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Închiriez apartament, conf. 2, pe
str. Sportului, bl. 1, sc. 2, ap. 18. Tel.
0743-065496.

Vând în cartierul Dumbr

ând cas

Vând cas

Vând teren pe C. Caransebe -
.

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

Boc ţ
neg. Tel. 0722-691610.

sau schimb în G
ţa, 2-3 came

re, conf 1, etaj 1; casa. 2 camere
decomandate, buc

Preţ
.

ţiri, 13 00 €. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

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

ţa,
Timi

ţionate

o

ţ

-

ă cu grădină

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

Vând casă ătaia
cu apartament în Re

ătărie, baie, hol,
cămară alimente + curte, garaj, ane
xe, teren casă 1520 mp.
Tel. 0256-410590, 0747-832171

Persoană fizică vând garsonie-
ră, conf.1, 30 mp, et. 2, multiple
îmbunătă

€

ă, Boc ă,
central, aranjată, toate utilită

ătărie, 2 băi,
garaj. Pre

.

ăvi
ă + grădină 1200 mp,

pot fi achizi

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

Vând apartament cameră pe
Calea Caransebe

ătate de km de
gara din Băile Herculane pe partea
drumului către Mehadia, 3400 mp,
17 mp fa ă, 250 m ie

ă de vile, 25 €/mp
negociabil. Tel. 0768-777894, 0255-
561157. (R.R)

Vând casă în Denta, 3 camere,
bucătărie, baie (neterminată), gră
dină, 1440 mp, 18.000 € negociabil.
Tel. 0762-791103. (R.R)

şi curte în
Doclin. Tel. 0721-858714.

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

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

şa, renovat recent, la cheie. Pre

şi

neg.

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şa Montan

şoara, cas
şi separat. Tel.

0744-697487. (R.R)
Cump

şului, 18.000 €.
Tel. 0763-942144. (R.R)

Vând teren la jum

şire la râul
Belareca, zon

V nd teren agricol în Târnova.
Tel. 0770-445699.

â

ţa, 20.000 €.
Tel. 0730-664687. (R.R)

Vând cas şiă în Re

Închiriez garsonier

ţii, gr
-
-

.

ţ

o

ţa, 2
camere, 14.000 € neg. Tel. 0722-
649846. (R.R)

Vând parcele de teren intravilan
în Boc

ţi -
ţa, 2 camere, decoman-

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

Vând cas ţ

.

ţ

ţite, termopane, u

€

€ 0770-746033, 0728-
213320.

Vând ap.3 camere, conf. 1 semi-
decomandat, central

-
ţ 47.000 €.Tel.0722-251740

ă 1 cameră
pentru 2 elevi, et. 1, lângă
Comisariat, 500 € + cheltuieli. Tel.
0722-363044. (R.R)

Vând apartament 3 camere în
Boc

Vând casă în Verme
ătărie, anexe, hală

mare în interiorul cur ădină
mare, 3000 mp, teren 4 ha, casă ter
minată în 2001-2002, cărămidă ar
să, 20.000 € neg Tel. 0726-206883

Vând apartament 3 camere,
conf. 1, 65 mp, 2 balcoane, 7.900 €
neg. Tel. 0728-813340.

Vând casă în Goruia, nr. 178, 3
camere, baie, coridor, bucătărie,
grajd, pivni ă, grădină 1100 mp,
17.500 € negociabil. Tel. 0727-
750324, 0371-170232. (R.R)

Vând apartament cameră,
Intim, et. 2, 17.000 € negociabil. Tel.
0355-413298. (R.R)

Vând garsonieră în Re

ă, în
parcul industrial de pe drumul
Bini

ă

ă ătă

ă de vacan ă respectiv
săla ăperi jos
pt animale, 2 camere de locuit la
etaj, în zona cimitirului evreiesc. Tel.
0724-037685, 0355-411399. (R.R)

ă.
Tel. 0734-481705.

ămin,
îmbunătă ă meta-
lică, podele, proprietate cu 2-3
camere de stat, cu preluare datorii
eventual, negociere directă. Tel.
0723-092582.

Închiriez apartament o cameră
pe str. Petru Maior, 50 . Tel. 0770-
547305.

Persoană fizică vând casă în
Anina, 4 camere, grădină, curte,
12.000 . Tel.

ă, termopane,
parchet, renovat, zona Spar-Govân
dari.Pre

şa, mobilat, 30.000 €. Tel. 0255-
552733, 0751-032265.

ş, sat Iersig,
2 camere, buc

şi

şa, situate în zona turistic

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

ş cu etaj, din lemn, 8 înc

ş

Schimb apartament 2 camere
mobilat, recent renovat, conf. 2, cu
apartament 3-4 camere + diferen

Schimb urgent 2 camere c

Imobiliare

SPORTSPORT

Tenis Gimnastic
Formula 1 Rugby

ă

Vând apartament amenajat în 2
spa

ă ă ări
separate. Tel. 0724-011789.

Vând apartament 3 camere,
conf I îmbunătă

ădină mare cu posibilitate
privatizare. Tel. 0734-286036.

Închiriez spa

ă la 200-250 mp. Birouri în
centru 100 mp. Spa

ă,
gresie, condi

ătă
ă 3 camere, bucătărie,

baie, gresie, faian ă, centrală,
termopane, terasă, curte, grădină,
Boc ă. Tel. 0771-482592.

Vând apartament 3 camere,
Micro 1, confort 2, et. 1, par

ără îmbunătă
ără intermediari.

Vând casă în Gătaia 1.600 mp,
zonă centrală, pre

ă abatorul Gospo
darul. Pre

ă
ă, etc. 1,5 €/mp. Tel.

0723-689971.
Vând casă cu grădină 1.800 mp,

cu cultură de pomi fructiferi ă de
vie, catv, telefon, la 11 km de Re

ăliug

ă metal, termopane, gre
sie-faian ă, centrală, izolat termic pe
exterior, sau schimb cu casă minim
5 camere ă, canal, gaz,
singur în curte, în Re

ă, pe termen lung, cu 140
€/lună+140 € garan

ă fizică, vând aparta
ment 1 cameră în bloc de 4 nivele,
et. 3, termopane, u ă de metal,
gresie, faian ă modernă, căldură
proprie, complet mobilat

ătă ăi,
centrală, termopane, sau schimb cu
casă în Re

ţii comerciale, independent de
utilit ţile de bloc, teras

. ţit, etaj 8, Republicii,
preţ 32.000. Tel. 0757-020074.

Închiriez apartament 3 camere
mobilat, confort I, etaj 8, Republicii,
130 €. Tel. 0757-020074.

Proprietar vând apartament cu 4
camere, conf. 1, cu garaj, etaj 3/4.
Tel. 0771-762941.

Vând apartament cu camere
dec, parter înalt, Micro IV, 42.000 €.
Tel. 0771-762941.

Vând casa în Moldova Veche, la
sosea, gr

ţii comerciale în
Re ţa în centru, cu suprafeţe de la
40-80 pân

ţiu comercial pe
bd. Muncii 120, bd. Republicii spaţiu
nou amenajat 110 mp. Depozite

ţiu comercial în
Re ţa pe bulevardul Republicii, bl.
23, zona Moto Velo, spaţiu modern
amenajat, cu termopane, central

ţii foarte bune. Supra-
faţa 110 mp. Tel. 0741-104423.

Închiriez spaţiu comercial pe Al.
Tineretului. Preţ 180 €. Tel. 0726-
770655.

Vând apartament conf. 2 îmbu-
n ţit, Micro 2. Tel. 0724-700792.

Vând cas
ţ

ţial
mobilat, f ţiri, 25.000 €.
Tel. 0744-619312 f

ţ bun. Posibil
schimb cu apartament în Re ţa. Tel.
0745-904251.

Vând teren la km 8, 14.000 mp,
în spatele staţiei de curent. Tel.
0745-904251.

Vând teren pe valea Ţerovei,
4.000 mp, lâng -

ţ bun. Tel. 0745-904251.
Ofer spre închiriere 2 hale în

Boc ţile, acces TIR,
curte betonat

ţ
ţa

spre V
ţa, conf. 1, et. 3 din 4,

Micro 4, u -
ţ

ţa sau Câlnic.
Tel. 0763-601081, 0768-269260.

Închiriez ap. 2 camere Govân-
dari, mobilat, canapele noi, renovat,
central

ţie. Tel. 0720-
026801.

Persoan -

ţ

-

ţit, 2 b

ţa,sau Câlnic. Tel.
0723-894929.

şi intr

şi

şi
hale între 300 - 800 şi 3.000 mp. Tel.
0741-104423.

Închiriez spa
şi

şa Montan

şi

şa,cu toate utilit

şi vi
şi

şi apartament cu 2
camere în Reşi

ş

şi garaj, ap
şi

ş

şi utilat,
ocupabil imediat. Exclus interme
diari. Tel. 0770-359314.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun

şi

Oferte-Cereri

de Serviciu
Persoană cu handicap locomo

tor caut îngrijitor. Tel. 0745-583129.
ătrâni

ă serioasă, vorbitoare de
limba germană doresc să îngrijesc
bătrâni în Germania sau Austria, cu
multă experien ă. Tel. 0355-418178,
0731-153200.

Transport zilnic persoane n
Italia, Spania, Portugalia, Franta,
Belgia, Anglia, Irlanda i Germania
la destin ie, cu ma ini moderne
climatizate. Tel. 0721 285100

ă artificială Luncă, blocul
Po ănătă

ăm astm, bron

ă deca-
potabilă, de epocă, model 1940,
www.dekaraso.ro Tel. 0770-
495824, 0742-773016.

Execut amenajări interioare,
gresie, faian ă, rigips, montez u

ă
ă, găuri pt. centrale

ăveli moderne. Tel.
0769-794435.

Firmă de transport oferă spre
închiriere autocare/microbuze pt.
excursii, transport persoane în ă.
Tel. 0721-722535.

Sonorizez următoarele eveni-
mente la pre

ă camionetă
acoperită, prelată, 1,5 tone util. Tel.
0742-527232.

Caut familie pensionari pentru
îngrijit gospodărie la ă. Ofer
gratuit locuin ă, hrană, utilită

ă. Tel.
0723-885420.

Auditor energetic grd. I cons-
truc

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

Lichidez firme inactive pentru a
evita plata impozitului forfetar.
Solu

ă pe internet - foto-
grafiez auto, case etc. ă
pe mai multe site-uri pe internet. Tel.
0745-032640, 0771-387548, 0732-
975314.

-

Salin

Caut b

ţ

î

aţ
- .

ţii,
trat

ţi ofer limuzin

ţ

ţar

ţuri avantajoase: nunţi,
botezuri, banchete, majorate, etc.
Tel. 0770-479506, 0721-606034.

Transport marf

ţar
ţ ţi. Tel.

0734-717130.
Repar calculatoare hard

ţii ţii eliberez certificate
energetice

ţii

ţa - Hamburg, la domiciliu.
Plecarea în data de 06.04.2010. Tel.
0724-001616.

Asigur reclam

şi copii pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275.

Doamn

ş
ş

ştei, atestare Ministerul S
şite, alergii, creşte

imunitatea, etc. Tel. 0770-495824,
0742-773016.

Pentru nun

şi,
geamuri, podele laminate, tencuial
şi decorativ şi
convectore, zugr

şi soft
la domiciliu. Tel. 0748-563666.

Meditez copii la englez

şi instala
şi efectuez auditul ener-

getic pentru toate genurile de cl

şi pentru firmele cu datorii.
Tel. 0723-277417.

Transport persoane pe ruta
Reşi

şi fac reclam

Caut s

-
ţiri, parţial

mobilat. Tel. 0744-619094.
Schimb apartament 2 camere,

Moroasa, str. Petru Maior, etaj 3/4,
central

ţiri, cu
garsonier ţ

ţ neg. Tel. 0722-
938557.

ă închiriez garsonieră
mobilată ă. Ofer max. 100 €.
Tel. 0760-546140.

Vând apartament 3 camere,
confort 2, Micro 1, semidecoman
dat, fără îmbunătă

ă, bucătărie mobilată la
comandă, alte îmbunătă

ă. Diferen ă 12.000 € sau
preluare credit. Tel. 0724-093713
sau 0770-457651.

Închiriez apartament 2 camere
în Moroasa, pre

şi utilat

Companie multina

-

ţional ţ
ţ ţi în vederea

dezvolt

ţi de promovare. Experienţa în domeniu constituie avantaj.
A tept CV la adresa de e-mail: office.asigurari10@yahoo.com
Relaţii la telefon: 0724-293390.

