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Imobiliare
Vând parter de vilă 3 camere,
boxă şi terasă, vedere portul turistic
Tomis, Constanţa 125.000 €. Tel.
0765-275326.
Schimb apartament 2 camere cu
3 camere. Tel. 0745-391925.
Vând teren pe C. Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front stradal.
Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa, 2-3 camere, conf. 1, etaj 1; casa. 2 camere
decomandate, bucătărie, baie, hol,
cămară alimente + curte, garaj, anexe, teren casă 1.520 mp. Preţ neg.
Tel. 0256-410590, 0747-832171.
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând casă (2 apartamente),
curte 2.000 mp, în Bocşa Montană.
Tel. 0720-008513.
Vând două case în Cuptoare,
apă, canalizare, grădină, curte,
pomi fructiferi, 110.000 € negociabil,
teren 5.000 mp, 35.000 lei. Tel.
0255- 233854. (R.R)
Vând apartament 2 camere, 43
mp, bucătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebeşului, 21.000 €
negociabil. Tel. 0751-847843. (R.R)
Închiriez spaţiu pe B-dul Revoluţiei din Decembrie, 100 € neg. Tel.
0355-807961. (R.R)
Vând teren intravilan pe Valea
Bistrei, lângă şosea, 6 €/mp neg.
Tel. 0746-893683. (R.R)
Vând casă în Reşiţa, 19.000 €,
zona Muncitoresc, toate utilităţile.
Tel. 0730-664687, 0756-557276 (rr)
Vând casă pentru demolare,
curent electric, 2.486 mp, teren
intravilan în satul Izgar, lângă şoseaua principală Timişoara - Buziaş
- Reşiţa, 6.000 € negociabil. Tel.
0255-552401, 0734-944018. (R.R)
Vând casă în Vermeş, sat Iersig,
2 camere, bucătărie, anexe, hală
mare în interiorul curţii, grădină
mare, 3.000 mp, teren 4 ha, casă
terminată în 2001-2002, din cărămidă arsă, 20.000 € negociabil. Tel.
0726-206883. (R.R)
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, bloc cărămidă, pe str. Victoriei, cu garaj, 30.000 € neg. sau
schimb cu casă + diferenţă, în Bocşa Română. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând garsonieră în Oţelu-Roşu,
în zona Tineretului, 5.000 € neg, et.
1. Tel. 0255-533033. (R.R)
Vând o casă cu 2 clădiri în Gătaia, 35.000 € neg; casă în Şemlacu
Mare, lângă Gară, renovată, 12.000
€. Tel. 0256-410641. (R.R)

Persoană fizică vând garsonieră, conf.1, 30 mp, et. 2, multiple
îmbunătăţiri, 13.500 €. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0255233119, 0770-849354.
Vând casă, Bocşa Montană,
central, aranjată, toate utilităţile, 3
camere, dining + bucătărie, 2 băi,
garaj. Preţ 47.000 € neg. Tel. 0255555023, 0771-245398.
Vând teren agricol în Târnova.
Tel. 0770-445699.
Persoană fizică vând casă în
Anina, 4 camere, grădină, curte,
12.000 €. Tel. 0770-746033, 0728213320.
Vând casă în Dognecea 2 camere, bucătărie, fântână betonată, grădină, cablu tv, telefon, 18.000 € neg.
Tel. 0355-411682, 0729-357909.
Închiriez apartament, conf. 2, pe
str. Sportului (vis-a-vis de Comisariat), bl. 1, sc. 2, ap. 18. Tel. 0730583028.
Proprietar, vând apartament 2
camere, Moroasa, et. 3, mobilat,
30.000 € negociabil. Tel. 0752440404, 0788-219327.
Vând apartament 2 camere în
Herculane, lângă liceu, et. 4,
acoperiş nou, 28.000 € negociabil.
Tel. 0255-561413.
Ofer spre închiriere spaţiu comercial, 40 mp, zona Muncitoresc,
preţ 150 €/lună neg. Tel. 0727868990.
Ofer spre închiriere apartament
din cărămidă, mobilat, 2 camere,
Reşiţa, str. Gratz (Luncă), preţ 100
€/lună. Tel. 0727-868990.
Vând casă în Bocşa Montană,
toate utilităţile sau schimb cu apartament 3 camere în Reşiţa Sud. Tel.
0744-189182.
Vând grădină 100 mp înspre
Drumu Lupacului. Tel.0355-410067
Închiriez apartament 2 camere,
numai elevi, studente, intelectuali.
Tel. 0720-008513.
Persoană fizică vând apartament conf. 1, Micro 1, et. 2/4, total
îmbunătăţit, 28.000 €. Tel. 0741166573.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Închiriez apartament 1 cameră
nemobilat, boiler electric, convector,
pe Calea Caransebeşului, 80 €. Tel.
0761-358378.
Ofer o garsonieră în Luncă
recent renovată + 5.000 € pentru un
apartament cu 2 camere. Tel. 0746266917.
Vând apartament 2 camere
decomandat, et. 4/4, îmbunătăţit,
centrală nouă, pe Calea Timişorii,
28.000 €. Tel. 0256-330841, 0740895544.

Preţ 1,5 lei

ANUNTURI
,

Doresc să închiriez casă în
Reşiţa sau Cîlnic pentru 2 persoane.
Tel. 0724-640613.
Vând apartament 2 camere,
modificat în 3, Reşiţa, Polivalentă.
Tel. 0726-411878, 0770-600010.
Vând urgent sau schimb apart. 3
camere, conf. 1, semi-decomandat,
cu îmbunătăţiri, gresie, faianţă,
laminate, centrală, termopane, uşă
metalică, cu apartament 2 camere
sau garsonieră + diferenţă. Tel.
0749-486188, 0355-802548.
Vând apartament 2 camere,
lângă Universitate, et. 1/4, cu toate
utilităţile, 36.000 € neg. Tel. 0723495967.
Dau spre închiriere apartament
1 cameră, nemobilat, boiler electric,
convector, aragaz pe Calea Caransebeşului, 80 €. Tel. 0761-358378.
Vând urgent teren grădină în
localitatea Reşiţa pe Calea Caransebeşului cu vie şi pomi fructiferi.
Tel. 0751-132460.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţa, termopane, centrală proprie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.
Persoană fizică, vând ap. 1
cameră, bloc de apartamente de 4
nivele, et. 3, termopane, podele,
gresie, faianţă, uşă de metal,
încălzire proprie, complet mobilat şi
utilat modern, ocupabil imediat. Exclus intermediari. Tel. 0770-359314.
Cumpăr ap. 3 cam., etaj maxim
4, ofer 30.000 pe loc fără intermediar. Tel. 0742-239949.
Particular vinde garsonieră în
Reşiţa pe Tineretului 5 cu termopan
şi uşă blindată, utilată şi disponibilă,
16.000 €, negociabili. Tel. 0355801355, 0740-203333.
Vând garsonieră str. Constructorilor, 2 camere, uşă metalică, termopane, centrală, podele laminate,
uşi interioare schimbate, preţ neg.
Tel. 0757-183065 sau 0730-695690
Vând teren 1700 mp la 4 km de
Băile Herculane Mehadia FS 60m,
la sosea internaţională, posibilitate
racordare la apă şi curent cu 11
€/mp negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat, 20.000 mp, la
500 m de sosea internaţională, la 6
km de Băile Herculane, pe malul
râului Belareca, cu 8 €/mp. Bun pentru privatizare. Tel. 0720-026801.
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara Băile Herculane Ierdasita, cu 8
€/mp. Tel. 0720-026801. Închiriez
garsonieră conf. 1 zona Intim toate
utilităţile. Tel. 0745-504581.
Vând apart. 3 camere decomandat, îmbunătăţit, 2 băi, centrală, termopane, sau schimb cu casă în Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929.
Închiriez pe 1 an casă cu 2
camere şi dependinţe, nerenovată,
apă, gaz, grădină, pe strada Cireşului. 500 lei/lună. Tel. 0721-367068.
Vând casa în Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faianţă, termopane, centrală, curte,
grădină, sau schimb cu apartament
în Reşiţa. Tel. 0724-700792.
Vând teren în centru la 20 m de
bulevard între BCR şi Alfa Bank, 430
mp. Tel. 0724-998500.
Vând garsonieră spaţioasă, 40
mp, et. 1, Mociur, avantajos. Tel.
0724-998500.
Închiriez/vând cameră de cămin
în bl. Funcţionarilor, în Luncă, Piaţa
Mică, avantajos. Tel. 0724-998500.
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PUBLICITATE
Ofer spaţiu pt. construire magazin în Moroasa. Tel. 0770-497364.
Închiriez/vând apart. 2 camere
Moroasa complet renovat, decomandat, la parter. Tel. 0724-998500.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren pentru
construcţii sau investiţii cu sau fără
utilităţi. Tel. 0724-998500.
Vând/închiriez în Băile Herculane apart. cu 2 camere, complet
mobilat şi utilat, zona pie ţei,
avantajos. Tel. 0724-998500.
Vând apart. confort 2 îmbunătăţit, gresie, faianţă, termopane,
încălzire, etaj 4/4 cu acoperiş, Micro
2 lângă piaţă. Tel. 0771-482592.
Vând casa în Bocşa Montană,
str. Principală, 12 camere şi 4.000
mp teren în Bocşa Română. Tel.
0748-051170.
Particular vinde urgent garsonieră în Reşiţa, Tineretului 5, 13.000
€ plus tva, parţial renovată, utilată şi
disponibil ă. Tel. 0740-203333,
0747-627306, 0355-802355.
Cumpăr casă sau sălaş. Tel.
0744-957175.

