko (numarul 84), in timp ce Romania are doar un
reprezentant in Top 100, Victor Hanescu (numarul 43), si trei printre
primii 200 de jucatori ai lumii.

România si Ucraina nu s-au întâlnit niciodata în Cupa Davis , iar
daca vor câstiga partida din cadrul Grupei I a Zonei Euro-africane,
Victor Hanescu si colegii sai vor juca, în septembrie, în barajul pentru
promovarea în Grupa Mondiala. În caz contrar, ei vor juca pentru
ramânerea în Grupa I.

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 18-a:
M V E I G GP PM

.

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

Steaua MFA Bucuresti 18 12 1 5 546 473 25
4. Stiinta Dedeman Bacau 18 11 3 4 570 523 25p

Pandurii Tg. Jiu 16 10 1 5 425 423 21
. U Bucovina Suceava 17 9 0 8 485 451 18

7. HC Odorheiu Secuiesc
Transilvania Cluj 17 6 1 10 454 480 13

9. CSM Satu Mare 18 6 1 11 525 562 13
. HC Minaur Baia Mare 17 5 1 11 437 449 11

11. Poli Timisoara 17 5 1 11 430 502 11
Dinamo Bucuresti 18 4 2 12 542 603 10

13. Rom Cri Brasov 18 1 1 16 452 569 3
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

2. UCM Resita 17 13 2 2 504 428 28p
3. p

5. p
6 p

18 8 0 10 534 552 16p
8 p

p
10 p

p
12. p

p

FORMULA 1
La sfarsitul acestei saptamani

se va da startul la un nou
Campionat Mondial de Formula 1.
Etapa inaugurala din acest an va fi
gazduita de statul Bahrein.
Sezonull complet se va desfasura
dupa urmatorul calendar:
1. 14.03.2010 - Bahrain
2. 28.03.2010 -Australia
3. 04.04.2010 - Malaiezia
4. 18.04.2010 - China
5. 09.05.2010 - Spania
6. 16.05.2010 - Monaco
7. 30.05.2010 - Turcia
8. 13.06.2010 - Canada
9. 27.06.2010 - Europa

10. 11.07.2010 - Marea Britanie
11. 25.07.2010 - Germania
12. 01.08.2010 - Ungaria
13. 29.08.2010 - Belgia
14. 12.09.2010 - Italia
15. 26.09.2010 - Singapore
16. 10.10.2010 - Japonia
17. 24.10.2010 - Coreea de Sud
18. 07.11.2010 - Brazia
19. 14.11.2010 -Abu Dhabi

Lista pilotilor si echipelor
participante in sezonul 2010 al F1:

1 Jenson BUTTON
2 Lewis HAMILTON

3 Michael SCHUMACHER
4 Nico ROSBERG

5 Sebastian VETTEL
6 Mark WEBBER

7 Felipe MASSA
8 FernandoALONSO

9 Rubens BARRICHELLO
10 Nico HÜLKENBERG

11 Robert KUBICA
12 Vitaly PETROV

14Adrian SUTIL
15 Vitantonio LIUZZI

16 Sébastien BUEMI
17 JaimeALGUERSUARI

18 Jarno TRULLI
19 Heikki KOVALAINEN

20 Karun Chandhok
21 Bruno SENNA

22 Pedro DE LAROSA
23 Kamui KOBAYASHI

24 Timo GLOCK
25 Luca DI GRASSI
Anul acesta nu va participa

echipa amercicana USF1 accep-
tata initial pe grila de FIA.

McLaren Mercedes

Mercedes Benz GP

Red Bull Renault

Ferrari

Williams Cosworth

Renault

Force India Mercedes

Toro Rosso Ferrari

Lotus Cosworth

HRT Cosworth

BMW Sauber Ferrari

Virgin Cosworth

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 20-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 20 11 5 4 25 12 38p
Unirea Urziceni 20 10 6 4 28 17 36
Steaua Bucuresti 20 10 6 4 29 20 36
FC Timisoara 20 9 8 3 31 14 35
Rapid Bucuresti 20 10 5 5 39 24 35

. FC Vaslui 20 10 5 5 28 21 35
7. Dinamo Bucuresti

FC Brasov 20 8 7 5 23 15 31
9. Otelul Galati 20 9 4 7 24 24 31

. Gaz Metan Medias 20 6 8 6 20 27 26
11. Astra Ploiesti 20 6 6 8 24 27 24

Poli Iasi 20 7 3 10 19 28 24
13. Pandurii Tg. Jiu 20 5 6 9 15 21 21

Gloria Bistrita 20 4 9 7 18 26 21
5. U. Craiova 20 5 3 12 26 31 18p

16. Inter Curtea de Arges 20 5 2 13 17 35 17p
17. Unirea Alba Iulia 20 3 5 12 19 32 14p
18. Ceahlaul Piatra Neamt 20 3 5 12 17 38 14p

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

20 9 7 4 25 15 34p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (21/34) 12.03 - 14.03.2010: Vineri 12.03:

Sambata 13.03

Duminica 14.03

Ceahlaul - Gaz Metan Medias (ora 15:00, GSPTV);Astra - Poli Iasi (ora
19:00, Digi Sport); Steaua - Otelul Galati (ora 20:30, Antena 1)

: U Craiova - FC Brasov (ora 15:00, Digi Sport);
International - Pandurii Tg. Jiu (ora 17:00, GSP TV); CFR Cluj - Dinamo
(ora 20:00, Digi Sport) : Alba Iulia - Rapid (ora 14:00,
GSP TV); FC Vaslui - Gloria Bistrita (ora 16:00, GSP TV ); FC Timisoara
- Unirea Urziceni (ora 18:00, Digi Sport).

B O X
În intervalul 9-12 martie 2010, Sala Polivalent

.00

ă din Ia ăzdui
Cupa României la box pentru seniori, competi

ă.
Pre

ă la momentul actual. Lotul na
ătire. Vor fi meciuri tari, iar

la categoriile 60 kg, 64 kg, 69 kg ăm dispute foarte
interesante. Turneul va fi foarte important pentru ie

ă la primul an de seniorat”. Galele de mar

şi va g

şti de la toate cluburile din
şedintele interimar al Federa

şi tot ce avem mai bun la nivel
de seniori în şi direct
din Tunisia, unde a efectuat un stagiu de preg

şi 75 kg anticip
şeanul Dragoş

Marin, care se afl şi
joi au ora de incepere 16.30, iar vineri sunt programate finalele, cu
începere de la ora 18 .

ţie ce va reuni în ring
peste 100 de pugili ţar

ţiei Române de Box, Vasile Câtea,
a declarat: „Cupa României va reuni la Ia

ţar ţional va veni la Ia

ţi, miercuri
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