ă în domeniul asigurărilor de via ă
ă recrutează manageri

ării teritoriale.
Se oferă parte fixă, bonusuri, comisioane, instruire gratuită, po

sibilită

şi
non-via şi consultan

ş

(continuare )în pagina 3
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RE IŢA

B

ŢA:

OŢELU RO U

Ţ

Ş

Ş:

Ş

: Administrator pensiune turistic ţii: 1; Agent vânz

ţii civile,
industriale

ţii civile, industriale
ţiilor: 1; Muncitor necalificat la

asamblarea, montarea pieselor: 5; Operator fabricarea mezelurilor: 2; Osp ţioner hotel:
3; Tehnician constructor: 1; Vânz

ţinerea drumurilor,
ţiilor: 3;

ţii: 1; Mecanic utilaj: 1;
Muncitor necalificat la demolarea cl ţ

ţinerea drumurilor,
ţ

ţinere ţii: 1; Muncitor necalificat
la demolarea cl ţ

Agent de securitate: 4; Confecţioner îmbr

ţ

ţ

ă: 1; Agent contractări ări: 1;
Bucătar: 2; Camerista hotel: 2; Circularist la tăiat lemne: 1; Consilier tehnic: 1; Consilier/Economist în
management: 1; Dulgher: 4; Electrician auto: 1; Gestionar depozit: 3; Inginer construc

ădiri: 2; Lăcătu ător comercial: 1; Maistru
construc

ătar: 3; Recep
ător: 3; Zidar rosar tencuitor: 12;

Agent securitate: 2; Îngrijitor pomi: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide

Asistent personal îngrijire: 1; Barman: 1; Circularist la tăiat lemne de foc: 2;
Femeie de serviciu: 1; Maistru mecanic ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 7; Muncitor
necalificat la între

ă ământul gimnazial: 1; ă de mare tonaj: 1;

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 14; Tâmplar universal: 1;
ăcare volane în piele: 10; Dulgher: 1;

Încărcător descărcător: 1; Lucrător comercial: 2; Lucrător gestionar: 2; Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 14; Tăietor la fierăstrău panglică: 1;
Tipograf turnător la ma ător ambulant de produse alimentare: 1; Zidar
rosar tencuitor: 2;

Lăcătu
ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 40;

ă de mare tonaj: 2; Strungar universal: 1;

şi achizi

şi agricole: 5; Îngrijitor cl ş mecanic : 2; Lucr
şi agricole: 1; Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 4; Muncitor

necalificat în silvicultura: 1; Muncitor necalificat în industria confec

şi
semisolide: 1; Muncitor necalificat la între şoselelor: 13; Muncitor necalificat în
industria confec

şini şi utilaje pentru construc

şoselelor: 37; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 1; Profesor în înv Şofer autocamion/maşin

Agent securitate: 2; Electrician de între şi repara

şinile de turnat text: 1; Vânz

ş mecanic: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide şi semisolide:
1; Muncitor necalificat la demolarea cl Şofer
autocamion/maşin

ANINA:

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

ORAVI

:

TOTAL JUDE : 241
Agent vânzări: 1;BOZOVICI:

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.03.2010Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

�

� �

�

�

�

�

�

P
A

n prezenţa pre edintelui Consiliului Jude ean S, Sorin Frunz verde, a reprezentantului Ministerului Muncii, Familiei i Protec iei Sociale i a invita ilor ma , 23 martie
2010, a marcat finalizarea lucr rilor de reabilitare i modernizare la Complexul de servicii sociale „Sf Maria” din Re i a J CS organiz 23 martie a.c., o reuniune francofon ,
prilej pentru elevii liceelor teoretice din Re i a, coordona i de profesorii lor de limba francez , s exprime ceea ce reprezint Francofonia pentru ei

rofesorii din şcolile reşiţene au ezitat, la începutul acestei săptămâni, să nu treacă, în semn de protest, notele în catalog elevilor lor, aşa cum li se sugerase de la conducerea Federaţiei
Educaţiei Naţionale Aquacaraş SAa organizat luni, la Consiliul Judeţean Caraş-Severin, o manifestare amplă dedicată Zilei Mondiale aApei mple acţiuni de conştientizare, educare şi
participare activă la protejarea mediului se derulează începând de marţi în Caraş-Severin, prin contribuţia a două organizaţii non profit din Caransebeş Fundaţia Banatul cu proiectul
“Laboratorul verde” şi Asociaţia “Natura Ambient” cu proiectul “Eco Banat” Intersecţia Drumului Naţional 57 cu Strada Varvara din Moldova Nouă a fost redeschisă la sfârşitul săptămânii
trecute Administraţia Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei şi Liceul teoretic Hercules din Băile Herculane a organizat o acţiune de igienizare pe Valea Cernei, în cadrul campaniei
Luna Pădurii Î ţ C ţ ţ , rţi

fost . ţ C a at în
ţ ţ

ş ş ş
ş ş

ş

ă
ă ă ă

ă ă ă

Extindere spaţiu comercial
b-dul Republicii,
vis-a-vis de Romtelecom

Fără panou

Locaţie:

1.

2.

4.

5.

8.

-

-

.

.
-

Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribu
ţiilor proprii preşedintelui şi a hotărârilor Consiliului
Judeţean în anul 2009.

Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei de
521.000 lei prevăzută în bugetul propriu al Consiliului
Judeţean la Cap. 67 ”Cultura, recreere şi religie”, pe do
menii de intervenţie (finanţare), pe anul 2010.

Proiect de hotărâre de modificare a anexei 2 la
Hotărârea Consiliului Jud CS nr. 15 din 25.02.2010
privind aprobarea capacităţii unităţilor de specialitate
din cadrul instituţiilor furnizoare de asistenţă socială din
subordinea Consiliului Judeţean CS

Proiect de hotărâre privind aprobarea organi
gramei şi a statului de funcţii la Muzeul Banatului

Montan Reşiţa.

Întrebări. Interpelări.

ţa” din domeniul
public al statului

ţului
Cara ţean
C

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

3.

6.

7.
Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiter i

imobilului Casa de Cultură din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor
Publice în domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi
în administrarea Consiliului Judeţean CS.

Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 3/28.01.2010 privind aproba
rea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a
organigramei şi statelor de funcţii ale Camerei Agricole
a judeţului Caraş-Severi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului
tarifelor, a modalităţilor de încasare şi utilizare a fondu
rilor prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei
Agricole a judeţului Caraş-Severin, pentru anul 2010

i

-

n.

-

.

Proiect introdus în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii

unui imobil “pă

ădurilor în domeniul public al jude

şune în Ponor şi Arşi
şi din administrarea Ministerului

Mediului şi P
ş-Severin şi în administrarea Consiliului Jude

S. (aprobat)

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 17 martie 2010

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Consilierii locali au aprobat joi, 11 martie în
cadrul ţei ordinare, proiectul de hot râre privind
aprobarea criteriilor în vederea întocmirii listelor de
priorit ţi pentru repartizarea locuinţelor din fondul
locativ de stat.

Pot beneficia de locuinţe din fondul locativ de stat,
persoanele sau familiile care îndeplinesc urm

ţii:
a) ambii soţi, din familia actual ţin

ţinut în proprietate o locuinţ

2010
şedin ă

ă

ătoarele
condi

ă să nu de ă sau să
nu fi de ă;

b) ă să nu ăinat o
locuin ă după data de 01.01.1990;

c) ă să nu

ă
ă în favoarea altei persoane, la o

locuin ă pe care a de

ăinate în urma unei ac
ărui criteriu se vor avea în vedere:

condi
ărul copiilor

ă cu titularii cererilor;
starea sănătă

vechimea cererilor.

ambii soţi, din familia actual fi înstr
ţ
ambii soţi, din familia actual fi beneficiat de

sprijinul statului în credite ţie pentru realizarea
unei locuinţe;

d) ambii soţi, din familia actual , nu au renuţat prin
declaraţie notarial

ţ ţinut-o în regim de închiriere, din
fondul locativ de stat;

e) titularul cererii sau soţul/soţia are domiciliu stabil
în municipiul Re ţa.

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe
proprietate, de la lit. a) ţele
înstr ţiuni de partaj.

În cadrul fiec
ţiile de locuit ale solicitanţilor;

num

ţii solicitanţilor ţi membrii ai
familiei acestora;şi execu

şi

şi b) nu are în vedere locuin

şi a celorlalte persoane care
locuiesc împreun

şi a celorla

�

�

�

�

Consiliul Local al municipiului Re ţa, întrunit în
ţa ordinar

ţi pentru repartizarea locuinţelor
sociale.

Persoanele îndrept ţite s ţ

ţele retrocedate fo

ţi din instituţii de ocrotire social

ţiei române din decembrie 1989,
persoane care ţa sau au avut de suferit în
urma revoluţiei muncitore

ţite.
ţe sociale persoanele sau

familiile care:
a) deţin în proprietate o locuinţ

ţ

ţie pentru realizarea unei locuinţe;
d) deţin, în calitate de chiria ţ

ţat prin declaraţie notarial
ţ ţinut-o în regim

de închiriere, din fondul locativ de stat;
f) nu au domiciliu în stabil în municipiul Re ţa.
Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe

proprietate nu are în vedere locuinţele înstr
ţiuni de partaj. De asemenea restricţia nu

se aplic ţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ
în c minele de famili

ţele preluate abuziv de stat

şi
şedin

şi familiile evacuate sau care
urmeaz ştilor
proprietari;

şi lupt

şi-au jertfit via
şti anticomuniste de la Braşov

din noiembrie 1987, persoanele persecutate din motive
politice de dictatura instaurat

şi cele deportate în str

e) persoanele cu gradul I sau II de invaliditate şi

persoane cu handicap gradul I sau II;
g) alte persoane sau familii îndrept
Nu pot beneficia de locuin

şi
execu

ş, o alt

şi

şti sau nefamilişti, precum şi
chiriaşilor din locuin şi care
fac obiectul unor solicit

ştii proprietari.

ă din 11.03.2010 au abrobat proiectul de
hotărâre privind aprobarea criteriilor în vederea întoc
mirii listelor de priorită

ă ă primească o locuin ă
socială sunt:

a) persoanele
ă a fi evacuate din locuin

b) tineri care au vârsta de până la 35 de ani
c) tineri proveni ă care

au împlinit vârsta de 18 ani;
d) eroi-martiri ători care au contribuit la

victoria Revolu

ă cu începere de la 6
martie 1945, precum ăinătate ori
constituite în prizonieri;

ă

ă;
b) au înstrăinat o locuin ă după data de 01.01.1990;
c) au beneficiat de sprijinul statului în credite

ă locuin ă din
fondul locativ de stat;

e) au renun ă în favoarea
altei persoane la o locuin ă pe care au de

ăinate în
urma unei ac

ă în cazul de
ă

ări de retrocedare sau care sunt
retrocedate către fo

-

Instituţia Prefectului - Judeţul
Caraş-Severin organiz miercuri,
24 martie a.c., la sediul Palatului
Administrativ, Sala de la etajul I, şe
dinţa Colegiului Prefectural Caraş-
Severin, cu următoarea tematică:

Informare privind modul de
implicare a autorităţilor publice
locale în asigurarea pazei bunurilor
şi valorilor, în mediul rural.

Raport privind activitatea
desfăşurată de către Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală Ca
raş-Severin în perioada 01.01.2009
28.02.2010. Prezentarea Progra
mului de activitate al instituţiei
pentru anul 2010.

Asigurarea exactităţii şi uni
formităţii măsurărilor şi legalitatea
mijloacelor de măsurare utilizate la
măsurarea maselor, respectiv
aparate de cântărit cu funcţionare
neautomată.

Raport privind acţiunile de
verificare pe linia respectării preve

derilor legale la comercializarea
produselor specifice Sărbătorilor
Pascale preconizate a se desfăşura
de către Comisariatul Judeţean
pentru Protecţia Consumatorilor
Caraş-Severin. Aprobarea „Progra
mului privind acţiunile de verificare
pe linia respectării prevederilor le
gale la comercializarea produselor
specifice Sărbătorilor Pascale”,
acţiuni ce se vor desfăşura de către
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor, Direcţia
Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi Direcţia de
Sănătate Publică a Judeţului Caraş-
Severin.

Diverse.

Pentru informaţii suplimentare
vă puteţ i adresa Inst i tu ţ ie i
Prefectului Judeţul Caraş-Severin,
Serviciul Dezvoltare Economică şi
Conducerea Serviciilor Publice De
concentrate, telefon 0255 21.68.50.

a at

-

-

-

-

-

-

-

-
-

1.

2.

3.

4.

5.