(continuare în pagina 6)

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut bătrâni şi copii pentru îngrijire. Tel. 0770-391275 0355-808808
Doamnă serioasă, vorbitoare de
limba germană doresc să îngrijesc
bătrâni în Germania sau Austria, cu
multă experienţă. Tel. 0355-418178,
0731-153200.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franta,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Doamnă serioasă doresc să întreţin un bătrân/bătrână cu contract
prin notariat. Tel. 0729-357909.
Familie serioasă, intelectuali, cu
un copil dorim să întreţinem bătrână
/bătrâni în schimbul unei case sau
apartament în Re şi ţa. Rug ăm
seriozitate. Tel. 0724-979972.
Aduc nisip, sort de la 1 la 3 metri
cubi, preiau moloz. Preţ foarte bun.
Tel. 0740-294127.
Şofer profesionist cat. B, C, E ,
experienţă în domeniul logistic auto
doresc angajare firmă serioasă. Tel.
0727-798285.
Execut instala ţii sanitare,
montez centrale, toata gama de
instalaţii. Tel. 0745-301165.
Execut amenajări interioare,
gresie, faian ţ ă, rigips, podele,
tencuială decorativă, dau găuri pt.
centrale, convectoare, hote, glet,
izolaţii din polistiren şi rigips la
preţuri f. bune. Tel. 0769-794435.
Câştiguri între 5 şi 25 lei/zi pt.
completarea unor fişe de publicitate.
Detalii la simonarata@yahoo.com
Tel. 0769-219395.
Caut colaboratori care să compună articole la cerere în limba engleză. Informaţii suplimentare la
contact@linkopos.com
Repar calculatoare hard şi soft
la domiciliu. Tel. 0748-563666.
Transport marfă cu microbuz.
Tel. 0727-223357.
Ofer consultanţă în vederea obţinerii certificarii ISO 9001 - calitate,
ISO 14001 - mediu, OHSAS 18001,
sănătate şi securitate ocupaţională,
alinierea la noile standarde, certificare de produs, garanţie certificare.
Tel. 0771-660550.
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin,
săptămânalul Prisma publică ordinea de zi menţionându-se punctele
aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

{edin]a extraordinar@ a Consiliului Local Re}i]a
din data de 31.03.2010
1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
Cetăţean de Onoare al Municipiului Reşiţa domnului
FLORIN ŞERBAN (pentru contribuţia marcantă adusă
comunităţii locale în domeniul cinematografiei).
(aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
terenului în suprafaţă de 6298 mp din suprafaţa identificată in C.F. Calnic nr. top.285/b/2/a/2/.. Vb/1 /a/1 /a/1
/bi /2/2/b/3/1 /2/b/2/b/1 /2/b/1 /a/2/2/b/1 /a/2/1
/b/b/2/2/a/1, în vederea derulării proiectului ,,Amaro
Traio Amaro Drom" care prevede reabilitare stradă şi
acces. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
terenului în suprafaţă de 264.896 mp din suprafaţă
identificată în C.F. 597 Reşiţa Română nr. Top 251 /a/1
/a/a... /10/1 /8/a/3/a/2/a/1 /1 /4/b/2/b/2/13/2/1 /b/b'/b/2/
a/2/2/1 în vederea amenajării unui ,,Parc pt. petrecerea
timpului liber Poiana Golului Reşiţa". (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării
către MENERT spol. s.r.o. a tuturor celor 2.286 parti
sociale cu o valoare nominala de 1.000 lei deţinute de
catre Consiliul Local al Municipiului Resita la S.C.
GROUP ECOTERM S.R.L. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a
spaţiului construit în suprafaţă de 87.70 mp şi a
terenului aferent (punct termic dezafectat), situat in
Resita, Cartier Triaj, înscris în C.F. nr. 956 Reşiţa
Română, având nr. top. T 100/4, precum şi vânzarea
spaţiului construit prin licitaţie publică. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a spaţiului construit în suprafaţă de 251,46 mp şi a terenului
aferent, din suprafaţa identificată conform C.F. nr.
33442 Reşiţa, având nr. top G100/z/4/12, a P.T. nr. 29,
situat în Reşiţa, str. Şurianu nr. 6, precum şi vânzarea
spaţiului construit, prin licitaţie publică. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a
spaţiului construit în suprafaţă de 203,69 mp şi a
terenului aferent, din suprafaţa identificată conform C.F.
nr. 33365 Reşiţa, având nr. top R/205/17, a P.T. nr. 45,
situat în Reşiţa, Piaţa Reşiţa Sud, precum şi vânzarea
spaţiului construit prin licitaţie publică. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a
spaţiului construit în suprafaţă de 182,03 mp şi a
terenului aferent, din suprafaţa identificată conform C.F.
nr. 33431 Reşiţa cu nr. top. G100/z/1/20, a P.T. nr. 30,
situat în Reşiţa, str. Călimanilor nr.* 1, precum şi vânzarea spaţiului construit prin licitaţie publică. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a
spaţiului construit în suprafaţă de 174,25 mp şi a
terenului aferent, din suprafaţa identificată conform C.F.
nr. 33447 Reşiţa, având nr. top G100/h/10, a P.T. nr. 14,
situat în Reşiţa, Aleea Roman nr. 6, precum şi vânzarea
spaţiului construit prin licitaţie publică. (aprobat)

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a
spaţiului construit în suprafaţă de 170,17 mp şi a
terenului aferent, din suprafaţa totală de 174,90 mp a
P.T. nr. 38, situat în Reşiţa, str. I. L Caragiale, nr. 5,
înscris în C.F. nr. 5925 Reşiţa Română, având nr. top
R203/16/P/3/A, precum şi vânzarea spaţiului construit
prin licitaţie publică. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a
spaţiului construit în suprafaţă de 110,20 mp şi a
terenului aferent, din suprafaţa identificată conform C.F.
nr. 33453 Reşiţa, având nr. top. G100/h/58 a P.T. nr. 13,
situat în Reşiţa, str. Al. Crizantemei nr. 4, precum şi vânzarea spaţiului construit prin licitaţie publică. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
spaţiului construit în suprafaţă de 139,10 mp şi a
terenului aferent, din suprafaţa identificată conform C.F.
nr. 33495 Reşiţa, având nr. top. (R200/3/52/b/2/1,
R201/t/1)/7 a P.T. nr. 12, situat în Reşiţa, str. Lunca
Pomostului B5, precum şi vânzarea spaţiului construit
prin licitaţie publică. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
spaţiului construit în suprafaţă de 111,30 mp şi a terenului aferent din suprafaţa identificată conform C.F. nr.
33437 şi nr. top. G100/h/47/1 a P.T. nr. 15, situat în
Reşiţa, Al. Liliacului nr. 1, precum şi vânzarea spaţiului
construit fără licitaţie publică, potrivit Legii 341/2004,
domnului Mustăcilă Ilie.(aprobat)
14. Raport privind starea economică şi socială a
Municipiului Reşiţa pe anul 2009. (retras)
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a Punctului termic nr.47, str.Sarmisegetuza F.N.,
casarea acestuia şi asocierea Consiliului Local al Mun.
Reşiţa cu S.C. Trendy Blue Structure S.R.L. cu o suprafaţă de 597 mp teren aferent Punctului termic. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de gestionare a deşeurilor
rezultate din construcţii/demolări. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului
de fazabilitate privind reabilitare carosabil, trotuare şi
amenajare locuri de parcare în Municipiul Reşiţa,
Centrul Civic - Minda. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind treceerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
spaţiului construit în suprafaţă de 119.04 mp şi a
terenului aferent din suprafaţa identificată conform CF
nr. 31905 Reşiţa, cu nr. top. G 100/h/29/b a PT nr. 17
situat în Reşiţa, str. Al. Tineretului nr. 5, precum şi vânzarea spaţiului construit prin licitaţie publică. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 442/2009
privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal
2010. (aprobat)

{edin]a extraordinar@ a Consiliului
Jude]ean din 30 martie 2010
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin pe anul 2010. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor anexe la Hotărârea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 12/25.02.2010 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2010, a instituţiilor şi serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţate de către
acesta. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al
exerciţiului bugetar al judeţului Caraş-Severin pe anul 2009. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 1/28.01.2010 privind constituirea şi utilizarea
fondului de rulment pentru finanţarea unor investiţii pe anul 2010. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean
Caraş-Severin cu Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa în vederea realizării
în comun a acţiunilor cu titlul „Practica - Primul pas în cariera ta”. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de pietruire,
reabilitare, modernizare şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local
clasate aprobat prin H.G. nr. 577/1997, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, în judeţul Caraş-Severin, pe anul 2010. (aprobat)
7. Întrebări. Interpelări.