Biroul de Presă,

De
ţii în care tr

ţii impresionante, greu
de suportat, mai ales în condiţii
economice precare sau când n-ai
f ţii în domeniu.
Cara

ţine
ţele

foarte întinse, dar relativ slab popu
late, cantit ţile de de

ţ au fost
colectate 20.750 de tone de de

ţii de cel
puţin 30 de milioane de euro, ceea
ce ar însemna o "înc

ţului cu 1,31
euro. Dac

ţare de 80 la
sut

ţintele, obiectivele alese
pân

ţiei rurale la serviciile de
salubritate în proporţie de 90 la sut

ţ o întâlnim
la plastic - 27 la sut

ţul Cara

ţin, de reciclare.
Constituirea Asociaţiei Intercom-
De

ţ e înc

şeurile sunt scumpe. E un
paradox al societ

şi refo
losirea lor genereaz

ş-Severinul are şi el, evident,
problemele lui în gestionarea
deşeurilor. Probleme nu pu şi nu
mici. Deşi este unul dintre jude

şeuri colectate
pe o anumit

şe
uri, estimându-se ca în 2013 cifra s

şte o
gestiune modern şeurilor pân

şi avem neap

ştii.
Aşadar,

şeurile biodegradabile colectate
la nivelul anului 1995. Cele mai mari
valori la reciclare vor fi în 2013 la
materiale plastice şi sticl

şeurilor biodegradabile, precum
şi extinderea colect

şeurilor. Nu se ştie îns

şi contai
ner, urmând ca apoi s

şeurilor din jude

şi carton, 31,4 la sut

ş-Severin nu dis
pune nici m

şi, cu atât mai pu

şeuri care ar urma s
şeurile din jude

ă ăim,
într-adevăr, iar gestionarea

ă necesitatea
unor investi

ăcut la timp investi

ă
ă unitate de timp sunt

impresionante. De exemplu, într-
unul din ultimii ani din jude

ă
se ridice la aproximativ 31.000 de
tone. Oricum, dacă se dore

ă a de ă
în 2013, e nevoie de investi

ărcare" pe
fiecare locuitor al jude

ă aici ar interveni banii
europeni, cu o finan

ă a costurilor - ărat
nevoie de ei -, încărcarea financiară
pe locuitor ar scădea la 0,43 euro,
spun speciali

ă în 2013 sunt dificil de atins. Ele
se referă în general la conectarea

popula
ă

în 2010, sută la sută în mediul urban
în 2013, an în care vor fi admise la
depozitare doar 75 la sută din
de

ă. Mai
departe, sunt vizate reducerea
de

ării selective a
de ă exact
cum se va face asta. În containere
specializate, sau în acela

ă fie triate?
Rămâne de văzut, dar, oricum, ele
vor trebui sortate.

În prezent, cea mai mare pon
dere a de

ă, iar cea mai
mică la metal, 5,6 la sută. Mai sunt
apoi, lemn, aproximativ 13 la sută,
hârtie ă. Cert e
însă că va fi mult de luptat cu acest
domeniu foarte sensibil. Deocam
dată jude

ăcar de o facilitate mo
dernă în domeniu, nici de colectare

ă gestioneze
de ă la început.

-

-

-

-

-

-
-
-

Dan Apostolescu

F ţie de 80 la sut

ţului pentru acoperirea sumei dep ţii

ără bani europeni în propor ă, încărcarea costurilor pe fiecare lo

cuitor al jude ă ă

-

.şeşte cu mult limitele suportabilit

{edin]a Colegiului Prefectural

Repartizarea locuinţelor sociale

Repartizarea locuin]elor din fondul locativ de stat

Gestionarea de}eurilor din Cara}-Severin
necesit@ investi]ii de peste 30 de milioane de euro
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Inspectoratul de Poliţie
Judeţean

Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

11-18.03.2010 pe raza jude: ţului
Cara

ţiuni cu efective
l . A -

o tâlh 37 furturi, 12 infracţiuni de
în 3 infracţiuni de
nerespectare a regimului armelor

ţiilor, 15 distrugeri, 4 abandon
de familie, 4 infracţiuni de fals, 2
infracţiuni de evaziune fiscal 31
infracţiuni la regimul circulaţiei
rutiere, dou ţiuni la Legea
CEC-ului (Legea 59/1934), patru
infracţiuni la Legea 8/1996 privind
drepturile de autor, dou ţiuni
la Legea 84/1998 privind m

o infracţiune
la Legea 289/ 2005 privind comba-
terea infracţiunilor în transportul pe
calea ferat 15 alte infracţiuni
prev

18.03.2010: accident produs pe
fondul consumului de b

18.03.2010: în apropierea inter-
secţiei cu intrarea în Autogara
Reşiţa, un motociclist nu a păstrat o
distanţă suficientă în mers faţă de
un microbuz ce circula regulamen-
tar în faţa sa şi a intrat în coliziune cu
acesta.

18.03.2010: pieton lovit mortal
de un autoturism înAnina.

18/19.03.2010: un b
ţiei cu 11

undiţe furate.
19.03.2010: patru tineri ce au

tâlh f -
ţi cu operativitate de poliţi .

20.03.2010: mopedist acciden-
tat de o ţ

20.03.2010: o minora din Anina
a fost victima unei agresiuni cu
violenţ -

-

Vinovatul, u ,

.
20/21.03.2010: o persoan

ţi
în Caransebe

21.03.2010: minor

.
22.03.2010: pe raza localităţii

Ticvaniu Mare, s-a produs un
accident de circulaţie soldat cu vătă-
marea corporală a două persoane.

24.03.2010: la sediul Inspecto-
ratului de Poliţie al Judeţului Caraş-
Severin, s-a organizat „Ziua Porţilor
Deschise”, eveniment dedicat
exclusiv publicului şi care s-a con-
cretizat în prezentarea activităţilor
pe care le desfăşoară, zi de zi,
poliţiştii, dar şi a dotărilor de care
dispun în executarea misiunilor.

25.03.2010: Poliţia Română
aniversează 188 de ani de atestare
documentară.

19-21.03.2010: la nivelul jude-
ţului Caraş-Severin au fost înregis-
trate 18 arderi necontrolate la vege-
taţie uscată, din care şapte s-au
manifestat în zona municipiului
Reşiţa. Cea mai mare suprafaţă
afectată a fost la Divici, comuna
Pojejena, unde au ars aproximativ
20 de hectare.

23.03.2010: la sediul Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Caraş-Se-
verin, a avut loc Instruirea anuală de
pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă la care au participat
conducătorii-directorii instituţiilor de
învăţământ, cât şi personalul didac-
tic desemnat să execute pregătirea
în domeniul situaţiilor de urgenţă.

ş-Severin au fost organizate şi
executate 116 ac

şi 466 controale

şel
şi

muni

şi
indicativele geografice,

ost iden
tifica şti

şoferi

şi o plas

şi tâlh

şi f
şti la volanul unei maşini

neînmatriculate ş.
ărgite u fost în
registrate următoarele evenimente:

ărie,
ăciune,

ă,

ă infrac

ă infrac
ărcile

ă,
ăzute în legi speciale.

ăuturi
alcoolice.

ărbat a fost
surprins de o patrulă a poli

ărit un taximetrist au

ă neatentă

ă, fiind deposedată prin smul
gere de o pereche de cercei, tele

fonul mobil ă cu alimente.
n tânăr de 22 ani este

cercetat pentru tentativă de omor
deosebit de grav ărie

ă
băută ără permis, a fost depistat
de poli

ă accidentată
de un autoturism, în timp ce se juca
în parcare

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,

“ ”
“ ”

Caransebeş, DN 6 şi DN 68

B ,ăile Herculane DN 6

Amplasarea radarelor în jude]ul Cara}-Severin în perioada 25-31.03.2010

Reşi şi DN 58ţa

Re DJ 581şiţa

„O or@ Terrei, o or@ Viitorului nostru -
Banatul Montan stinge lumina”

Asociaţia Euroland Banat, Forumul Democratic al Germanilor din
judeţul Caraş-Severin şi Asociaţia Cogito, au organizat luni, 22 martie a.c.
la Biblioteca Germană din Reşiţa, o conferinţă de presă prilejuită de
lansarea apelului:

.
Încălzirea globală este un fenomen cu efecte majore la nivelul întregii

planete. Modificările climatice, topirea accelerată a gheţarilor,
deşertificarea sunt doar câteva dintre fenomenele prin care încălzirea
globală este resimţită de către fiecare dintre noi.

În anul 2007, oraşul Sydney, din Australia a iniţiat o acţiune denumită
„Earth Hour” (Ora Pământului) pentru a trage un semnal de alarmă legat de
încălzirea globală.Au răspuns apelului peste 2,2 milioane de oameni, firme
şi instituţii.

În 2010 acţiunea este programată pentru
când oraşe din întreaga lume vor stinge luminile, trimiţând un

puternic mesaj mondial că există măsuri faţă de încălzirea globală.
Dacă îţi pasă de viitorul tău, dacă îţi pasă de viitorul comunităţii în care

trăieşti, dacă îţi pasă de viitorul planetei, alătură-te acestei acţiuni! E un
gest simbolic care arată că ne pasă. S-au alăturat acestui apel: Asociaţia
Speologică Exploratorii, Şcoala Generală Nr. 7, Reşiţa, Asociaţia Bike
Attack, Clubul Rotaract, Casa de Cultură a Studenţilor, Reşiţa.

Stinge pentru 60 de minute toate luminile din casă, instituţie, firmă,
opreşte toţi consumatorii de energie ce nu sunt absolut necesari şi acordă o
oră Pământului, sâmbătă, 27 martie între orele 20:30 şi

„O oră Terrei, o oră Viitorului nostru Banatul
Montan stinge lumina”

-

sâmbătă, 27 martie la ora
20:30

21:30.
Roxana Iovan

În a cincea duminică a Postului
Mare, în data de 21 martie 2010, la
parohia ortodoxă română „Sfinţii
Apostoli Petru şi Pavel” din cartierul
reşiţean Câlnic, a avut loc inau
gurarea noii biblioteci parohiale.
Spaţiul a fost dat în folosinţă în
incinta bisericii şi cuprinde ediţii
vechi de colecţie, cărţi bisericeşti şi
de literatură română şi universală,
frumos aranjate şi accesibile
oricărui cetăţean dornic de studiu.
Programul manifestării a debutat cu
o Sfântă liturghie celebrată de proto
popul Reşiţei, părintele Nicolae C.
Mirişan şi de ambii preoţi ai parohiei
ortodoxe române din cartierul
reşiţean Câlnic, preotul paroh
iconom, Valentin Sorin Popovici şi
preotul Sorin Sfeia. Sfânta liturghie
a fost încununată festiv de cântări
religioase, specifice perioadei
prepascale şi manifestării în sine,
cântări ale copiilor de la Şcoala

Generală cu clasele I-VIII nr. 12 din
Reşiţa în parteneriat cu grădiniţa
P.N. Câlnic. Manifestarea cultural
religioasă a găzduit evenimente cu
totul deosebite, şi anume, aniversa
rea a cinci ani de publicaţie neîntre
ruptă a ediţiei locale „Câlnicul” şi
lansarea suplimentului „Câlnic
Junior”. Din programul manifestării
au mai făcut parte un program
artistic al Grădiniţei P.N. Câlnic
intitulat „Cuvinte potrivite” şi un
montaj literar muzical al elevilor de
la Şcoala generală cu claslele I-VIII
Nr. 12 din Reşiţa, intitulat sugestiv
„Odă limbii române”. De asemenea
a avut loc şi o vizită la muzeul perso
nal de artă populară al câlniceanului
Costel Rob. Manifestarea s-a înche
iat cu o recepţie în sala de festivităţi
a Casei de cultură din cartierul
reşiţean Câlnic. Organizatorul
evenimentului a fost biserica
ortodoxă română din Câlnic.

-

-

-
-

-

-
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Imobiliare
Vând casa în Boc ă cu

3 camere, bucătărie, baie cu gaz,
satelit, cu grădină

ă în Boc ă,
cu 3 camere, grădină, cu aparta
ment cu 2 camere în Re

ă. Tel. 0724-700792.
Vând apartament 2 camere

semidecomandat, Moroasa 1, 3/3,
fără îmbunătă

BCR , 4
mp

ă spa ă, 40
mp, et. 1, Mociur, avantajos.

ă de cămin
în Func ă la Pia

ă, avantajos. Tel. 0724-998500.

Tel. 0724-998500.
ăile Herculane mai

multe suprafe
ără

utilită
ăile Hercula

ne apart. cu 2 camere, complet
mobilat

0724-998500.

ă în Boc ă, toate
utilită

ă închiriez garsonieră
sau 2 camere de cămin, mobilate

ătă ă,
laminate, centrală, termopane, u ă
metalică, cu apartament 2 camere
sau garsonieră ă. Tel.
0749-486188, 0355-802548.

ă

şa Montan

şi vie. Tel. 0724-
700792.

Schimb cas şa Montan

şi

şiAlfa Bank

şi utilat, zona pie

şa Montan

şi
utilate începând cu 01.05.2010. Tel.
0743-187771.

Vând urgent sau schimb apart 3
camere, conf. 1, semi-decomandat,
cu îmbun

ş

ş

-
ţa, confort

1, exclus turn, zona Govândari, plus
diferenţ

ţiri majore, preţ
28.000 € neg. Tel. 0720-006988.

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, deco
mandat, la parter.

Vând în B
ţe de teren pentru

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

ţei,
avantajos. Tel.

Vând sau schimb cu apartament
3 camere (exclus zona Govândari),
cas

ţile. Tel. 0744-189182.
Doresc s

ţiri, gresie, faianţ

ţ

â
. € .

- , - .

Vând teren în centru
30

bl.

art.
-

V

.