Problemele persoanelor vârstnice }i
}edin]a Comisiei de Dialog Social
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat miercuri, 31
martie a.c., la Palatul Administrativ, Sala de şedinţe de la parter,
următoarele şedinţe:
I. Şedinţa Comitetullui Consultativ de Dialog Civic pentru
Problemele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin:
1. Informare privind modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor
gratuite şi compensate la nivelul judeţului Caraş-Severin.
2. Analiza numărului de medici la nivelul judeţului Caraş-Severin.
3. Analiză privind situaţia cimitirelor din municipiul Reşiţa.
4. Diverse.
II. Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin,
1. Informare privind acţiunile întreprinse de consiliile locale municipale
pentru atragerea de investitori şi crearea de noi locuri de muncă.
2. Informare privind soluţiile identificate pt. susţinerea financiară a sistemului sanitar, în condiţiile preluării spitalelor de către administraţia locală.
3. Diverse.
- Aprobarea Minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog
Social din data de 25.02.2010.
Biroul de Presă

Sprijin pentru cresc@torii de animale
La iniţiativa primarului Mun. Reşiţa, Mihai Stepanescu, SC PIEŢE
SRL, PRIMĂRIA REŞIŢA şi CONSILIUL LOCAL, vin în ajutorul
comercianţilor de lapte, prin oferirea
gratuită a unor sticle speciale, pentru
comercializarea laptelui.
Sticlele sunt personalizate, înseriate,
conţin data şi numele producătorului şi se
pot ridica de la sediul SC PIEŢE SRL, pe
baza actelor de producător. Astfel
comercializarea laptelui se poate desfăşura
în condiţiile prevăzute de lege, pentru
siguranţa cetăţenilor.
Primul lot de 1000 de sticle a sosit la
începutul săptămânii trecute, iar vânzarea
laptelui în noul ambalaj, a început din 5
aprilie.
Marius Bălean,
purtător de cuvânt al primăriei Mun.
Reşiţa

l Preşedintele Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde a înmânat pe 27 martie a.c. titlul de „Cetăţean de Onoare al Judeţului C-S” d-lui Karl Ludwig Lupşciasca şi d-lui
Erwin Josef Ţigla l Miercuri, 31 martie a.c. europarlamentarul Iosif Matula a lansat la Reşiţa, broşura “Finanţări europene şi româneşti complementare” l Primarul mun.
Reşiţa, Mihai Stepanescu, a dispus ca organele abilitate să intensifice controalele stradale şi să aplice sancţiunile ce se impun, în vederea diminuării comerţului stradal
ilegal de ţigări, precum şi schimbul ilegal de valută, de pe raza Reşiţei l Primăria Reşiţa, a organizat în data de 6 aprilie 2010, o premiere festivă pentru familiile cu
domiciliul în Reşiţa, care au împlinit 50 de ani de căsătorie l La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa va fi achiziţionat, cu sprijinul Consiliului Judeţean C-S, un
microscop performant, specializat în cercetări şi diagnostice oftalmologice l Sumele acordate de Consiliul Local în 2009 pentru reparaţii şi reabilitări la instituţiile şcolare
din Reşiţa sunt mai mici cu aproximativ 1,5 milioane de lei faţă de cele alocate în 2008 l Consiliul Local şi Primăria Reşiţa au acordat în ultima perioadă o atenţie sporită
informatizării şi extinderii computerizării la acest nivel l Consilierii judeţeni au aprobat recent suplimentarea fondului de rulment al Consiliului Judeţean C-S pe acest an cu
suma de 179 de mii de lei pentru investiţii l Numărul certificatelor de urbanism şi al autorizaţiilor pentru construcţii solicitate şi eliberate la Reşiţa au scăzut în ultima
perioadă, în urma reducerii activităţii şi a investiţiilor pe piaţa construcţiilor l Aquacaraş SA acordă o mare atenţie refacerii de către executant SC Hidroconstrucţia SA - a
traseelor afectate de lucrările ISPA de modernizare a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare la Reşiţa l

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Mansardare/supraetajare
Liceul de Artă
Locaţie: Parcul Tricolorului
vis-a-vis de Romtelecom
Fără panou
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AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 07.04.2010
REŞIŢA: Administrator pensiune turistica: 1; Agent securitate: 50; Asistent medical
generalist: 1; Bucătar: 4; Camerista hotel: 2; Dulgher: 6; Electrician auto: 1; Gestionar
depozit: 2; Inginer construcţii civile, industriale şi agricole: 5; Inginer tehnolog metalurg: 1;
Instalator apa, canal: 6; Lăcătuş mecanic : 2; Lucrător comercial: 1; Maistru construcţii
civile, industriale şi agricole: 1; Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 4; Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 23; Muncitor
necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 19; Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 5; Operator prelucrare cauciuc: 1; Ospătar: 3; Pavator: 3; Recepţioner
hotel: 3; Tehnician constructor: 1; Zidar rosar tencuitor: 14;
BĂILE HERCULANE: Consilier juridic: 1; Consilier/expert/inspector/referent/
economist în comerţ/marketing: 2; Femeie de serviciu: 1; Lăcătuş mecanic: 2; Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1; Şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1; Şofer autoturisme şi camionete: 1;
CARANSEBEŞ: Muncitor necalificat în silvicultura: 2; Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 10;
ORAVIŢA: Lăcătuş construcţii metalice şi navale: 1; Şofer autocamion/maşină de
mare tonaj: 4; Strungar universal: 1; Zidar rosar tencuitor: 2;
OŢELU ROSU: Cantaragiu: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie,
mozaic, faianţă, gresie, parchet: 10; Muncitor necalificat la spargerea şi tăierea
materialelor de construcţii: 1; Oţelar: 1; Revizor tehnic vagoane: 1;
TOTAL JUDET: 202

Dealul Golului - promisiunea unei Reşiţe turistice
Dealului Golului sau, mai precis, Poienii Golului, după cum
e mai bine cunoscut platoul deluros care străjuieşte centrul
municipiului Reşiţa, i s-au tot căutat, de-a lungul timpului, tot
felul de utilităţi, mergându-se chiar până a se amenaja acolo o
pistă de automobilism. Potenţialul zonei, care oferă o
frumoasă privelişte asupra Reşiţei, poate fi exploatat în scop
turistic, numai că investiţiile în acest scop se estimează că ar fi
însemnate. Mai multe administraţii au cochetat cu posibilitatea
amenajării Dealului Golului în scopuri turistice, dar o
asemenea iniţiativă nu e uşor de luat.
Actuala conducere a primăriei reşiţene a propus recent
Consiliului local un proiect de hotărâre prin care se face un
prim pas spre o asemenea perspectivă. Adică, într-o bună zi,
Poiana Golului ar putea deveni o atracţie turistică, după o
amplă sistematizare, putând fi construite acolo facilităţi de
profil. De aceea, a fost nevoie de desprinderea acelei parcele
de teren de peste 260.000 de metri pătraţi, ceea ce, în ultima
şedinţă a Consiliului Local Reşiţa s-a şi întâmplat. Sigur,
punctul acesta de pe ordinea de zi n-a fost scutit de discuţii pro
şi contra. Mai ales, ţinând cont că pentru transformarea Poienii
Golului în parc turistic e nevoie de accesarea unui program în
valoare de 30 de milioane de euro. Până în acest moment nu

se ştie exact cât din aceşti bani sunt eligibili. Primarul Reşiţei,
Mihai Stepanescu, susţinea că e posibilă accesarea
proiectului prin coparticiparea Consiliului local cu 2 la sută din
sumă dar consilierul Tiberiu Pădurean era de părere că, la
Măsura 5, unde s-ar încadra acest proiect cu bani europeni, ar
trebui achitat de către beneficiar, adică administraţia locală, 50
la sută din sumă. De altfel, Pădurean susţinea că ar fi util de
dezvoltat o arie de agrement în zona Câlnic, pentru că acolo
sunt mai mulţi locuitori.
Dincolo însă de orice discuţii pe această temă, cine va
avea curaj să spargă gheaţa în ce priveşte Dealul Golului,
pentru ca acolo să avem o zonă de agrement şi turistică, ar
putea obţine o mare bilă albă în ce priveşte dezvoltarea locală.
Chiar dacă avem de-a face cu costuri mari, banii europeni pot
suplini mult din aceste sume.
Numai că, în cadrul şedinţei Consiliului local nu s-a pus nici
un moment problema proprietăţii pentru acest teren de pe
Dealul Golului. Pentru că respectiva arie a fost revendicată
încă de acum trei ani de către Asociaţia Urbarială a Plugarilor
Români din Reşiţa Română. În aceste condiţii, suprafaţa vehiculată de consiliu se află în litigiu pe rolul Judecătoriei Reşiţa.
Dan Apostolescu

Premier@ pentru Re}i]a!

Ziua interna]ional@ a romilor

Primăria municipiului Reşiţa difuzează vineri 09.04.2010,
orele 18.00 şi 20.00, în premieră la Reşiţa, filmul „Eu când
vreau să fluier, fluier”, regizat de Florin Şerban, la Cinematograf Dacia.
Filmul va fi difuzat şi in cursul săptămânii viitoare, preţul
biletului este de 6 lei, iar grupurile organizate de elevi,
beneficiază de o reducere de 2 lei.
Astăzi, ora 18.00, va avea loc înmânarea titlului de
Cetăţean de Onoare, regizorului reşiţean, Florin Şerban, la
Casa Municipală, unde totodată va fi organizată şi o
conferinţă de presă, pentru mass-media locală.

Primăria Reşiţa, prin Compartimentul pentru probleme de
Învăţământ, Cultură, Sport şi Culte, va organiza astăzi „Ziua
Internaţională a Romilor”
Ideea de a marca o astfel de zi a luat naştere la Londra, în
1971, la primul Congres Internaţional al Romilor. Scopul unei
astfel de zile este acela de a atrage atenţia societăţii asupra
problemelor cu care se confruntă romii. Ea a devenit, de
asemenea, ziua memoriei romilor omorâţi de nazişti, în timpul
celui de-al doilea Război Mondial.
În anul 2006, Parlamentul României a adoptat Legea nr.
66/2006, pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca "Sărbătoarea
etniei romilor din România".
Astăzi, între orele 16.00 - 20.00, va avea loc un spectacol
aniversar, la Stadionul de Atletism Intim, unde sunt invitaţi
soliştii vocali: Nicolae Sporea, Tamaş şi Olanii şi se va servi
mâncare tradiţională la ceaun .
Această zi semnifică menţinerea identităţii culturale, a
valorilor şi tradiţiilor romilor.

Locuri de munc@ în Italia
AJOFM Caraş-Severin anunţă organizarea de către
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unei
selecţii pentru persoanele care doresc să lucreze în Italia în
domeniul hotelier.
Selecţia va fi organizată la Bucureşti în perioada 26-28
aprilie 2010, urmând a fi oferite 530 de posturi în următoarele
meserii:
1. Bucătar/ajutor bucătar - 20 posturi - salariu 800 1000 € net/lună;
2. Spălători vase - 90 posturi salariu 800 - 900 € net/lună;
3. Cameristă - 150 posturi salariu 800 - 900 € net/lună;
4. Personal de întreţinere - 35 posturi salariu 700 - 800 €
net/lună;
5. Ospătar - 160 posturi salariu 750 - 1000 € net/lună;
6. Portar - 25 posturi salariu 800 € net/lună;
7. Personal pentru recepţie - 35 posturi salariu 800 1000 € net/lună;
8. Hamal - 15 posturi salariu 750 - 800 € net/lună;
Pentru a putea participa la această selecţie, persoanele
interesate trebuie să depună un CV model Europass în limba
italiană la consilierul Eures din cadrul AJOFM Caraş-Severin
sau pe adresa de e-mail: cs_eures@ajofm.anofm.ro Data
limită de depunere a CV-urilor este 22 aprilie 2010.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la d-nul Mitrica
Ramaian, consilier Eures în cadrul AJOFM Caraş-Severin,
tel. 0255-212160, sau la sediul AJOFM Caraş-Severin din
Reşiţa, str.Traian Lalescu nr. 17, etaj 2, Compartiment Eures.

Bursa general@ a locurilor de munc@
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Caraş-Severin va organiza în data de 23 aprilie 2010,
începând cu ora 9.30, Bursa generală a locurilor de muncă.
Locaţiile unde se va desfăşura Bursa în acest an sunt:
l Reşiţa: Restaurant 800, str. Petru Maior;
l Caransebeş: Grup Şcolar Auto, str.Tribunalului, nr. 2
Prin organizarea acestei burse, AJOFM CS urmăreşte
realizarea unei întâlniri directe a agenţilor economici cu
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
În acest an, AJOFM Caraş-Severin va mai organiza în
data de 24.09.2010, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi. La cererea pieţei muncii vor mai putea fi organizate
burse ale locurilor de muncă pentru persoanele de etnie
romă, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a
copilului, pentru orice alte grupuri ţintă în afara celor două
menţionate anterior, precum şi pentru diferite meserii sau
ramuri de activitate, în funcţie de evoluţia pieţei muncii.
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi
pot depune ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din
Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau la
sediul Agenţiei locale din Caransebeş (tel. 0255-516323).
Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

Cursuri de fotografie la Centrul
de tineret Mansarda
În 2010, în urma unei planificări realizate împreună cu
voluntarii Centrului de Voluntariat Reşiţa şi tinerii de la
Centrul de tineret Mansarda, s-a diversificat oferta de
activităţi a Direcţiei Judeţene pentru Tineret la centru, printro serie de cursuri gratuite care vin în întampinarea nevoilor
şi intereselor tinerilor reşiţeni.
Primăvara a venit la Mansarda cu o nouă ofertă: Cursul
de fotografie, un curs în care tinerii au ocazia să ia contact
şi să-şi însuşească noţiuni de bază de tehnică fotografică,
de încadrare şi compoziţie şi să experimenteze sub supravegherea fotografului Mihai Leu. Cursul are o structură
flexibilă, propunându-şi să se adapteze ritmului şi nevoilor
de învăţarea ale tinerilor participanţi. Cursul este gratuit,
fiind structurat în sesiuni săptămânale (în fiecare Miercuri de
la ora 17:30) şi urmând să culmineze cu o expoziţie a
lucrărilor realizate.
La Centrul de tineret Mansarda s-au realizat următoarele cursuri: cursul de prim ajutor Salvezi dacă ştii să
Acţionezi, realizat în parteneriat cu Serviciul Salvamont CS Formaţia Reşiţa şi Cursul de conversaţie în limba engleză
susţinut de tânărul voluntar Adrian Dobre, curs aflat încă în
desfăşurare şi deschis tuturor doritorilor.
Toţi formatorii din cadrul acestor cursuri sunt
profesionişti în domeniul lor, care au ales să împărtăşească
în mod neremunerat şi voluntar din cunoştinţele lor şi să
participe în mod activ la procesul de formare al tinerilor
reşiţeni. Cursurile se pot relua în măsura în care există
solicitari din partea tinerilor, echipa de la centru fiind de
asemenea deschisă la sugestii şi idei din partea acestora.
Pentru mai multe informaţii: Daniela Lupşan, consilier de
tineret în cadrul Direcţiei Judeţene pentru tineret CaraşSeverin: 0255-224033; Sorina Nihta, coordonator voluntari
în cadrul Centrului de Voluntariat Reşiţa: 0740-085900.

Suflet pentru un suflet
Având ca obiectiv revigorarea spiritului civic, de
generozitate în promovarea valorilor de solidaritate şi de
responsabilizare a elevilor prin implicarea în acţiuni de
voluntariat, proiectul „ Suflet pentru un suflet” pe care şi l-a
propus Clubul „ARTES” de la Liceul Teoretic „Traian Vuia”
Reşiţa, coordonat de prof. Emilia Maria, care a ne-a informat
că proiectul a ajuns aproape de final. Scopul acestuiai a fost
de a arăta bătrânilor de la Căminul pentru Persoane
Vârstnice din Reşiţa, în număr de 220, că de sărbătoarea
Paştelui nu sunt singuri şi că sunt oameni care se gândesc
la ei. Bătrâneţea este o ocazie de a primi şi a oferi în
continuare tot ce ai mai bun în tine, de a continua, chiar
undeva la marginea vieţii şi a societăţii, de a fi tu însuţi,
conştient de valoarea ta ca om.
Astfel elevii au confecţionat 130 de felicitări cu simboluri
de Paşte, pe care le-au vândut. Cu suma de bani strânsă au
cumpărat cozonaci, ouă roşii şi sucuri pe care le-au dus
persoanele vârstnice de la Căminul pentru Persoane
Vârstnice din Reşiţa luni, 29 martie a.c. Elevii au adus un
plus de tinereţe şi optimism persoanelor vârstnice. Au reuşit
să transmită astfel tuturor mesajul, că nu este prea mult să
fim mai buni, mai iertători, mai îngăduitori. După ce au
adresat urările cuvenite şi cu mulţumirea sufletească că
munca lor nu a fost în zadar, elevii au părăsit Azilul de bătrâni
cu gândul deja la un alt proiect.

Săptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
l 24.03.2010: accidente rutiere în Reşiţa şi
Oraviţa soldate cu vătămarea corporală a doi
pietoni.
l 25.03.2010:au fost înaintate în grad profesional 156 cadre de poliţie dintre care, înainte
de expirarea stagiului minim, un număr de 6
ofiţeri şi 5 agenţi de poliţie iar la termen un
număr de 36 ofiţeri şi 109 agenţi de poliţie.
l 25.03.2010: pe raza localităţii Sadova
Veche, s-a produs un grav accident de
circulaţie, soldat cu decesul unei persoane.
l 26.03.2010: la Moldova Nouă a fost
depistat un bărbat băut la volanul unei maşini
ce figurează furată din Olanda.
l 26.03.2010: au fost depistaţi cinci tineri
care au furat din mai multe societăţi comerciale din Caransebeş.
l 26.03.2010: pasajul Lunca Bârzavei a fost
avariat de un ansamblu de autovehicule
agabaritic. În urma accidentului reprezentanţii
S.D.N. Caransebeş au dispus închiderea
temporară a traficului pe acest pasaj, pe o
lungime de 150 m, pe sensul Cartier Lunca
Bârzavei - Centrul Civic, traficul fiind deviat pe
o rută ocolitoare.
l 27/28.03.2010: razii în baruri si discoteci
în cadrul Acţiunii „Siguranţa”.
l 28.03.2010: altercaţie la Tincova pe
fondul băturii alcoolice.
l 29.03.2010: trei minori din Bocşa, ce au
comis mai multe furturi din locuinţe, au fost

identificaţi.
l 29.03.2010: scandal într-un restaurant din
Caransebeş.
l 29.03.2010: un tânăr din Brezovia a fost
reţinut sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de
violare de domiciliu şi tâlhărie urmată de moartea victimei.
l 30.03.2010: a fost găsit cadavrul unui
bărbat într-o fosă septică din spatele unui bar
din Ezeriş.
l 30.03.2010: administratoarea unei
societăţi comerciale din Caransebeş a fost
tâlhărită şi ameninţată cu moartea de membrii
familiei săi.
l 30.03.2010: un copil a căzut în râul Cerna.
Corpul minorului nu a mai fost găsit. Activităţile de căutare continuă.
l 30.03.2010: biciclist accidentat în Reşiţa.
l 30/31.03.2010: doi tineri din Reşiţa au
furat dintr-o societate bunuri în valoare de
22.000 euro.
l 31.03.2010: trei tineri hoţi şi înarmaţi au
fost depistaţi în Caransebeş.
l 01.04.2010: pe raza localităţii Glimboca, a
avut loc un accident rutier soldat cu victime
omeneşti.
l 03.04.2010: un pieton a fost acroşat de
conducătorul unui moped în Ciudanoviţa.
l 04.04.2010: pe DN 57 s-a produs un
accident de circulaţie care s-a soldat cu
decesul unei persoane.
l 05.04.2010: accident rutier pe DN 6.
l 06.03.2010: mandate de executare a

pedepsei închisorii puse în aplicare de
Inspectoratul de Jandarmi
poliţiştii din Oraviţa.
l 06.04.2010: doi conducători au fost 03.04.2010: Ziua Jandarmeriei Române.
depistaţi în timp ce transportau ţigări de La Reşiţa, cei 160 de ani de la înfiinţarea
Jandarmeriei au fost marcaţi printr-o serie
contrabandă.

de competi ţii sportive între cadrele
Jandarmeriei, onoruri militare precum şi o
l 26.03.2010: a fost dispusă trimiterea în demonstraţie a câinilor salvatori.
DIICOT - BT Caraş-Severin

judecată a unui număr de 8, membri ai unei
reţele implicate în traficul şi distribuţia de
droguri în judeţele Caraş-Severin şi Timiş.
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă
l 24.03.2010: în Cârnecea a izbucnit un
incendiu la vegetaţie uscată. Au ars 20 de
hectare de teren şi exista riscul de extindere a
focului la o stupină formată din 300 de familii
de albine.
l 24.03.2010: două incendii, la vegetaţie
uscată, s-au manifestat în zona oraşului Oraviţa. Au fost afectate 25 de hectare de teren.