+ diferen

Particular v nd apart. 2 camere,
Polivalent , 40 000 , u or neg. Tel
0770 600010 0726 411878

Zi
ua

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

25
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

26
str Sportului str. Timisorii -

Triaj
str. Grădistei DJ 581 - Lupac DJ 581 - Lupac str.Timisorii - Triaj

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

27
str.Calea
Caransebesului

str.Republicii
str. Timisorii -
Triaj

str. Grădistei
str.Timisorii -
Triaj

str.Calea
Caransebesului

str. Rebublicii, Timisorii -
Triaj

28
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

29
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

30
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

31
str.Timisorii -
Triaj

str. Grădistei
str.Calea
Caransebesului

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

str Sportului str. Rebublicii, Timisorii -
Triaj

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
25 Km27+500 m Soceni km 18+900m Brebu Brebu-R R-Soceni Soceni Brebu km 18+900m Brebu-R
26 R-Soceni Soceni- Brebu km 19+600m Brebu si km18+900m Brebu-R R-Soceni Soceni km 19+600m Brebu Brebu-R
27 Soceni Km27+500 m Brebu km 19+600m Brebu-R R-Soceni Brebu km 18+900m Brebu Brebu-R
28 Km27+500 m Soceni km 18+900m Brebu Brebu-R R-Soceni Km27+500 m Brebu Soceni Soceni-R
29 Brebu km 19+600m Km27+500 m Soceni Soceni-R R-Brebu Brebu km 19+600m Km27+500 m Soceni-R
30 Soceni Brebu km 18+900m Km27+500 m Soceni-R R-Soceni Km27+500 m Brebu km 19+600m Brebu-R
31 km 18+900m km 19+600m Brebu Soceni Soceni-R R-Brebu Brebu km 19+600m Brebu Brebu-R

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
25 Toplet - Băile Herculane 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Plugova 6 Mehadia 6 Mehadia - B. Herc. 6
26 Băile Herculane 6 Plugova 6 Cornea 6 Domasnea 6 Plugova 6 Mehadia 6 Toplet 6
27 Toplet 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Mehadia 6 Topet 6 Mehadia 6
28 Mehadia 6 Cornea 6 Domasnea 6 Cornea 6 Mehadia 6 B.Herculane 6 Toplet 6
29 Toplet - Băile Herculane 6 Mehadia 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Plugova 6 Mehadia 6
30 Toplet 6 B.Herculane 6 Plugova 6 Cornea 6 Domasnea 6 Mehadia 6 Toplet 6
31 Toplet - Băile Herculane 6 Mehadia 6 Mehadia 6 Plugova 6 Cornea 6 Plugova 6 Mehadia 6

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

25
Str. Ardealului - Calea
Severinului-Buchin DN 6

C-tin
Daicoviciu

6 Jupa 6 Iaz 68 Obreja 68 Păltinis 58 Caransebes

26
Str . Ardealului- Calea
Severinului

Jupa 6 Caransebes Onreja 68 Iaz 68 Buchin 6
Sadova
Veche

6

27
Str Nicolae Balcescu -
Calea Severinului

Caransebes
-Iaz

68 Obreja 68 Caransebes Paltinis 58 Jupa 6 Caransebes

28
Str.Calea Severinului -
Nicolae Bălcescu

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

6 Sacu 6

29
Str. Nicolae Bălcescu –
Ardealului

Caransebes Jupa 6 Caransebes Iaz 68 Obreja 68 Caransebes

30
Str. Nicolae Bălcescu-
Ardealului

Păltinis 58 Carans-ebes Buchin 6
Sadova
Veche

6 Buchin 6 Caransebes

31
Str. Calea Severinului - N.
Bălcescu

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

6 Sacu 6

25.03.2010, ora 10:00 şi 11:00 la Clubul GermanAnina, spectacolul

25.03.2010, Teatrul de Stat Oradea prezintă la sala Teatrului din
Reşiţa, la ora 11:00 şi 16:00, spectacolul

La ora 19:00, spectacolul de Ray
Cooney

„Fluierul fermecat”

„D'ale lui Caragiale
„Şi miniştri calcă strâmb”

”

27.03.2010, ora 19:00, , deAldo Lo Castro
Carmen Velcu,

Mihai Lungeanu, Florica Zamfira.
Florin Ruicu, Miruna Grangure,Adina Panait,

Camelia Ghinea, Mariana Boghian, Dan Mirea, Marius Tudor.

CRIMINAL TANGO .

d

traducerea
regia artistică scenografia

istribuţia:

Spectacolul va fi oferit gratuit publicului
reşitean cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului

Mesajul naţional de Ziua Mondială a Teatrului este semnat de
Ion Caramitru, preşedintele UNITER România

Mesajul internaţional este semnat de autoarea britanică Judi
Olivia Dench.

din 27.03.2010, ora 19

Câlnic - Izvor de înţelepciune

Campania de informare ”EuroInfo Fonduri”
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, prin Serviciul Afaceri Eu-

ropene derulează în perioada 15 ianuarie - 15 decembrie 2010, în judeţul
Caraş-Severin, Campania de diseminare a informaţiilor privind planurile
operaţionale, fondurile structurale şi alte finanţări „EuroInfo Fonduri” 2010,
având ca parteneri instituţ ţ

ţ ţ ţ
Obiectivul general al campaniei este acela de a creşte gradul de

absorbţie a fondurilor structurale la nivelul Judeţului Caraş-Severin.
Grupurile ţintă vizate în cadrul acestei campanii sunt: administraţia

publică locală, mediul rural, IMM-urile, societatea civilă, învăţ

rima întâlnire zonală din cadrul campaniei de informare are loc ast
la Prigor, în sala Căminului Cultural din Prigor şi sunt aşteptate să participe
grupurile ţintă vizate în cadrul acestei campanii din localităţile: Prigor,
Bozovici, Lăpuşnicu Mare, Dalboşeţ, Lăpuşnicel,

Pentru informaţii suplimentare despre campania de informare vă puteţi
adresa Serviciului Afaceri Europene din cadrul Instituţiei Prefectului
Judeţul Caraş-Severin, tel. 0255-210246.

ii abilitate să ofere informa ii legate de modul de
elaborare a documenta iilor pentru ob inerea finan ărilor.

ământul
profesional i tehnic.

P

opotu Nou, Bănia i
Eftimie Murgu.

ş

Ş ş

ăzi

Biroul de Presă

Teatrul de Vest Reşiţa
prezintă următoarele spectacole:



� �

�

� �

�

�

�

Proiectul privind sprijinirea tinerilor care înfiinţează firme a fost amânat de Guvern pentru îmbunătăţiri Programul Rabla a fost suplimentat
cu 50 de mii de vouchere ANAF a elaborat o Cartă a contribuabilului, instrument ce va conţine drepturi şi obligaţii ale firmelor în raport cu
Administraţia fiscală, dar şi ale Fiscului faţă de contribuabili Contribuţiile la pensia privată au fost majorate cu 0,5% din 19 martie Legea
insolvenţei persoanelor fizice a fost adoptată tacit de Senat : Proiectul de lege privind reglementarea activităţii de
lobby în România; Proiectul de lege prin care este prevăzută impozitarea anuală a averilor persoanelor fizice ANAF a elaborat o Cartă a con
tribuabilului, instrument ce va conţine drepturi şi obligaţii ale firmelor în raport cuAdministraţia fiscală, dar şi ale Fiscului faţă de contribuabili

Au fost depuse la senat
-

4
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Ordinul nr. 8/2010 al Ministerului Agriculturii
ţia pescuitului în anul

2010 (M.O. nr. 109/18.02.2010)
Norma din 2010 a Ministerului Ap r rii Naţionale privind

organizarea ţionarea sistemului de selecţie
ţiei în cariera a cadrelor

militare din MApN (M.O. nr. 113/19.02.2010)
Ordinul nr. 7/2010 al Autorit ţii Naţionale Sanitara

Veterinara ţa Alimentelor pentru modificarea

(M.O. nr. 119/23.02.2010)
H.G. nr.

. . nr. ţarea, organizarea
ţionarea Institutului de Investigare a Crimelor

Comunismului (M.O. nr.
122/23.02.2010)

Ordinul nr. 2/2010 al Comisiei de Supraveghere aAsigu
r

(M.O. nr. 124/24.02.2010)

H.G. nr.
ţii în turism

ţare a documentaţiilor tehnice
ţie a programelor ţii în turism

(M.O. nr. 126/24.02.2010)
Ordinul nr. 119/2010 al Ministerului S n t ţii privind

aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a
unitatilor

ţionarilor publici, pentru personalul cu funcţii de
conducere, precum ţiei pentru îndeplinirea
unor sarcini, activitati

ţiei de baza (M.O. nr. 126/24.02.2010)
Ordinul nr. 3240/2010 al Ministerului Educaţiei,

Cercet
ţiilor didactice din invatamantul

universitar obţinute intr-o instituţie de invatamant
universitar acreditata intr-un stat membru al Uniunii
Europene, Spaţiului Economic European

ţia Elvetiana (M.O. nr. 127/24.02.2010)
Ordinul nr. 3235/2010 al Ministerului Educaţiei,

Cercet

ţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile
didactice de profesor în invatamantul pre

(M.O. nr. 130/25.02.2010)
Ordinul nr. 47/2010 al Ministerului Administraţiei

ţiei ţile
de recunoa

ţiului Economic European
(M.O. nr. 131/26.02.2010)

Ordinul nr. 53/2010 al Casei Naţionale a Asigur

ţii la nivelul asistentei medicale ambulatorii în
vederea cre ţii actului medical în cadrul
sistemului de asigur (M.O. nr.
131/26.02.2010)

Procedura din 2010, Ministerul Finanţelor Publice - de
soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe
valoarea ad ţiune de rambursare (M.O. nr.
131/26.02.2010)

şi
Dezvolt

şi func şi
ierarhizare în vederea evolu

şi pt. Siguran
şi completarea unor ordine ce reglementeaz

şi completarea
H şi
func

şi Memoria Exilului Romanesc

şedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur

şi proiectele de investi şi a surselor
de finan şi a lucr

şi obiectivelor de investi

şi subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de
salarizare pe grade, respectiv trepte de salarizare în cazul
func

şi a indemniza
şi responsabilitati suplimentare

func

şi Sportului privind reglementarea
recunoaşterii func

şi în
Confedera

şi Sportului privind aprobarea

specializ

şcolar şi profesor
în invatamantul primar

şi
Internelor pentru modificarea Ordinului ministrului
administra şi internelor nr. 620/2005 privind modalit

ştere a certificatelor de calificare sau a
atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv
particular, eliberate în unul dintre statele membre ale
Uniunii Europene sau ale Spa

şterii calit

ării Rurale privind prohibi

ă ă

ă

ă domeniul
sanitar-veterinar

134/2010 pentru modificarea
G nr. 1.372/2009 privind înfiin

ărilor pentru modificarea Normelor privind asigurarea
obligatorie de răspundere civila pentru prejudicii produse
prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul
pre ărilor nr.
21/2009

120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând
programele

ărilor de
execu

ă ă ă

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ărilor de nivel universitar care conferă dreptul
absolven

ă

ărilor de
Sănătate privind aprobarea unor masuri de eficientizare a
activită

ă
ări sociale de sănătate

ăugată cu op

-

A început programul pentru tractoare şi
maşini agricole. Pentru acestea, prima de casare este în
valoare de 17.000 de lei, dar tichetele nu pot fi cumulate.
Programul se va desfăşura în două etape: prima până la
data de 25 iulie, iar a doua în intervalul 1 august - 25
noiembrie 2010.

"Rabla"Asociaţia Română a Băncilor a stabilit o serie de reguli, în
curs de avizare de către BNR, care vor intra în vigoare de la 1
aprilie şi care se referă la .
Astfel, clienţii instituţiilor financiare din România îşi vor putea
transfera mai uşor conturile de la o banca la alta, lucru care se
întâmplă deja în Europa.

mobilitatea conturilor bancare

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

e-România
Guvernul a aprobat strategia

naţională e-România.
Strategia naţională e-Româ

nia urmăreşte modernizarea sta
tului prin informatizarea interac
ţiunii cu cetăţenii şi companiile.

Unitatea de măsură a perfor
manţei e-România este timpul
cetăţeanului: cât de repede se
informează, cât de repede
primeşte documentele de care
are nevoie şi cât de uşor îşi poate
plăti taxele.

e-românia va permite cetăţe
nilor să se adreseze unei admi
nistraţii unitare, acesta găsind
răspuns la toate întrebările şi
solicitările sale fără a mai fi
nevoie să se deplaseze la vreun
ghişeu. Informaţiile se vor trans
mite electronic între toate institu
ţiile responsabile fără implicarea
cetăţeanului, acesta primind
doar răspunsurile pe care le
caută.

Sistemul de încasare a taxe
lor şi impozitelor se va simplifica,
reducându-se astfel evaziunea
fiscală. De asemenea, se va
ameliora contactul dintre firmele
private şi stat, iar munca la negru
se va reduce datorită creşterii
transparenţei.

-
-
-

-

-
-

-
-

-

Odat cu apariţia Legii 317/2009 care aprob i completeaz OUG
23/2008 privind pescuitul i acvacultura permisele de pescuit sportiv
emise de c treAgenţia Naţional pentru Pescuit iAcvacultur (ANPA)
sunt distribuite numai prin asociaţiile de pescari sportivi, legal
constituite i înscrise în Registrul unic de evidenţ . A adar ANPA nu
mai poate s elibereze permise direct c tre pescarii sportivi, cum s-a
întâmplat în ultimii doi ani.

În rândul pescarilor sportivi aceste prevederi care impun
procurarea permiselor de la asociaţiile de pescari sportivi au stârnit
nemulţumiri, mulţi neînţelegând de ce trebuie s pl teasc taxa de
membru la aceste asociaţii pentru a- putea procura permisul care
asigur dreptul de pescuit în habitatele piscicole naturale.

Legea mai sus menţionat nu prevede expres obligativitatea
pescarilor de a se înscrie în asociaţiile de pescari sportivi pentru a- i
procura permisul dar cum asociaţiile sunt organizaţii non-
guvernamentale nici administraţia nu le poate obliga s distribuie
gratuit permisele de pescuit sportiv, mai ales c nu exist posibilitatea
de a le rambursa cheltuielile de distribuţie.

În baza Legii 317/2009 care aprob i completeaz O G
23/2008 privind pescuitul i acvacultura a fost aprobat legislaţia
secundar , adic Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.
20/2010, modificat de Ord. 50/2010, privind condiţiile i regulamentul
de practicare al pescuitului sportiv, precum i modelul permisului de
pescuit sportiv. Numai dup aprobarea acestui ordin s-a putut demara
emiterea i eliberarea permiselor de pescuit sportiv c tre asociaţiile de
pescari. Acestea sunt acum disponibile la asociaţiile înscrise în
Registrul unic de evidenţ al asociaţiilor de pescari sportivi. Lista
acestor asociaţii poate fi verificat pe site-ulANPA, www.anpa.ro

Întrucât am primit sesiz ri c unii reprezentanţi ai unor asociaţii de
pescari sportivi au ie it în mass-media cu declaraţii prin care contest
valabilitatea permiselor de pescuit sportiv i susţin c în judeţele
respective se poate pescui doar cu carnetul de membru vizat la
asociaţiile pe care le reprezint facem preciz rile cuvenite. Conform
Legii 317/2009 care aprob i completeaz O G 23/2008 privind

pescuitul i acvacultura, pescuitul în habitatele piscicole naturale se
face pe baza permisului emis de ANPA i eliberat de asociaţiile de
pescari sportivi. Atragem atenţia c vizarea carnetului de membru la
orice asociaţie de pescari sportivi nu confer drept de pescuit în
habitatele piscicole naturale, în absenţa permisului emis de ANPA. De
asemenea atragem atenţia c nu exist habitate piscicole naturale
concesionate pentru pescuit sportiv, cu excepţia concesiunilor din
Delta Dun rii. Este vorba de zona 11: Braţ Chilia km 54-km 40; Braţ
T taru i Pardina; zona 12: Braţ Chilia km 40-km 0; Braţ Babina i Ce
movca, Ostroavele Babina i Cernovca; Braţ Musura pân la v rsare în
Golful Musura; canalul de Centur al amenaj rii piscicole Popina
precum i canalele Cardon, Sondei i Sfi tofca; i zona 16: Complex
Matita -Merhei; canalul ocolitor de la amenajarea piscicol Chilia care
face leg tura între Braţul Cernovca i Complexul Matita-Merhei.

Taxa pentru eliberarea permiselor este aceea i cu cea de anul
trecut, conform H G 1016/2008, respectiv 30 lei, 10 lei pentru
elevi/studenţi, persoane cu handicap u or i gratuit pentru pensionari
i persoane cu handicap mediu i grav.

Permisele de pescuit sportiv sunt eliberate de filialele regionale
ANPAc tre asociaţiile de pescari sportivi pe baza unor tabele nominale
i a documentelor justificative, pe categorii de beneficiari. Filialele re

gionale ANPA emit nominal fiecare permis de pescuit recreativ/sportiv,
conform legii, completând datele de identificare ale solicitantului,
conform tabelului prezentat de asociaţiile de pescari sportivi.

Asociaţiile de pescari sportivi, conform legislaţiei în vigoare, nu pot
obţine autorizaţii de pescuit sportiv i deci nu primesc drept de
gestionare a pescuitului sportiv pe anumite habitate piscicole naturale,
astfel c nu se poate vorbi de drept de exclusivitate al vreunei asociaţii
în astfel de habitate, cu excepţia concesiunilor din Delta Dun rii.

A adar indiferent de la ce asociaţie i din ce judeţ obtineţi permisul
de pescuit sportiv emis de c tre ANPA i eliberat de asociaţiile de
pescari sportivi, acesta v confer drept de pescuit sportiv în toate
habitatele piscicole naturale din ţar , cu excepţiile menţionate mai sus.
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Agenţia Naţional pentru Pescuit i Acvacultură ăş

Guvernul a aprobat în primă lectură, în cadrul şedinţei care
a avut loc la Iaşi, proiectul legii educaţiei naţionale, proiect ce
se află acum în dezbatere publică.

Proiectul legii educaţiei naţionale are ca punct de pornire
Pactul Naţional pentru Educaţie, semnat de toate partidele
politice parlamentare şi de 22 de organizaţii nonguvernamen
tale reprezentative, Strategia educaţiei şi cercetării pentru
societatea cunoaşterii, semnată de sindicatele reprezentative
ale cadrelor didactice, precum şi un proces coerent de analiză
ştiinţifică riguroasă.

Învăţământul preuniversitar va include grupa pregătitoare,
care devine obligatorie şi va fi numită clasă pregătitoare,
învăţământul obligatoriu va avea 10 clase, iar intrarea la liceu
se va face la finalul clasei a a IX.

Ministrul Educaţiei Naţionale, Daniel Funeriu, a explicat că
trecerea la sistemul introducerii obligativităţii clasei pregăti
toare se va face concomitent cu trecerea clasei a IX a la ciclul
gimnazial, într-o perioadă de 2-3 ani.

Evaluarea elevilor la finalul învăţământului obligatoriu va fi
evaluarea naţională transcurriculară.

„Evaluarea transcurriculară înseamnă că nu se mai dă un

examen pe discipline separate. Se dă o evaluare
transcuriculară, adică din mai multe discipline, iar scopul
acestei examinări este să evalueze competenţele elevului,
capacitatea lui de a se descurca în viaţă. Deci, este o mutaţie
fundamentală a modului în care este abordată educaţia şi
evaluarea”, a precizat primul-ministru Boc.

Un alt element al noii legi a educaţiei constă în reducerea
şi adaptarea programei şcolare. Astfel, actuala programă va fi
redusă, va fi diminuat numărul de ore din programa şcolară,
iar cadrele didactice vor avea la dispoziţie 25% din timpul
alocat predării unei discipline pentru a adapta predarea în
funcţie de caracteristicile copilului.

În învăţământul primar va scădea numărul maxim de ore
de la o medie de 25 de ore pe săptămână, la 20 de ore, iar în
învăţământul gimnazial de la o medie de 30, la 25 de ore.
Aceste măsuri vor fi aplicate în paralel cu un alt Program
guvernamental „Şcoală după şcoală”.

De asemenea, în învăţământul liceal 30% din programă va
fi stabilită de Consiliul de Administraţie al şcolii forul de
conducere al şcolilor, care va avea în componenţă, în proporţii
egale, profesori, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţilor locale

Noua lege va aduce schimbări şi în ceea ce priveşte
finanţarea şcolilor, introducându-se trei forme de finanţare -
de bază, complementară şi suplimentară în funcţie de
performanţa unităţii de învăţământ.

Noua lege va pune accent pe reformarea politicilor în
domeniul resursei umane din sistem, printr-o pregătire
susţinută a cadrelor didactice. Astfel, profesorii vor obţine o
diplomă de licenţă, iar ulterior vor trebui să absolve un master
didactic - perioadă în care studenţii vor beneficia de burse de
studiu în cuantumul salariului net al unui profesor debutant.
Deciziile majore legate de ocuparea posturilor şi de
promovare vor ţine de conducerea şcolilor.

În ceea ce priveşte învăţământul universitar se va recurge
la o ierarhizare a universităţilor în funcţie de performanţe,
respectiv: universităţi care aplică programe de licenţă,
programe de licenţă şi de master şi, respectiv, universităţi care
aplică programe de licenţă, master şi studii doctorale sau
post-doctorale. De asemenea, alegerea rectorului unei
universităţi se va face de către o echipă din care vor face parte
atât membrii ai respectivei universităţi în proporţie de 50%,
precum şi personalităţi din afara universităţii respective.

-

-

Proiectul legii educaţiei naţionale

România se află pe locul 31 într-un top
al celor mai mari 50 de la
nivel mondial, cu rezerve oficiale de 103,7
tone, reprezentând 0,34% dintr-un total de
30.190,1 tone, potrivit unui raport al
Consiliului Mondial alAurului.

deţinători de aur

COMUNICAT DE PRES~
cu privire la condi]iile de practicare a pescuitului sportiv în habitatele piscicole naturale
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"Noul Tratat privind Reducerea Armelor Strategice
Ofensive ( ) va fi semnat cel mai probabil în luna
aprilie 2010", a declarat presei adjunctul şefului aparatului
Guvernului rus, Iuri Uşakov, la finalul întrevederii primului
ministru rus, Vladimir Putin, cu secretarul de stat al SUA,
Hillary Clinton.

START 2
Guvernul din propune amendamente constitu

ţionale. Propunerile includ capacitatea parlamentului de a
dizolva partidele politice şi a permite procese civile pentru
oficiali militari. Un alt amendament ar ridica interdicţia
privind purtarea de femei a eşarfelor religioase în
universităţile de stat.

Turcia -
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Comisia
Europeană a propus miercuri, 17 martie 2010, directivele de negociere în vederea aderării Uniunii la Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului (CEDO) Liderului suprem iranian a respins o nouă ofertă de discuţii cu Statele Unite

Comisia Europeană a lansat o
consultare publică pentru a determina dacă sunt necesare schimbări în ce priveşte statutul de societate europeană Cercetătorii europeni
de la CERN au afirmat că vor trece săptămâna viitoare la etapa următoare a experimentului, care va recrea condiţiile apropiate de Big Bang

CE vrea s asigure accesul la un cont bancar de baz , pentru cet ţenii UE Rusia şi China îşi întăresc parteneriatul strategic

Marea Britanie a lansat prima sa Agenţie
Spaţială ONU a respins propunerile din partea Zambiei şi Tanzaniei de a redeschide comerţul cu fildeş

ă ă ă
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Cea mai apropiat@ imagine a lunii mar]iene

Reprezentantul special al
Uniunii Europene pentru Republica

pledează pentru reluarea
urgentă a negocierilor în formatul
"5+2", pentru soluţionarea conflic
tului transnistrean.

Moldova

-

Până acum, normele privind factu-
rarea taxei pe valoarea adăugată (TVA)
erau atât de complicate, încât constituiau
un obstacol în calea utilizării facturilor
electronice în comerţul transfrontalier.
Pentru a permite întreprinderilor să facă
economii şi să reducă sarcina adminis-
trativă, Consiliul Ecofin din 16 martie a
ajuns la un acord general asupra unei di-
rective care vizează modernizarea cerin-
ţelor în materie de facturare a TVA-ului.

Conform estimărilor, noul instrument
poate reduce cheltuielile sectorului cu
până la 18 miliarde EUR anual.Acesta va
fi deosebit de util pentru întreprinderile
mici şi mijlocii (IMM-uri), întrucât facturile
simplificate le vor cuprinde şi pe cele
pentru sume mai mici. Mai mult, acesta
va permite IMM-urilor să contabilizeze
TVA-ul pe baza lichidităţilor. Facturile pe
suport de hârtie şi cele electronice vor fi
tratate în acelaşi mod. Normele privind
stocarea informaţiilor şi durata de
înregistrare vor fi armonizate. Directiva ar
trebui să stimuleze comerţul electronic.

Propunerea include, de asemenea,
măsuri de sprijinire a autorităţilor fiscale
în vederea combaterii fraudei în materie
de TVA. Normele privind deducerea TVA-
ului vor fi consolidate pentru a permite un
schimb mai rapid de informaţii cu privire
la furnizarea de bunuri şi servicii în
interiorul UE. Întrucât întreprinderile care
desfăşoară activităţi transfrontaliere vor
trebui să îşi raporteze tranzacţiile în luna
în care are loc furnizarea, autorii de
fraude de tip carusel nu vor putea abuza
de posibilitatea de a include o factură
într-o perioadă de raportare ulterioară.

Peste tot în lume, diversitatea biologică - varietatea ecosis-
temelor, a speciilor şi a genelor - este expusă unor ameninţări
grave. Dacă omenirea persistă în scenariul „business as usual”,
se estimează că pierderea anuală a serviciilor ecosistemice
vitale pe care natura le oferă gratuit va reprezenta echivalentul
a 50 de miliarde EUR şi că, până în 2050, pierderile cumulate în
ceea ce priveşte bunăstarea s-ar putea ridica la 7% din PIB. În
vederea abordării acestei chestiuni, Consiliul Mediu din 15
martie a stabilit un nou obiectiv principal, acela de a stopa
pierderea biodiversităţii în UE până în 2020, şi şi-a definit
viziunea de protejare a acestei bogăţii naturale până în 2050.

În ciuda eforturilor depuse până în prezent, obiectivele ante-
rioare în materie de biodiversitate, stabilite la nivelul UE şi la
nivel global, nu au fost îndeplinite. Potrivit experţilor, peste o
treime din speciile evaluate sunt pe cale de dispariţie, şi se
estimează că 60% din ecosistemele Terrei s-au degradat în
ultimii 50 de ani.