Inspectoratul Judeţean
Poliţiei de Frontieră

al

l 01.04.2010: poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Naidăş şi lucrătorii vamali din cadrul Biroului
Vamal Naidăş au descoperit în pereţii dubli
ai unei remorci, 21.360 pachete ţigarete ce Monumentul Eroului jandarm Nicolae Marcu
urmau să fie comercializate în România.
mort la datorie la data de 14 iunie 1919
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Mamele care urmează cursuri postuniversitare de zi
vor primi indemnizaţia pentru creşterea copilului, atât
timp cât cursurile sunt urmate fără întrerupere, într-o
formă de învăţământ recunoscută de Ministerul
Educaţiei, fie în România, fie în afara ţării, potrivit unei
propuneri legislative adoptate de Senat.

Persoanele care au cumpărat case fără scop comercial între
2005 şi 2009 nu vor plăti TVA. Persoanele fizice care au
cumpărat, în perioada 2005-2009, imobile noi sau terenuri
construibile în scop personal nu vor plăti TVA, potrivit declaraţiilor
făcute de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
(ANAF), Sorin Blejnar, citat de Mediafax.

Fermierii vor beneficia din acest an de dou@ noi scheme
de sprijin pentru lapte }i agricultura ecologic@

CSM a dat publicităţii ordinea de zi a
şedinţei din 8 aprilie 2010. Unul dintre
punctele ordinii de zi a Plenului este: Nota
Direcţiei legislaţie documentare şi contencios
privind protestul magistraţilor intitulat
“INTEGRITATE SI DEMNITATE“.

Complet@ri ale cadrului legislativ privind
Programul Prima cas@

evitarea ieşirii din sistemul de agricultura ecologică.
Producătorii trebuie să îndeplinească cumulativ
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea
următoarele condiţii:
şi completarea O.u.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea
l să fie înregistraţi în Registrul electronic al
implementării programului "Prima casă".
Modificările aduse prin actul normativ adoptat:
operatorilor din agricultura ecologică elaborat de
Au fost aduse unele clarificari definiţiei beneficiarilor
DADR şi aprobat de Ministerul Agriculturii şi
programului, astfel încât să rezulte, fără echivoc, faptul că toţi cei
Dezvoltării Rurale. Dovada înregistrării se face prin
care, până la data solicitării creditului în cadrul programului, nu au
prezentarea fişei de înregistrare a producătorului în
deţinut niciodată împreună cu soţul sau soţia o locuinţă, indiferent
agricultura ecologică pe anul pentru care se solicită
de modul de dobândire, să poată beneficia de credite garantate în
acordarea de plăti anuale suplimentare;
cadrul programului. Astfel, pot beneficia de acest program şi
l să încheie un contract cu un organism de inspecpersoanele care au deţinut proprietăţi în cotă parte, dar nu împreună
ţie şi certificare, aprobat de Ministerul Agriculturii şi
cu soţul sau soţia.
Dezvoltării Rurale şi să deţină un certificat de confirA mai fost eliminată cerinţa privind asigurarea spaţiului minim de
mare a conversiei emis de organismul de inspecţie şi
locuit pentru beneficiarul care nu şi-a respectat obligaţia de plată a
certificare cu care producătorul se afla sub contract;
ratelor restante şi pentru care statul a efectuat plata valorii de
l să semneze un angajament prin care se obligă
executare a garanţiei.
ca pe o perioada de 5 ani să aplice în exploataţiile lor
De asemenea, actul normativ a vizat introducerea unor
regulile şi principiile agriculturii ecologice, stabilite în
reglementări necesare pentru înscrierea în cartea funciară a
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, iar în
garanţiilor pentru construcţia de locuinţe în cadrul programului, atât
situaţia în care ies din acest sistem să înapoieze
în regim individual, cât şi în sistem asociativ, după cum urmează:
contravaloarea plăţii anuale suplimentare primită.
l ipoteca pe locuinţa viitoare în favoarea statului român,
Ajutorul specific pentru sectorul de producţie
reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, cu obligaţia notării
vegetală este estimat între 1500 euro şi 4500 euro
prealabile a autorizaţiei de construire în cartea funciară;
pe exploataţie, în funcţie de suprafaţa fermei (pentru
l instituirea unei ipoteci legale de rang I în favoarea statului
român, asupra terenului pe care se construiesc locuinţele, prin
exploataţiile între 0,33 - 20 ha - 1500 euro; pentru
Ministerul Finanţelor Publice;
exploataţiile între 21-50 ha - 2500 euro; pentru
l instituirea unui drept de ipotecă legală de rang II în favoarea
exploataţiile între 51-100 ha - 3500 euro; pentru
finanţatorului, a băncii, asupra terenului pe care se construiesc
exploataţiile peste 100 ha - 4500 euro). Pentru
locuinţele.
creşterea animalelor ajutorul se acordă în funcţie de
Totodată, pentru a preveni executarea garanţiilor acordate de
dimensiunea exploataţiei. Se estimează acordarea
stat, a fost reglementată posibilitatea de preluare a creditelor de
un cuantum al ajutorului astfel: pentru păsări plata
către persoane care îndeplinesc criteriile de eligibilitate
este cuprinsă între 1500 euro (sub 500 capete) şi
3000 euro (peste 500 capete), pentru bovine între
800 euro (sub 20 capete) şi 2000 euro (peste 20
capete), pentru ovine între 500 (sub 20 capete) 1500 euro (21-100 capete) - 3500 euro (peste 100
Guvernul a aprobat o ordonantã de urgentã care prevede o serie de
capete) şi pentru apicultură între 750 euro (între 0-50 modificãri ale O.G. nr. 58/1998 privind organizarea si desfãsurarea
familii) - 850 euro ( între 51-100 familii) - 950 euro activitãtii de turism în România.
(peste 100 familii).
Principala modificare rezultatã din actul normativ este aceea cã
detinerea unui brevet de turism nu este obligatorie pentru persoana
care asigurã conducerea operativã a unei agentii de turism sau a unei
structuri de primire turisticã. Astfel, pentru ocuparea acestei functii, o
Conform structurii anului şcolar 2009-2010, începând de sâmbătă, 3 aprilie şi până duminică, 11 aprilie, persoanã care nu detine brevet de turism trebuie sã detinã fie certificat
cei peste 3.000.000 de elevi din învăţământul preuniversitar se găsesc în vacanţa de primăvară. Cursurile de absolvire a unui curs de formare managerialã în domeniu (curs
semestrului al II-lea se vor relua luni, 12 aprilie şi se vor termina vineri, 11 iunie. Vacanţa de vară este organizat de un furnizor de formare profesionalã autorizat, în conditiile
legii), fie diplomã de licentã / masterat / doctorat privind absolvirea de
cuprinsă între 12 iunie şi 12 septembrie 2010.
În intervalul 19-29 aprilie este prevăzută evaluarea competenţelor digitale (proba D) din cadrul cursuri universitare / postuniversitare în domeniul turismului.
Prin Ordonanta de Urgentã se eliminã si obligativitatea obtinerii
examenului naţional de bacalaureat, iar între 31 mai şi 4 iunie, evaluarea competenţelor lingvistice într-o
limbă modernă (proba C). Prima perioadă a evaluării naţionale la clasa a VIII-a se desfăşoară în perioada 4- avizului Autoritãtii Nationale de Sport pentru omologarea pârtiilor si
traseelor de schi pentru agrement, precum si a traseelor turistice
12 mai la disciplinele limba si literatura română, limba si literatura maternă şi matematică.
Probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat vor începe în data de 28 iunie, cu proba de limba montane. Aceastã activitate va fi derulatã de MDRT si consiliile
judetene pe raza cãrora sunt situate respectivele trasee.
si literatura română.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR) va lansa în perioada următoare două noi
scheme de sprijin pentru sectorul agricultura
ecologică şi sectorul laptelui - respectiv „Schema de
sprijin specific pentru calitatea produselor agricole
din sectorul agriculturii ecologice şi „Schema de
sprijin în sectorul laptelui din zonele defavorizate”.
Cele douăajutoare financiare, considerate prioritare pentru anul 2010, sunt finanţate din FEGA ca
urmare a deciziei României referitoare la implementarea Articolului 68 din Regulamentul (EC) 73/2009
prin care se prevede că statele membre pot utiliza
până la 10% din plafoanele naţionale aferente plăţilor directe comunitare pentru acordarea de Ajutoare
specifice în diverse sectoare prioritare, în limitele
prevăzute de Regulament. Cele doua scheme au
fost notificate Comisiei Europene, urmând să fie
elaborate procedurile de aplicare de către MADR.
Suma totală alocată pentru aceste scheme în
anul 2010 este de 25.545.205 € din care 22.447.205
€ pentru sectorul laptelui iar restul de 3.098.000 €
pentru agricultura ecologică.
Schema de sprijin în sectorului laptelui din zonele
defavorizate se aplică pentru fermierii cu cotă
individuală de lapte, situaţi în zonele defavorizate
(stabilite conform Anexei 4A din PNDR). Ajutorul
specific se acordă o dată pe an tuturor exploataţiilor
eligibile cu un efectiv de 2 15 capete vaci lapte
(inclusiv pentru exploataţiile care depăşesc efectivul
de 15 capete vaci lapte). Se estimează o plată
indicativă de cca. 65 euro/cap. vacă lapte.
Schema de sprijin specific pentru calitatea produselor agricole din sectorul agriculturii ecologice
constă în acordarea unor plăţi anuale suplimentare
şi se aplică producătorilor din sectorul de producţie
vegetală şi animalieră care, în anul 2010, sunt în
perioada de conversie (anul 1, 2 sau 3). Principalul
obiectiv al acestei scheme de sprijin vizează
menţinerea nivelului şi calităţii produselor agricole şi

Modific@ri legislative privind brevetul de turism

3 - 11 aprilie: vacanţa de primăvară

l Începând cu anul şcolar 2009/2010, România va implementa programul comunitar de încurajare a consumului de fructe în şcoli l Elevii şi
studenţii care provin din familii cu venituri reduse vor primi un sprijin de 200 de euro în vederea achiziţionării de calculatoare l BNR a
redus dobânda cheie la 6,5% pe an l Executivul a alocat suma de 2,15 milioane lei pentru finalizarea Catedralei Episcopale din Caransebeş
l Guvernul a amânat, până în anul 2012, intrarea în vigoare a sistemului de plată anuală a impozitului pe profit cu efectuarea de plăţi
anticipate l Persoanele trimise în şomaj tehnic vor primi 75% din salariul de bază l Cele 50.000 de vouchere suplimentare pentru
programul "Rabla 2010" au început să fie împărţite de miercuri, 7 aprilie, unităţilor REMAT din întreaga ţară l Guvernul a înfiinţat un
compartiment pentru facilitarea adopţiilor l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 118/2010 pt. aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat,
prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier
proprietate publica a statului (M.O. nr. 135/01.03.2010)
l Guvernul României - Metodologia din 2010 de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier
proprietate publica a statului (M.O. nr. 135/01.03.2010)
l Ordinul nr. 152/2010 al Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale privind lista persoanelor desemnate
arbitri sau, după caz, mediatori pentru soluţionarea conflictelor de interese în anul 2010 (M.O. nr. 135/01.03.2010)
l Circulara nr. 8/2010 a Băncii Naţionale a României
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale
a României valabil în luna martie 2010. (M.O. nr.
136/01.03.2010)
l Ordinul nr. 50/2010 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pt. modificarea Ordinului ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 20/2010 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele
permiselor de pescuit sportiv (M.O. nr. 136/01.03.2010)
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l O.u.G. nr. 12/2010 pentru completarea O.u.G. nr.
194/2002 privind regimul străinilor în România (M.O. nr.
136/01.03.2010)
l Monitorul Oficial - Rectificarea din 2010 privind Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 (M.O. nr.
136/01.03.2010)
l Ordinul nr. 53/2010 al Ministerului Administraţiei şi
Internelor privind reglementarea unor masuri în domeniul
regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor (M.O. nr. 137/02.03.2010)
l Ordinul nr. 2069/2010 al Ministerului Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Naţional privind aprobarea Calendarului de
organizare şi desfăşurare a concursului naţional de
acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate
"Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul
universitar 2010-2011, şi a listei instituţiilor de învăţământ
universitar din care provin candida ţii. (M.O. nr.
137/02.03.2010)
l H.G. nr. 104/2010 privind modificarea alin. (3 1) al art. 3
din H.G. nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale
Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului

Electronic Naţional (M.O. nr. 140/03.03.2010)
l Ordinul nr. 237/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor
privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de
pescuit şi a cotelor de pescuit pentru anul 2010 (M.O. nr.
140/03.03.2010)
l Legea nr. 23/2010 pentru modificarea şi completarea
art. 7 din O.u.G. nr. 168/2001 privind punerea în valoare a
construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii,
îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de
nutreţuri combinate dezafectate (M.O. nr. 143/04.03.2010)
l Legea nr. 29/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de
învăţământ (M.O. nr. 143/04.03.2010)
l Legea nr. 25/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (M.O. nr.
145/05.03.2010)
l Legea nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
(M.O. nr. 145/05.03.2010)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologia din 2010 speciala de organizare şi
desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, pentru
absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010 (M.O. nr.
145/05.03.2010)

Organizaţia Mondială a
Comerţului (OMC) a prognozat că în
2010 comerţul mondial va înregistra o
creştere de 9,5%, după o scădere de
12,2% în 2009, cel mai mare recul de
la cel de-al doilea război mondial.

Noul tratat de dezarmare nucleară START-2, care îi
succede celui expirat la 5 decembrie 2009, va fi semnat
astăzi, 8 aprilie, la Praga, de către preşedintele american
Barack Obama şi omologul său rus Dmitri Medvedev şi va
stipula un plafon de 1.550 de focoase nucleare pentru fiecare
parte, cu circa 30 la sută mai puţin decât cel precedent.

Germania şi Franţa au
cerut băncilor să contribuie la
un fond, astfel încât contribuabilii să nu mai trebuiască
să plătească refinanţări
bancare, pe viitor.

Uniunea Europei Occidentale
(UEO), alianţă militară fondată în
1948, şi-a anunţat dizolvarea după
intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona şi dezvoltarea politicii de
apărare a Uniunii Europene.

Ini]iativa cet@]enilor europeni: noi posibilit@]i
pentru cet@]eni de a influen]a politica UE
Datorită iniţiativei cetăţenilor europeni (ICE), ale
cărei detalii au fost prezentate de Comisia Europeană,
cetăţenii europeni ar putea, pentru prima dată, propune
în mod direct iniţierea unor noi măsuri legislative.
Această inovaţie a Tratatului de la Lisabona va permite
ca cel puţin un milion de cetăţeni din cel puţin o treime
dintre statele membre să invite Comisia Europeană să
formuleze iniţiative legislative în domeniile sale de
competenţă. Propunerea stabileşte câte semnături
trebuie strânse pentru fiecare ţară şi sugerează
Comisiei să analizeze, după strângerea a 300.000 de
semnături din trei state membre, dacă iniţiativa poate fi
luată în considerare. Aceasta stabileşte un termen de
un an pentru strângerea semnăturilor şi oferă Comisiei
patru luni pentru a analiza iniţiativa şi pentru a decide
cum să procedeze în privinţa acesteia. Comisia speră
ca Parlamentul şi Consiliul să ajungă la un acord final în
privinţa ICE înainte de finalul acestui an, astfel încât
primele iniţiative să poate fi lansate în 2011.
Ce formă va avea iniţiativa cetăţenilor?
O iniţiativă trebuie să primească sprijinul a cel puţin
un milion de cetăţeni din cel puţin o treime dintre statele
membre. În fiecare din aceste state membre, numărul
minim necesar de semnături ar urma să fie calculat prin
înmulţirea numărului de membri ai Parlamentului
European din ţara respectivă cu un factor de 750.
Vârsta minimă a semnatarilor este vârsta la care
cetăţenii au drept de vot în alegerile pentru Parlamentul
European. Iniţiativele propuse trebuie înregistrate întrun registru online, pus la dispoziţie de către Comisie înregistrarea poate fi refuzată dacă iniţiativa este în
mod vădit contrară valorilor fundamentale ale UE. Nu
există restricţii privind modalităţile prin care pot fi strânse declaraţiile de susţinere, însă autorităţile naţionale
trebuie să verifice dacă sistemele de colectare online
îndeplinesc anumite cerinţe tehnice şi de securitate, iar
această verificare trebuie făcută în termen de trei luni.
Organizatorii iniţiativei au la dispoziţie un an pentru
strângerea semnăturilor necesare.

Cum va proceda Comisia cu o astfel de
iniţiativă?
Organizatorul trebuie să solicite Comisiei verificarea admisibilităţii iniţiativei, odată ce au fost strânse
300.000 de semnături din trei state membre. Comisia ar
urma să aibă la dispoziţie două luni pentru a decide
dacă iniţiativa este de competenţa sa şi dacă aceasta
se încadrează într-un domeniu în care legiferarea la
nivelul UE este posibilă. Testul de admisibilitate nu va
influenţa decizia Comisiei privind fondul iniţiativei. Dacă
iniţiativa este considerată admisibilă şi odată ce
semnăturile au fost verificate, Comisia ar urma să aibă
la dispoziţie patru luni pentru examinarea iniţiativei ca
atare. Aceasta ar trebui să decidă dacă prezintă o
propunere legislativă, dacă aprofundează chestiunea,
de exemplu prin intermediul unui studiu, sau dacă nu ia
nicio măsură, urmând să î ş i explice ulterior
raţionamentul într-un document public.
Garanţii
Propunerea încearcă să asigure că procedurile
pentru lansarea iniţiativei cetăţenilor sunt simple, uşor
de utilizat şi accesibile tuturor şi că acestea nu reprezintă o povară excesivă pentru autorităţile naţionale.
Este important ca această nouă caracteristică a
procesului democratic să fie credibilă, să asigure
protecţia deplină a datelor cu caracter personal şi să nu
permită abuzul sau frauda. Deşi nu afectează
prerogativele Comisiei de a iniţia legislaţie, iniţiativa
cetăţenilor va obliga Comisia să acorde o atenţie
deosebită solicitărilor formulate de un grup de cetăţeni.
Dată fiind importanţa iniţiativei cetăţenilor şi
complexitatea anumitor aspecte ale acesteia, Comisia
a lansat o amplă consultare publică odată cu adoptarea
unei cărţi verzi, la 11 noiembrie 2009. Cele 330 de
răspunsuri primite au fost luate în considerare la
elaborarea propunerii. Comisia a organizat o audiere
publică în februarie şi a ţinut cont şi de rezoluţia
Parlamentului European pe această temă.
IP/10/397, Bruxelles, 31 martie 2010