Miniştrii mediului au subliniat faptul că Anul internaţional al
biodiversităţii 2010, în special sesiunea la nivel înalt dedicată
acestei tematici în cadrulAdunării Generale a ONU din septem-
brie, reprezintă o oportunitate extraordinară pentru a mobiliza
lumea în scopul abordării crizei globale a biodiversităţii. Sunt în
curs de desfăşurare discuţii referitoare la reexaminarea
Convenţiei ONU privind diversitatea biologică. Acestea s-ar
putea încheia cu ocazia celei de a 10-a Conferinţe a Părţilor la
Convenţie de la Nagoya, Japonia, din octombrie 2010.

Pe lângă faptul că este valoroasă prin sine însăşi,
biodiversitatea conferă „valoare” prin intermediul serviciilor
ecosistemice, de exemplu prin furnizarea de alimente şi apă,
prin asigurarea unei protecţii naturale împotriva inundaţiilor şi a
furtunilor şi prin regularizarea climei. Împreună cu schimbările
climatice, pierderea biodiversităţii reprezintă cea mai gravă
ameninţare globală din punct de vedere al mediului.

La nivel naţional, coaliţia stângii a înregistrat un număr record de
54,12% din voturi, faţă de 35,53% pentru partidul de guvernământ. Fron-
tul Naţional a revenit neaşteptat la 9,2% după ce părea dizolvat în urma
rezultatelor la alegerile prezidenţiale şi cele pentru Parlamentul European

Participarea la vot a fost de 51,22%, mai ridicată decât la primul tur,
dar a rămas cu mult sub recordul de participare de 65% înregistrat în
precedentele alegeri regionale, 2004.

Rezultatele confirmă tendinţele primului tur, socialiştii şi aliaţii lor
câştigând controlul asupra majorităţii covârşitoare din cele 26 regiuni ale
Franţei. Alsacia, puternic fief al conservatorilor, şi cea mai râvnită regiune
de grupul stângii, este singura care şi-a păstrat "culoarea".

Nici unul dintre cei opt miniştri ai Guvernului, prezenţi pe listele
electorale nu a câştigat.

Regiunile Franţei decid doar o mică parte a cheltuielilor publice şi nu
constituie o mare provocare politică în sine, dar votul regional este văzut
ca un referendum intermediar privind preşedintele şi administraţia sa, în
special în acest an prin implicarea neobişnuită pentru francezi a lui
Sarkozy. Nu are totuşi valoarea unor alegeri de mijloc de mandat din SUA,
de exemplu. Ele nu schimbă decisiv politica administraţiei dar sunt
ultimele alegeri înaintea prezidenţialelor din 2012.

La o zi după alegeri, Sarkozy a efectuat o remaniere minoră de
cabinet. Ministrul muncii, Xavier Darcos, delegat pentru a conduce
negocierile pentru o contestată reformă a sistemului de pensii, dar cu o
slabă prestaţie în turul de scrutin regional care i-a fragilizat credibilitatea
politică, a fost forţat să demisioneze.

Camera Reprezentanţilor din
SUA a trecut proiect legii de
reformă în asistenţa medicală, pilon
central al agendei de politică
internă pentru Barack Obama.

După luni de progrese, eşecuri,
înţelegeri de culise, şi adesea cer-
turile partizane feroce, Democraţii
din Cameră au aprobat proiectul de
lege de asistenţă medicală cu 219-
212. Fiecare reprezentant republi-
can s-a opus iar 34 democraţii s-au
alăturat acestora în votul împotrivă.

Proiectul istoric de lege extinde
acoperirea medicală pentru 32 de
milioane de americani care nu au în
prezent nici o formă de asigurare,
aducând ţara cea mai bogată din
lume, mai aproape ca niciodată de
garantarea asigurărilor de sănătate
pentru toţi cetăţenii săi.

Votul este un câştig important
pentru Obama, care a amânat un
turneu programat în naţiunile din
Asia pentru a-i convinge pe Demo-
craţii ezitanţi. O figură centrală în
trecerea legii a fost preşedintele

Camerei, Nancy Pelosi. Mulţi
comentatori de peste ocean îi
atribuie jumătate din merit.

Preşedintele SUA, Barack
Obama a semnat marţi, 23 martie,
proiectul de lege în cadrul unei
ceremonii la Casa Albă. Acum,
marea sa provocare este de a vinde
un proiect de lege nepopular printre
americanii care nu văd ce obţin din
el şi majoritatea sunt chiar mai con-
fuzi după un an lung de dezbateri.

Republicanii pun o întrebare,
probabil crucială, dacă cerinţa din
legislaţie ca toţi americanii să cum-
pere asigurare medicală este cons-
tituţională. Deja, această întrebare
de bază este obiectul unor procese
care urmează să fie demarate de
cel puţin 11 state. "Legea de refor-
mă a sistemului sănătăţii, cu man-
datul de asigurare, creează un con-
flict de legi între guvernul federal şi
Virginia," a spus Procurorul
General din Virginia, care a înaintat
deja proces în numele statului său.

Stoparea pierderii
biodiversităţii

Prim-ministrul spaniol Jose Luis Rodriguez Zapatero a
inaugurat Synchrotron Alba, un accelerator de particule
revoluţionar a cărui importanţă pentru ştiinţă este comparabilă
cu cea a microscopului în momentul în care a fost inventat.

Proiectul a costat 201 milioane de euro, din anul 2003, şi
va avea o investiţie totală de 400 de milioane de euro până în
anul 2022.

Synchrotron Alba este descris ca cea mai mare şi mai
complexă instalaţie ştiinţifică creată vreodată în Spania.

Structura este în formă
de inel de mari dimensiuni,
în interiorul căruia electronii
se deplasează la o viteză
apropiată de viteza luminii.

Aceasta îi permite să
producă o lumină extrem de
intensă care face posibilă
observarea fenomenelor
microscopice cu o precizie
de excepţie.

Printre scopurile sale
este studiul structurilor
biologice şi proteinelor,
analiza de viruşi şi bacterii,
c r e a r e a d e n o i
medicamente, dezvoltarea
d e t e r a p i i m e d i c a l e ,
pro iectarea obiecte lor

nanoscopice şi materialelor noi pentru industrie, deter-
minarea autenticităţii relicvelor istorice şi a operelor de artă.

Alba va face posibilă analiza chimică de mare sensibilitate
a solului şi poluarea aerului prin intermediul unor metale atât
de concentrate încât până în prezent au fost imposibil de
detectat.

Deşi este oferit spre folosinţă mai ales grupurilor de
cercetare din centrele publice, va fi deschis şi sectorului privat
- în special companiilor chimice şi farmaceutice.

Instalaţia va începe operaţiunile treptat în acest an dar
începând din 2011 va fi gata să primească o mie de cercetători
în fiecare an.

Un Synchrotron este un tip special de accelerator ciclic de
particule, în care câmpul magnetic (necesar pentru a porni
particulele astfel încât acestea să circule), precum şi câmpul
electric (pentru a accelera particulele), sunt atent sincronizate
cu fascicul de particule care călătoresc.

Comisia Europeană a lansat o procedură de
cooperare întărită în cadrul Uniunii Europene pentru
a facilita procedurile de divorţ pentru cuplurile
binaţionale.

Zece ţări - România, Ungaria, Austria, Spania,
Italia, Slovenia, Luxemburg, Grecia, Bulgaria şi
Franţa - şi-au exprimat dorinţa de a activa această
procedură pentru a evita respingerea de către

Suedia a unor propuneri ale Comisiei Europene ce
vizează să ajute cuplurile binaţionale europene să
înfrunte jungla legislaţiilor complexe şi uneori
restrictive ale statelor privind divorţurile.

Propunerea le oferă soţilor posibilitatea de a
alege ţara a cărei lege se va aplica pentru divorţul lor.

Circa 350.000 de căsătorii binaţionale sunt ofi
ciate anual în UE şi 170.000 de divorţuri pronunţate.

-

Procedurile de divor] pentru cuplurile bina]ionale

Norme mai simple privind
facturarea TVA-ului

Alegerile regionale din Franţa

Proiectul de lege privind
asistenţa medicală din SUA

Spania inaugurează acceleratorul de particule
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Vând motor 11 kw, 100 lei/kw,
3200 ture la 380; aparat de sudu
ră, 200 lei; 2 mese circular, 100
lei/buc; 5 ma

ă pt tractor, 550 lei;
plug pentru tractor mare de 65 CP,
450 €; vacă gestantă în luna a 9-a,
2.700 lei. Tel. 0746-642653. (R.R)

Vând cal, 10 ani, negru, 4.500
lei. Tel. 0758-313842. (R.R)

Saltea Relaxa de o persoană,
2 x 1 m, 70 lei; canapea imita

ă, extensibilă, 250 lei.
Tel. 0745-301774. (R.R)

Vând călcătoare simple 40 lei
ă de căl

cat, 40 lei; cuptor 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. (R.R)

Vând porc la 6.5 lei/kg în

ă recent
fătată, 3 ani, 3.200 lei; 2 juninci
gestante luna a 8-a, 3.300 lei/buc.
Tel.0723-430754, 0724-348857(

Vând porci, 5 lei/kg. Tel. 0740-
770047. (R.R)

Vând mobilă sufragerie, 1.400
lei; dormitor complet, 1.400 lei;
col

ă nouă pe benzină, 550
lei. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (R.R)

Vând ma ă de cusut Singer,
250 €; video Panasonic, 60 lei;
păpu ă cap por

ă tip mijlociu, 150 lei; plapu
mă lână din mătase, 2 persoane,
150 lei; căru ă cu ladă

ă cu vi

ă gestantă în 7 luni,
3 000 lei. Tel. 0255-234564. (R.R)

Vând celular Samsung pe
ă, cu card memorie, 100 lei;

Nokia N73, 80 €; LG pe ă, 50 €;
bicicletă pentru copii cu umbre
lu ă, dormitor 300 €. Tel. 0742-
936159, 0742-916481. (R.R)

Cumpăr betonieră. Tel. 0742-
936159, 0742-916481. (R.R)

Vând vibropresă de făcut
bol

ă diagonală 50, 450 lei neg.
Tel. 0755-841506. (R.R)

Vând butoaie de bere din inox,
50 l, 200 lei. Tel. 0746-143532 ( )

-

.

ţie
piele neagr

-

rr

ţar sufragerie extensibil 900 lei;
fotoliu pat, 400 lei; pat dublu, 700
lei; drujb

ţelan, 35 lei; cazan
de font -

ţ de marf
ţi mari, 100 lei, toate nego-

ciabile. Tel. 0748-324913. (RR)
Vând 42 de familii de albine cu

dadante, 14.000 lei. Tel. 0743-
147129. (R.R)

Vând vac ţel, 3200 lei.
Tel. 0728-510299. (R.R)

Vând iepuri, 30-40 lei/buc. Tel.
0355-556427, 0771-480329. (RR)

Vând vac
.

-
ţ

ţari, 1.600 lei; strung de lemn,
600 lei. Tel. 0741-227700. (R.R)

Vând laptop Asus nou, 150 €;
plasm

rr

şini de cusut Singer.
Tel. 0255-234364. (R.R)

Vând grap

şi profesionale 60 lei; mas

Şopotu Vechi. Tel. 0255-243110,
0745-654658. (R.R)

Vând taur de 600 kg, 8 lei/kg;
taur 300 kg, 8,5 lei/kg; vac

şin

ş

şi
ro

şin
şin
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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 ţuic ţ 10
lei/l. Tel. 0727-792621.

Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare foarte
bun Tel. 0727-
792621.

Vând motocoas

ţional

ţ nego-
ciabil. Tel. 0742120586. (R.R)

Vând mobil
-

.

ţuri neg.; candelabre cu
5, 8, 12 becuri, preţuri neg.; cos-
tum popular dam -

.

ţat pentru bloc, 300 lei neg.
Tel. 0729-824413. (R.R)

Vând c

Ofer 5 fiole de semiparin

ţime 2 m, 1 m, 50 cm;
ferig

-
ţie de amplifi-

care pt. ma
gps

ţie de amplificare Schnei-
der, 80 lei. Tel. 0743-431976. (RR)

Cump

ţoli, 100 lei/ţol, racord 1 la 45,
500 lei/buc; cilindrii noi de forţ

ţ gal nou pentru tafuri, 50 lei.
Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând rochie de mireas -
e ţe, borcane

400 gr. 1 leu/buc; frigider Arctic;
scurt

ţi de voiaj; lân

ţi de po-
ve

ţi pentru
stupi. Tel. 0727-866574. (R.R)

Vând jaluzele din lemn pentru
cas -

ă de prune. Pre

ă, design modern.

ă, 800 lei. Tel.
0723-915815.

Vând cercei din aur 14 carate +
pandantiv în stare excep ă.
Tel. 0770-751533.