Solu]ii IT pentru servicii de s@n@tate durabile
Dată fiind îmbătrânirea populaţiei, sistemele
publice de sănătate sunt supuse presiunilor - guvernele
naţionale se bazează din ce în ce mai mult pe soluţiile IT
pentru a rezolva această problemă
Tehnologia informaţiilor aduce schimbări în
sistemul european de sănătate, însă nu în ritmul dorit
de UE. În acest context, miniştrii sănătăţii din statele
membre caută stabilirea de obiective pe termen lung în
domeniul e-sănătăţii (termenul desemnează furnizarea
de asistenţă medicală cu ajutorul produselor şi
serviciilor electronice). Prin e-sănătate nu se înţelege
numai utilizarea de noi tehnologii, ci şi adoptarea unor
metode de lucru mai eficiente.
În 2004, Comisia Europeană a început să
promoveze utilizarea soluţiilor IT în sectorul sănătăţii.
Serviciile electronice joacă un rol-cheie în dezvoltarea
unei pieţe medicale europene integrate şi sunt
esenţiale pentru a permite limitarea creşterii exagerate
a costurilor. În UE, cheltuielile de sănătate reprezintă
între 4% şi 11% din produsul intern brut şi între 10% şi
18% din totalul cheltuielilor publice.
Sistemele de sănătate finanţate din cotizaţiile contribuabililor devin din ce în ce mai costisitoare din cauza
existenţei unei cereri crescute de servicii, în special din

partea populaţiei în curs de îmbătrânire. Se estimează
că, până la jumătatea acestui secol, aproximativ 40%
din populaţia UE va avea peste 65 de ani. Pe de altă
parte, va scădea numărul lucrătorilor ale căror
contribuţii permit achitarea cheltuielilor de sănătate ale
acestei categorii de populaţie.
În 2008, UE a identificat e-sănătatea drept una din
cele şase pieţe emergente pe care Europa are
potenţialul de a deveni lider mondial. E-sănătatea este
cea de-a treia industrie europeană în domeniul sănătăţii
ca mărime, după industria farmaceutică şi cea a
aparaturii medicale. Reţele de informaţii, înregistrări pe
suport electronic şi portaluri în domeniul sănătăţii - iată
doar câteva exemple de proiecte reuşite.
În timp ce majoritatea medicilor europeni stochează
şi transmit informaţii cu ajutorul calculatorului, doar
foarte puţini dintre aceştia utilizează alte aplicaţii electronice, cum ar fi reţetele electronice şi monitorizarea la
distanţă, care permite pacienţilor să fie sub
supraveghere medicală fără a se deplasa la cabinetul
medical. De asemenea, se practică foarte rar schimbul
transfrontalier de date privind pacienţii, ceea ce este o
mare problemă într-o lume din ce în ce mai mobilă.
Sănătate publică şi asistenţă medicală

Parlamentul î}i stabile}te priorit@]ile
Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor, redresarea economică şi cercetarea ar
trebui să fie fi priorităţile bugetului UE pentru anul viitor, potrivit
Parlamentului European, fiind astfel prima instituţie UE care a adoptat o
poziţie referitoare la bugetul 2011. Deputaţii au subliniat necesitatea
revizuirii bugetului UE multianual şi au reiterat solicitarea de a fi mai mult
implicaţi în procesul de creare a Serviciului european de acţiune externă
(SEAE).
Ţinând seama de rolul important pe care tineretul va trebui să îl joace în
procesul de redresare în urma actualei crize economice şi financiare,
aceştia ar trebui să fie sprijiniţi mai ales în găsirea unui prim loc de muncă.
Printre măsurile propuse de deputaţi se află promovarea studierii limbilor
străine precum şi a accesului tinerilor la primul loc de muncă, intitulat
„Erasmus primul loc de muncă”.
Comisia va adopta proiectul preliminar de buget (primul stadiu formal al
procedurii bugetare) la 27 aprilie, dată la care comisarul va prezenta
propunerea în Comisia PE pentru buget (BUDG).
Redresarea economică şi agricultura
Pentru a contribui la redresarea economică, UE va trebui să ofere mai
multe finanţări pentru cercetare şi inovare, în special pentru "tehnologiile
verzi", precum şi pentru proiecte pilot pentru IMM-urile din zonele rurale.
Procedura bugetară pentru 2011 este prima în care Parlamentul poate
co-decide împreună cu Consiliul asupra întregului buget, inclusiv
agricultura. Cu referire la agricultură, deputaţii subliniază importanţa
"menţinerii unei agriculturi competitive şi capabile să facă faţă noilor
provocări de mediu, post-Copenhaga".
Influenţă asupra SEAE
Pentru crearea Serviciului european de acţiune externă (SEAE),
Parlamentul va face uz de procedura bugetară pentru a se asigura că va
obţine dreptul de control democratic asupra noului Serviciu extern. În
rezoluţie se subliniază că "în temeiul tratatului şi în conformitate cu intenţia
comună de a spori implicarea PE în configurarea şi gestionarea relaţiilor
externe ale UE, (PE) îşi va exercita pe deplin funcţia de control asupra
bugetului şi de control bugetar asupra SEAE".
Revizuirea bugetului pe termen lung
Deputaţii solicită Comisiei să lanseze procesul de revizuire la mijlocul
perioadei a bugetului UE pe termen lung (pentru perioada 2007-2013)
înainte de începutul verii. O astfel de revizuire este "o necesitate absolută",
având în vedere că actualul cadru bugetar nu a permis Uniunii "să
reacţioneze în mod adecvat şi satisfăcător la diferitele provocări apărute în
ultimii ani", se precizează în proiectul de rezoluţie.
În ceea ce priveşte bugetul Parlamentului European, "excelenţa
legislativă" asigurarea funcţionării eficiente a Tratatului de la Lisabona
reprezintă priorităţile de prim rang pentru bugetul 2011.

Fostul premier Iyad Allawi a câ}tigat
alegerile din Irak
Blocul irakian al lui Allawi a obţinut 91 de locuri în parlament,
comparativ cu cele 89 ale Alianţei pentru Statul de Drept a lui Maliki,
potrivit rezultatelor oficiale anunţate de comisia electorală.
Alianţa Naţională Irakiană (ANI), care adună partide religioase şiite,
a ieşit pe poziţia a treia, cu 70 de locuri de parlament, în timp ce Alianţa
Kurdistania, formată din două mari partide kurde, a obţinut 43 de locuri.
Parlamentul, care numără 325 de deputaţi, va fi completat de aleşi
de diverse minorităţi.

l La 12 aprilie are loc Summit-ul de securitate nucleară globală, găzduit de preşedintele Obama l Premierul britanic, Gordon Brown, a decis
ca alegerile generale din Marea Britanie să aibă loc pe data de 6 mai l Din 5 aprilie a intrat în vigoare Codul European al Vizelor, ce reuneşte,
într-un singur document, toate dispoziţiile legale, de reglementare a deciziilor în materie de vize l Preşedintele Chinei, Hu Jintao, va
participa la summit-ul asupra securităţii nucleare, ale cărui lucrări se vor desfăşura la Washington, ulterior în această lună l Prezentarea
raportului ONU referitor la asasinarea fostului premier pakistanez Benazir Bhutto a fost amânată 15 zile, până la 15 aprilie, la solicitarea
Islamabadului l Recent, Uniunea Europeana a sărbătorit cea de-a 25 a aniversare a Capitalelor Culturale Europene l

Discovery a sosit la Spa]ia Spa]ial@
Interna]ional@ (ISS)

Decolarea navetei, prevăzută pentru luni, 5
aprilie, de la Centrul spaţial Kennedy, în apropiere
de Cape Canaveral, statul american Florida, s-a
desfăşurat fără incidente.
În cursul misiunii de 13 zile, Discovery şi
echipajul său de şapte astronauţi, vor livra
aproximativ 7 711 de kilograme de alimente şi
echipamente, precum şi material ştiinţific, totul
conţinut în modulul presurizat Leonardo. Naveta
mai transportă şi noile cabine de dormit pentru
echipajul de pe staţia spaţială.
De asemenea, sunt prevăzute trei ieşiri orbitale de câte şase ore şi jumătate fiecare, pentru
instalarea unui nou rezervor de amoniac, necesar
sistemului de climatizare de pe staţia spaţială,
pentru a înlocui un giroscop şi a prelua un experiment japonez din exterior staţiei, conform NASA.
După această misiune, mai sunt programate
trei zboruri înainte ca flota să fie retrasă .
Misiuni de transfer probabil vor continua până
în al doilea trimestru din 2011, cu mult dincolo de
data de închidere iniţială, septembrie 2010, potrivit unui raport emis de Inspectorul General NASA.
Oficialii agenţiei au declarat că misiunile
recente de transfer au fost cruciale în efortul
internaţional de a extinde staţia spaţială şi pentru
prelungirea duratei ei de viaţă pe orbită. Navetele
pot transporta cantităţi mari de marfă, care a fost