Vând 40 t grâu la pre

ă tineret, cu multe
corpuri, aproape nouă, 300 €; sa
xofon tenor luxor, galben, aproape
nou, 1 500 lei; goblenuri „Cina cea
de taină”, 300 € ătorii”,
200 €, pre

ă din zona Bana
tului Montan, 200 € neg Tel. 0729-
876548, 0255-240038. (R.R)

Vând convectoare pe gaz, cu
tiraj for

ărucior pentru copii cu
toate accesoriile, 300 lei. Tel.
0355-414228, 0723-894592. (RR)

ă. Tel.
0724-898266. (R.R)

Vând flori ornamentale de
cameră, înăl

ă impunătoare. Tel. 0255-
251176, 0355-402013. (R.R)

Vând ma ă de spălat, 450 lei
neg. Tel. 0720-024263. (R.R)

Vând calculator Pentium 3,
250 lei/buc; DVD +DVX, cu teleco
mandă, 60 lei; sta

ă, 300 W, 50 €; tv.
Samsung, diag. 51 cm 170 lei;
50 €; sta

ăr televizoare din plastic
bune

ă de circular 7 kw
trifazic, 1000 lei, robinete noi 1, 2,
3

ă
pentru remorci de basculare, 500
lei; lan

ă scur
tă, 30 lei; lustr 3 bra

ă de femei din piele; săpun
de rufe; gen ă pentru
tricotat; garni ărimi; 2
călcătoare electrice; căr

ă, 350 €. Tel. 0767-
947885. (R.R)

Vând faguri presa

ă, diferite piese pentru centra
lă Vaillant; 2 coco ă 40
lei/buc. Tel. 0355-881263. (R.R)

şi „Secer

şin

şin

şi defecte. Tel. 0743-431976
Vând bazin plastic nou, 1000 l,

400 lei, mas

şe diferite m

şti. Tel. 0355-801076. (R.R)
Vând drujb

şi de ras

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
Tânăr, 38 de ani, 1,75 m, 75

kg, brunet, ochii verzi, manierat
doresc cuno ă cu o doamnă

ă 60 de ani, cu
locuin ă caut aprtener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275.

Domn, 40 de ani, 1,75 m, 75
kg, anti alcool, doresc cuno ă
cu doamnă pentru căsătorie. Tel.
0738-754476.

ă,
doamnă, aspect plăcut, pentru
întâlnire. Tel. 0746-364788.

Caut amantă, sms la tel. 0768-
729806. Te sun eu când vin din
Germania. Plătesc fără probleme.

Bărbat, 36 ani, studii super
ioare, foarte curat

ă,
intelectual, 39 ani, necăsătorit,
doresc cunosc doamnă 30-38 ani
din România. Rog seriozitate.
Email: jolomis@aol.com

ştin
şi nu numai. Tel.

0730-764699, 0355-804182

ştiin

şoar

şi discret, dotat,
ofer clipe de vis doamnelor şi
cuplurilor din Reşi

ţ
pentru prietenie

.
Persoan

ţ

ţ

-

ţa. Tel. 0742-
682681.

American origine român

Domn serios caut domni

Vând Opel Corsa, euro 4,
înmatriculat, clim

€

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

Vând urgent Golf 3, TDI, 1995,
recent înmatriculat, 1 950 €. Tel.
0723-092582, 0745-662545.

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

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând motociclet

Vând Ford Focus Break, 2002,
1,8 TDI, aer condiţionat, scaune
înc

.

-

-

ă, 5 u

ă

ă până în
01.12.2009. Pre

ă gen chooper
Yamaha Maxim.Tel. 0748-099002

ălzite, 4 airbag-uri, oglinzi
electrice, închidere centralizată,
ABS, stare impecabilă, 5 200 €
neg. Tel. 0742-018418. (R.R)

Vând Tico, 1100 € neg., acte la
zi. Tel. 0770-571728. (R.R)

Vând Matiz alb, 15.000 km,
3.200 € negociabil, stare exce
lentă. Tel. 0766-384345. (R.R)

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

şi, geamuri
electrice, 4 250 . Tel. 0748-
480142.

.

.

Vând parbriz spate Renault
18. Tel. 0355-801076. (R.R)

ă,
dotată cu instala

Vând voucher pt Rabla, 2.000
lei neg. Tel. 0762-690291. (R.R)

Vând microbuz Fiat Ducato,
recent adus din Italia, 1.300 €. Tel.
0743-431976. (R.R)

Vând motor de scuter Gallery,
50 €. Tel. 0743-431976. (R.R)

Vând Ford Focus, 2001. Tel.
0747-327377. (R.R)

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

Vând scuter de viteză, 300 €
neg. Tel. 0767-947885. (R.R)

Vând Ford Sierra pentru
dezmembrare turbo diesel, 1.8,
tamponat în fa ă, restul e în
perfectă stare de func

ă, 1000 lei. Tel.
0255-234364. (R.R)

umpăr biciclete bune

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

Vând 10 faruri diferite mărci pt
ma ăine, 150 lei/buc; Dacia
pt Rabla. Tel. 0255-218141. (R.R)

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

Vând Renault 11, diesel, an
fabrica

ă-spate Golf 4, 150 lei/set.
Tel. 0355-426704, 0752-030888

Vând 5 jante de aluminiu cu 5
prezoane, 15

ă
în 2010, acte la zi, stare bună, 700
€ neg. Tel. 0724-019030. (R.R)

Vând Renault 21, break, 1990,
benzină, 1721 cmc, acte la zi, ITP
până în 2011, 1 300 € neg. Tel.
0740-520382. (R.R)

Vând piese de schimb p
Raba, Saviem, IMS, un motor
complet pt tractor U445, motor
electric trifazic 22 KW, 1000 rota

ă joasă pe o axă pt
tractor, nouă.Tel.0740-524888 ( )

ă. Pre

ă, climă, dezaburire fa ă-
spate, 5 u ă deta ă
cu boxe, înscrisă, stare foarte
bună, 2.800 € negociabil. Tel.
0723-792688

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

ţie GPL, pt. vou-
cher. Preţ neg. Tel. 0730-853444.

.

-

ţ
ţionare, 500

€. Tel. 0727-266574. (R.R)
Vând piese Dacia la preţuri

negociabile; rulot

C

.

.
-

ţie 1987, gri metalizat, 1.6,
consum 5 l/100 km, taxe la zi,
1.250 € negociabil. Tel. 0722-
440654, 0355-405138. (R.R)

Vând Seat Ibiza, înmatriculat,
acte la zi, 2.000 €; stopuri spate
Opel, Golf 4, 100 lei/buc, telescoa-
pe faţ

(r

ţoli pentru Opel
Vectra, Astra, 250 € neg. Tel.
0726-264444. (R.R)

Vând Piaggio SI 2, 120 €. Tel.
0742-936159, 0742-916481. (RR)

Vând motor pentru copii mici.
Tel. 0755-841506. (R.R)

Vând Citroen BX, 1.9 diesel,
20000 km, înmatriculat, ITP pân

.

entru

.
ţii/

minut, remorc .
rr

ţuri
neg. Tel. 0731-714371.

Vând Ford Mondeo 93, 180
CP, abs, geamuri electrice, oglinzi
electrice reglabile, închidere cen-
tralizat ţ

ţ

şi
defecte. Tel. 0743-431976. (R.R)

şini str

şi oglind

şi, cd cu fa şabil

şi 0720-804089.
Vând Audi 90, quatro, an 90,

înmatriculat, sau schimb cu auto
transport. Tel. 0730-116375.

Vând 3 perechi stopuri BMW,
arcuri BMW

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând 7 calorifere de fontă,
12-15 elemente, 100 € neg.,
jaluzele exterioare, 100 € neg. Tel.
0355-413403. (R.R)

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

Vând ladă frigorifică Nistral,
nouă. Tel. 0724-037685, 0355-
411399. (R.R)

Vând stative pt. haine, busturi
femei, bărba

ă, pat de mij-
loc, 2 noptiere, servantă; căru

ă termopan 80x200
cm pre ă sufragerie
500 lei. Tel. 0731-714371.

Vând 2 fotolii pat, plus, mari,
pre

ăr iepuri. Tel. 0746-
037272.

Vând monitor lcd 19 pre

ălincă de Zalău, 52-53
grade, din prune. Pre

ă

ărimi. Pre

ă de găurit trifazică
GR16, compresor, aparat de
sudură cu argon, trusă de tăiere
oxigaz. Tel. 0720-545776.

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

Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi, defecte sau func

ţi, umera
ţi cu preţ de

Bucure

ţ pt.
bebelu ţuri neg. Tel.
0749-486188, 0355-802548.

ţ 400 lei, mobil

ţ 350 neg. Tel. 0255-255022,
0723-991340.

Cump

ţ 350
lei. Tel. 0746-434797.

Vând p
ţul 52 lei/litru.

Preţ negociabil pentru cantit ţi
mai mari. Tel. 0745-391600.

Vând ghete de fotbal cu
crampoane noi, made în Italia,
diverse m ţul este de 40
lei/perechea. Tel. 0745-391600.

Vând ma

ţionale.
Ofer 10-20 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.

şin
ştiat îngr ş

şe, diverse
haine pt. copii şi adul

şti; dormitor compus din
dulap 3 uşi cu oglind

şi, toate la pre

ş

şin

Vând u

Vând Ford Escort an 94 motor
1,8i 16v combi, clim

şi
reşapate, la pre

ă, geamuri
electrice, acte Italia, pre

ă, cauciucuri noi, pre

ă Dacia 1304
van, an fabrica

ă înmatriculare 300 €, pre

ă,
xenon, abs, esp, consum 6%, nr.
Germania 10.2010, 3.200 € neg.
Tel. 0742-527232.

Vând VW Touran 1.9 tdi, af.
2004, argintiu, 6+1 viteze, 12 air
baguri, 7 locuri, geamuri electrice,
comp. de bord, închidere centrală,
etc. Înmatriculată în 2008, un an

ă în garaj, stare impecabilă.
8.500 €. Tel. 0727-831170.

Vând Matiz A/C an 2003
82.000 km. Pre

ă

ţ 600 €
negociabil. Tel. 0746-434797.

Vând Fiat Tipo an 93 motor
1.9d înmatriculat ro, acte la zi, preţ
1.000 €. Tel. 0746-434797.

Vând Dacia Logan an 2006
motor 1,4i acte la zi închidere
centralizat ţ
3.300 €. Tel. 0746-434797.

Vindem online cauciucuri noi
ţuri cu ca. 25% mai

ieftine decât la magazin. Informaţii
pe www.cauciucuridirect.ro Tel.
0256-306293.

Vând microbuz marfa Fiat
Ducato, preţ 2.400 €. Tel. 0726-
770655.

Vând autoutilitar
ţie 1995. Preţ 800

€. Tel. 0726-770655.
Vând autoturism Dacia 1300 în

stare de funcţionare sau pentru
programul Rabla. Preţ negociabil.
Tel. 0754-071524.

Vând Ford Escort an 97 motor
1,4i, tax ţ
1.000 €. Tel. 0746-434797.

Vând/schimb Mercedes E300
turbodiesel, break, an 98, clim

-

ţinut

ţ 2.500 € neg. Tel.
0766-709981.

Vând BMW 520i acte Germa-
nia, preţ 1.000 €.Tel. 0746-434797

Vând Nissan X-trail 4x4 2l,
2002, full extrase. 7.000 € sau
variante. Tel. 0769-637100.

Vând pompe alimentare die-
sel, injectoare capuri distribuitoa-
re, pompe electrice de benzin pt.
orice tip auto. Tel 0735-083755.
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ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Apartament 2 camere Govândari, etaj p/4,
centrala, termopane, podele, centrala, se
închiriaz

Vând apartament 3 camere Lunc

Loca

Vând teren intravilan în Moldova Nou

ă, gol, chirie 200 € + 200 € garan

ă, P/4, complet
mobilat

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 laminate
coridor ătărie, parchet camere, centrală
instala ărămidă, acoperit
cu ă, pre

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ări, u ă intrare metal, termopane, podele
laminate, faian ă gresie, centrală, aparat aer
condi

ă de o cameră, modificări.
Pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă noi, 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 de vânzare cent ru , zona
Universită ă

ă renovare completă, suprafa

ă în Luncă, 3 camere, cărămidă
arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată, gresie,
faian ă, podele, u ă
metalică, centrală, termopane, scara
interioară, 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, sala 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, terasă, 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 camere, 2
băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală, pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră,
hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă, 2 camere,
45 mp, et. 1/1, 18.000 euro. Loca

ă din 4 apartamente,
cod anun

ă, pe
DN, suprafa ă 5.229 mp, cale de acces, front
stradal la DN 57 117.47 m, utilită

ă de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investi

ă
1000 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

ă intersec

ţie,
cod anunţ 00475.

Apartament 3 camere Lunc

ţie, cod
anunţ 00487. Apartament 3 camere confort 1
de închiriat, Re ţa Sud etaj 5/10, mobilat

ţ 1.000 lei + garanţie cod
anunţ 00342

Spaţiu comercial în Govândari, b-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie, cod
anunţ 00374

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,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u ţ

ţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.

Apartament de vânzare Govândari 3
camere semidecomandat 78 mp et. 10/10,
dot

ţ
ţionat sufragerie, izolat interior cu rigips

tavan, pereţi în afar
ţ 26.000 € cod anunţ 00498
Vând apartament 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.

ţie: Re ţa centru; Preţ: 130.000

euro; Suprafaţa: 270 mp
Cas

ţii, casa are utilit ţile generale
ţa 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 1932 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
Vânzare apartament la cas

ţie Oţelu-
Ro

ţ 00499

ţ
ţi în

apropierea terenului. Preţ 250.000 euro
negociabil. cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii, chiar la E70,
cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafaţ
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, 2000 mp,
parcelabil, decontor de ap ţi
apropiere, preţ 35 €/mp negociabil, cod anunţ
00451.

Locaţie: Boc ţia
cu Ocna de Fier; Preţ: 5 euro/mp; Suprafaţa:
Docnecei, Zona cu Lacurii, Terenul are
Suprafaţa de 3095 mp terenul ieste intabulat,
utilitati 3095 mp mp Teren De vinzare
Intravilan Bocsa, În zona, Ocna de Fier, Muntii
sint în zona, Gaz,Apa, Crent, Canalizare, pret
5 euro mp. Cod anunţ 00496

Teren Bocsa Romana DN 58B
Locatie: Bocsa DN 58 B, Linga intrsectia

cu Ocna de fier; Pret: 12 euro mp Euro;
Suprafata: 5895 mp mp

Teren De vinzare Intravilan Bocsa, În
zona, Ocna de Fier, Muntii Docnecei, Zona cu
Lacurii, Terenul are Suprafata de 5895mp
terenul ieste intabulat, utilitati sint în zona,
Gaz,Apa, Crent, Canalizare, pret 12 euro mp.

şi utilat nou, living open-space,
centrala, termopane, uşi interioare noi, uş

şi şi
utilat modest pre

şi buc

ş

ş

şi interior noi,
baie şi buc. renovat şchetat,
instala

şi

şi
necesit

şi interioare noi, uş

ş, curte (~200 mp), cas

ş Lindab. Pre

şu, casa este format

şa DN 58 B, lâng

Vând garsonier

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

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 , gres ie , fa ian ă, pode le ,
convector+boiler, cabină du

ă Calea Caransebe
ă 32 mp termopane, podele

laminate, centrală, u ă intrare metal,
instala ă pe cupru, pre

ă ă intrare
metalică, u ă,
termopane, faian ă gresie, parchet camere,
pre

ă
ă, centrală, u ă intrare

de fier, termopane, pre

ă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre

ş

şi utilat, open-space, recent
renovat

ş, pre

şului,
et. 1/4 suprafa

ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ 16.000 € negociabil,

cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 21.000 €

negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ 14.000 €,
cod anunţ 00500

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 euro, cod
anunţ 00252

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

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

15 mar. 105,7977
16 mar. 106,9753
17 mar. 107,7182
18 mar. 107,6611
19 mar. 108,4900
22 mar. 107,3051
23 mar. 106,6698
24 mar.

10
10
10
10
10
10
10
10 107,2573

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

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

4,10
4,08
4,06

USD

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

se va desfasura etapa a doua din
Campionatul Mondial de Formula
1. Etapa se va desfasura pe circui-
tul de la Melbourne din Australia.
Clasamentele generale inainte de
Australia sunt:

1. FernandoAlonso 25
2. Felipe Massa 18
3. Lewis Hamilton 15
4. Sebastian Vettel 12
5. Nico Rosberg 10
6. Michael Schumacher 8
7. Jenson Button 6
8. Mark Webber 4
9. Vitantonio Liuzzi 2
10. Rubens Barrichello 1

1 Scuderia Ferrari 43
2 McLaren Mercedes 21
3 Mercedes Grand Prix 18
4 Red Bull Racing 16
5 Force India F1 2
6 Williams F1 Team 1
7 Hispania Racing 0
8 Lotus F1 Racing 0
9 Renault F1 Team 0
10 Scuderia Toro Rosso 0
11 Virgin Racing 0
12 BMW Sauber F1 Team 0

General piloti:

General constructori:

Etapa urmatoare (24/34) 26.03-29.03.2010: vineri 26.03:

Sambata 27.03:

Duminica 28.03
Luni

29.03

Gaz
Metan Medias - Otelul (ora 18:30, Digi TV); Pandurii Tg. Jiu - Steaua
(ora 20:30, Antena 1); Alba Iulia - Astra (ora 15:00,
GSP TV); Poli Iasi - International (ora 18:00, netelevizat); Rapid - U
Craiova (ora 21:30, Digi TV); : Bistrita - Ceahlaul (ora
16:00, GSP TV); Unirea Urziceni - Dinamo (ora 20:30, Digi Sport);

: FC Timisoara - FC Vaslui (ora 17:00, GSP TV); FC Brasov - CFR
Cluj (ora 20:00, Digi Sport).

8
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Etapa urmatoare (22/26): Duminica, 28.03.2010

UCM Resita -
Dinamo Bucuresti

: Stiinta
Municipal Bacau - HCM Constanta; Steaua Bucuresti sta; HC Minaur
Stiinta CSM Baia Mare - Sport Club Municipal Rom Cri Brasov;
Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - CSM Satu Mare;

; Universitatea Bucovina Suceava - HC Odorhei;
Universitatea Transilvania Cluj - Universitatea Politehnica Timisoara.

DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Camp European: Romania - Spania

Sambata TVR 2 ora 13:55
HANDBAL MASC.: Cupa Cupelor, Steaua - HC Kolubara

Sambata Sport.ro ora 18:00
CURSE DE CAI: Campionatul Mondial, Dubai

Sambata Eurosport ora 19:30
FORMULA 1: Marele Premiu al Australiei, Melbourne, Cursa

Duminica TVR 1 ora 08:55
PATINAJ ARTISTIC: Campionatele Mondiale, Gala Laureatilor

Duminica TVR 2 ora 15:30
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: HCM Constanta - Veszprem

Duminica ProTV ora 16:15
FOTBAL: Liga Campionilor, sferturi: Bayern Munchen - M. United

Marti TVR 1 ora 21:45
FOTBAL: Liga Campionilor, sferturi: Arsenal - Barcelona

Miercuri TVR 1 ora 21:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
22 mar - 04 apr: TENIS -ATPTour, Miami, Sony Ericson Open, SUA;
26 - 28 mar: GIMNASTICARITMICA- Cupa Mondiala, Grecia;
26 - 28 mar: FORMULA1 - MP alAustraliei, Etapa 2;
28 mar: ATLETISM - 38th IAAF CM Cross Country, Polonia.

TENIS
Ljubicic, campion la Indian Wells.

Jankovic a castigat finala de la Indian Wells. Wozniacki, noul
numar doi mondial.

La cei 31 ani ai sai, croatul Ivan
Ljubicic a devenit, duminica, cel mai varstnic castigator al turneuluiATP
Masters 1000 de la Indian Wells, dupa ce l-a invins in finala pe
americanul Andy Roddick, cu 7-6 (3), 7-6 (5). Cu 20 asi in cont, Ljubicic
a dominat intalnirea cu reprezentantul gazdelor, acesta recunoscand la
final superioritatea croatului: "A servit grozav si a avut controlul asupra
partidei". Pentru Ljubicic este al 10-lea titlu din cariera si primul dupa
cel obtinut in luna octombrie a anului trecut la Lyon. In urma acestui
succes Ljubicic a urcat pe locul 13 mondial.

Fosta lidera a ierarhiei feminine, Jelena Jankovic,
a castigat, duminica, titlul la Indian Wells, dupa ce a invins-o in finala pe
daneza Caroline Wozniacki, cu 6-2, 6-4. Pentru jucatoarea sarba de 25
ani este al 12-lea titlu din cariera si primul dupa o pauza de sase luni,
ultima victorie in circuitul mondial datand din august 2009, cand
Jankovic a castigat la Cincinnati.

"Au fost doua saptamani foarte bune pentru mine, cu adevarat
minunate. Sunt incantata ca am reusit sa castig acest turneu", a
declarat Jankovic.

De cealalta parte, desi invinsa, Wozniacki se va consola cu urcarea
pe pozitia secunda in ierarhia mondiala, aceasta fiind cea mai buna
clasare a sa in clasamentul WTA.

"Jelena a jucat un tenis foarte bun, fara greseli prea multe. Am
incercat sa schimb tactica din mers, dar nu am reusit sa echilibrez
meciul pentru ca am gresit puncte importante", a declarat Wozniacki.

RUGBY
Romania invinge Portugalia si ramane in cursa pentru califi-

carea la Cupa Mondiala.

Franta a castigat Turneul Celor 6 Natiuni.

Meci de totul sau nimic pentru reprezentativa
de rugby a Romaniei, sambata dupa-amiaza, pe stadionul
Universitario din Lisabona, unde stejarii si-au disputat cu lusitanii locul
trei in clasamentul final al Cupei Europene a Natiunilor si dreptul de a
continua cursa de calificare la Cupa Mondiala. Romania s-a impus in
cele din urma cu 20-9 (10-3) la capatul unui meci intens disputat,
stejarii evoluand la un moment dat cu doi jucatori mai putin pe teren.

In urma acestui succes, scor 20-9, Romania a incheiat pe locul 3 in
clasamentul final al Cupei Europene a Natiunilor, in spatele Georgiei si
Rusiei, cele doua obtinand calificarea la Cupa Mondiala. Pentru a
ajunge la a 7-a Cupa Mondiala consecutiva stejarii vor intra in
recalificari alaturi de Uruguay, Tunisia si o echipa din zonaAsiei.

Reprezentativa de
rugby a Frantei a castigat, sambata, editia din acest an a Turneului
Celor 6 Natiuni, dupa victoria obtinuta in fata Angliei pe Stade de
France, scor 12-10. Franta a castigat cea mai importanta competitie de
rugby din emisfera nordica pentru prima data dupa trei ani de dominatie
a Tarii Galilor si Irlandei.

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 21-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 19 18 0 1 613 494 36p

Steaua MFA Bucuresti 20 13 1 6 598 527 27
4. Stiinta Dedeman Bacau 19 12 3 4 598 548 27p

Pandurii Tg. Jiu 19 12 1 6 520 508 25
. U Bucovina Suceava 19 11 0 8 557 512 22

7. HC Odorheiu Secuiesc
Transilvania Cluj 19 7 1 11 507 532 15

9. CSM Satu Mare 20 6 1 13 589 634 13
. Poli Timisoara 19 6 1 12 486 559 13

11. HC Minaur Baia Mare 19 5 1 13 487 505 11
Dinamo Bucuresti 20 4 2 14 596 666 10

13. Rom Cri Brasov 20 1 1 18 499 634 3
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

2. UCM Resita 19 15 2 2 572 487 32p
3. p

5. p
6 p

20 9 0 11 591 607 18p
8 p

p
10 p

p
12. p

p

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 23-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 23 12 7 4 28 14 43p
FC Timisoara 23 11 9 3 40 15 42
Steaua Bucuresti 23 12 6 5 32 22 42
Dinamo Bucuresti 23 11 8 4 32 19 41
Unirea Urziceni 23 11 8 4 30 18 41

. FC Vaslui 23 12 5 6 32 23 41
7. Rapid Bucuresti

Otelul Galati 23 9 5 9 26 28 32
9. FC Brasov 23 8 7 8 25 22 31

. Astra Ploiesti 23 7 7 9 27 31 28
11. Gaz Metan Medias 23 6 10 7 20 29 28

Gloria Bistrita 23 6 9 8 22 29 27
13. Poli Iasi 23 7 4 12 22 34 25

U. Craiova 23 7 3 13 32 34 24
5. Inter Curtea de Arges 23 7 3 13 21 37 24p

16. Pandurii Tg. Jiu 23 5 8 10 15 22 23p
17. Ceahlaul Piatra Neamt 23 4 7 12 19 39 19p
18. Unirea Alba Iulia 23 3 5 15 20 41 14p

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

23 11 5 7 40 26 38p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL
Campioana României la handbal feminin, Oltchim Râmnicu

Vâlcea, va întâlni în semifinalele Ligii Campionilor formatia ungara
Gyor ETO, ocupanta locului secund în grupa I principala. Partida tur se
va juca în 10 aprilie, la Gyor, în timp ce returul, la Râmnicu Vâlcea, în 18
aprilie, de la ora 19.00. În cealalta semifinala a Ligii Campionilor se vor
duela Viborg HK si Larvik HK. Obiectivul campioanei României în
actuala stagiune a Ligii Campionilor este jucarea finalei competitiei,
dupa ce sezonul trecut a atins faza semifinalelor.

ATLETISM
Constantina Dita, locul 9 la

semimaratonul de la Lisabona.
Atleta român

-

-

-

.

ă Constantina Di ă s-
a clasat duminică pe locul 9 la a
20-a edi

Cursa masculină de
20 km a fost câ ă de Zerse
nay Tadese cu timpul de 58min 22
sec, care a doborât cu 11 secunde
precedentul record de

ă, victoria i-a revenit keny
encei Perinah Arusei - 1h08min38
sec. ă la
maraton Constantina Di ă a sosit a
9-a cu timpul de 1h14min39sec.
Peste 5 săptămâni, Di ă va lua
startul în maratonul Londrei

ţ

ţie a semimaratonului de
la Lisabona.

ţinut de ke
nyanul Samuel Wanjiru.

ţ

ţ

ştigat

În cursa
feminin

Campioana olimpic

GIMNASTICA
Echipa feminin

-

ă de gimnastică
artistică a României a câ

ă

ătiri
lor pentru Campionatul European
pe echipe de la Birmingham (28
aprilie - 2 mai 2010). România a
totalizat 221,850 puncte, în fa

ştigat
meciul trilateral cu Marea Britanie
şi Germania, desf şurat la
Lilleshall National Sports Centre
din Shropshire, în cadrul preg

ţa
Marii Britanii - 221,600 puncte.
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