necesară pentru a livra şi instala noi module în
ultimele luni.
În timp ce Discovery se va afla în misiune,
preşedintele american Barack Obama se va
deplasa la Cape Canaveral, la 15 aprilie, pentru a
discuta despre proiectele sale referitoare la
NASA. El a decis deja să anuleze programul
"Constellation", schiţat de predecesorul său George W. Bush şi care prevedea revenire la Lună.
Leonardo
Oficialii americani şi italieni spun că au găsit o
nouă utilizare pentru existentul modul folosit în
multiple scopuri cunoscut sub numele de
"Leonardo". Modulul de construcţie italiană a
zburat în interiorul navetelor mai mult de un
deceniu, contribuind la livrarea de provizii către
Staţia Spaţială Internaţională. Acum, Leonardo va
fi utilizat ca un modul permanent la bordul ISS. El a
fost supus unor modificări pentru a creşte
cantitatea de masă pe care o poate transporta pe
orbită. După ultimul zbor al lui Discovery va fi
ataşat permanent la staţie.
"Spaţiul suplimentar (din Leonardo) va permite
poziţionarea eficientă a experimentelor pe întreg
complexul staţiei," potrivit NASA, incluzând
experimente în fizica fluidelor, ştiinţa materialelor,
biologie, biotehnologie şi alte cercetări în
microgravitaţie.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
Vând iepuri de rasă mare, cu
vârsta cuprinsă între 9-11 luni; 3,5 4,5 kg cu 120 - 130 lei/buc. Tel.
0722-631009.
Vând aragaz cu 2 ochiuri, 100
lei. Tel. 0355-414041.
Vând porc la 6.5 lei/kg în Şopotu
Vechi. Tel. 0255-243110, 0724323091. (R.R)
Vând 5 porci, 80 kg, 8 lei/kg. Tel.
0740-770047. (R.R)
Vând aerotermă cu 3 faze, 600
lei negociabil; o pereche de schiuri,
800 lei negociabil. Tel. 0731882361, 0770-456679. (R.R)
Vând maşină de tencuit interior
exterior nouă, 4000 €; macara construcţie electrică, cu ridicare la 30 m,
1.000 €. Tel. 0256-354287. (R.R)
Vând calculator Pentium 3 complet, 250 lei; dvd încorporat cu staţie
şi sistem audio, 100 lei; staţie de
amplificare marca Schneider, 80 lei;
tv Samsung, diagonala 51 cm, 150
lei; staţie de amplificare, 100 lei;
cărucior de copii, 150 lei; GPS, 150
lei. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând motocositoare de tăiat iarba, 100 lei. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând costum popular ţărănesc
pentru bărbaţi, 500 lei, rochie de
mireasă în stare foarte bună, 350 lei,
costum negru de ocazie, 800 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800 lei,
dună, plapumă, covoare, aparate
radio la înţelegere, fripteuză inox de
3,3 l, 170 lei în cutie; videocasetofon, 200 lei, aparat de diafilme. Tel.
0751-847843. (R.R)
Vând curcani şi curci, 15 lei/kg,
viu. Tel. 0255-527098. (R.R)
Vând rochie de mireasă, 700 lei
negociabil, ceas de buzunar (60-70
de ani), 80 lei neg., ulcior din 1946 la
50 €, discuri de muzică uşoară, populară din 1970, aparat de diafilme +
50 poveşti pentru copii, 250 lei. Tel.
0751-161618. (R.R)
Vând frigider Arctic, 300 lei. Tel.
0355-411103. (R.R)
Vând vin roşu de butuc, de grădină, 4 lei/litru. Tel. 0758-341936,
0255-551573. (R.R)
Vând căţei ciobăneşti de rasă
mare. Tel. 0744-301205. (R.R)
Vând rochie de mireasă scurtă,
30 lei; lustră 3 braţe, borcane 400
gr., 1 leu/buc; frigider Arctic, 250 lei;
scurtă de femei din piele; săpun de
rufe; genţi de voiaj; lână pentru
tricotat; garnişe diferite mărimi; 2
călcătoare electrice; căr ţi de
poveşti. Tel. 0355-801076. (R.R)
Vând miere de salcâm. Tel.
0722-975612. (R.R)
Vând tun de aer cald pe
motorină, 550 €; 2 cuple pentru
proţap, remorci de 750 kg, 50 €/buc;
uşă de intrare din lemn african,
nouă, din Italia, 350 €; căruţ copii, 3
roţi, 100 lei. Tel. 0745-830975. (R.R)
Vând butoaie de bere din inox,
50 l, 200 lei. Tel. 0746-143532. (RR)
Vând drujbă Stil, 300 € neg. Tel.
0767-947885. (R.R)

Vând moară de măcinat porumb
grâu, ştiuleţi. Tel. 0734-356854 (RR)
Vând 2 armăsari în Doclin, 1.000
€. Tel. 0255-527039. (R.R)
Vând cal, 10 ani, negru, 4.500 lei
neg. Tel. 0758-313842. (R.R)
Vând două iepe de lucru în satul
Comorâşte, 2.000 € negociabil. Tel.
0728-310452, 0721-069525. (R.R)
Vând 10 tone de grâu, 65
bani/kg; 8 t porumb, 65 bani/kg. Tel.
0255-551611. (R.R)
Vând combină frigorifică Arctic,
200 lei neg. Tel. 0355-809202,
0770-389440. (R.R)
Vând abrict, 80 €. Tel. 0766538056. (R.R)
Vând 2 mânji, 3.000 lei neg. tel.
0722-422306. (R.R)
Vând vacă cu viţel, 2 luni, 1000 €
în Jamu Mare.Tel. 0760-465292 (rr)
Vând porci vietnamezi de 9 luni,
în Tormac. Tel. 0723-304527. (R.R)
Cumpăr şpalieri pentru vie, 2,5
m. tel. 0742-481643. (R.R)
Vând grâu, 50 bani/kg sau grâu
măcinat 60 bani/kg. Tel. 0734357854. (R.R)
Vând 2 iepe, una cu mânz. Tel.
0742-544119. (R.R)
Vând stative pt. haine, busturi
femei, bărbaţi, umeraşe, diverse
haine pt. copii şi adulţi cu preţ de
Bucureşti; căruţ pt. bebeluşi, toate la
preţuri neg. Tel. 0749-486188,
0355-802548.
Vând aparate de sudat făcute,
1.000 lei/buc, neg.; maşină de gărit
mare Austria, pe curent, 1500 lei
neg; polizor Austria, 500 lei; menghine diferite mărimi;compresor butelie
aer + strung făcut, montat pe masă,
1.100 lei neg. Tel. 0770-497364.
Vând ţuică de 40 grade prefriptă,
preţ bun. Tel. 0754-714532.
Vând convector gaz cu tiraj
forţat, preţ 300 lei negociabil. Tel.
0747-157973.
Vând pat dim.190/90, preţ 350
lei neg. Tel. 0747-157973.
Vând role mărimea 40, aproape
noi. Au fost purtate doar de 2 ori.
Preţ 70 lei neg. Tel. 0729-206086.
Vând Nokia 1208 nou, preţ 80
lei, Nokia 2680-s preţ 100 lei, toate
reţelele. Tel. 0729-204684.
Vând capre şi iezi. Tel. 0255223805.
Vând maşină de găurit trifazică,
GR16, aparat de sudură cu argon,
trusă de tăiere oxigaz. Tel. 0720545776.
Vând fotolii pat 2+2 buc. Tel.
0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi, defecte sau funcţionale.
Ofer 10-40 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.
Vând firmă. Tel. 0745-425904.
Vând video. Tel. 0745-425904.
Vând ţiglă metalică 0,5 mm de la
4,5 €/mp. Tel. 0752-445360.
Vând pălincă de Zalău din
prune, din producţie proprie, de 5253 grade. Preţul 25 lei/litru. Tel.
0745-391600.
Vând ghete de fotbal, din piele,
negre, din Italia, diverse mărimi, cu
crampoane metalice demontabile şi
crampoane de plastic. Tel. 0745391600.

Vând gps Navon n470 nou în
cutie full europa cu garanţie şi
posibilitate de updatare pentru hărţi.
Merită văzut, stare impecabilă. Tel.
0731-312537, 0771-718912.
Vând monitor 19 preţ 80 lei, tel.
Samsung 3500-s, camera 2 mgp,
mp3, toate reţelele. Tel. 0729204684.
Vând maşină cusut Singer, preţ
100 lei fix. Tel. 0749-121289.
Vând u ş ă termopan nouă,
2000x800, preţ 450 lei neg. Tel.
0255-255022, după ora 16.
Vând ieftin materiale construcţii
şi finisaje, ocazie limitată Tel. 0749027618.

Auto-Moto-Velo
Cumpăr biciclete bune şi defecte. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând Ford Taunus, 1.6 + piese
de schimb, an fabricaţie 1981,
verificare valabilă până în
01.12.2009. Preţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.
Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2.200 € negociabil;
Volvo neînscris, 400 € negociabil.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând Tico, 1999, 1.000 €; ATV
150 cmc, 2008, 900 €. Tel. 0760571728. (R.R)
Vând 2 furgonete, una Citroen
Jumper, 1.9 turbodiesel, 2000, 8+1
locuri, 4.500 €, alta Fiat Ducato, 1.9
diesel, 1993, 8+1 locuri, 2.500 €.
Tel. 0256-354287. (R.R)
Vând autobasculantă Raba în
stare de funcţionare 4.500 €; Ford
Sierra cu motor nou, 1.500 €. Tel.
0744-534601. (R.R)
Vând motocicletă gen chooper
Yamaha Maxim.Tel. 0748-099002
Vând Audi A4, 1996, 1.8
benzină, înscris, tunning exterior,
telescoape reglabile pe înălţime,
genţi aluminiu cromate de 18, staţie
şi tub de bas, stare de funcţionare,
4.000 € sau la schimb. Tel. 0749101581. (R.R)
Cumpăr plug original pentru
tractor U450, disc original. Tel.
0721-508932. (R.R)
Cumpăr VW Sharan, înmatriculat, full-option. Tel.0721-786555
Cumpăr alternator de Opel Astra, model Isuzu. Tel. 0742-544119.
Vând staţie de amplificare pt.
maşină, tub de bass pentru maşină,
casetofon pt. maşină cu dvd, toate la
130 € neg. Tel. 0752-344323. (R.R)
Vând Fiat Punto alb, cu 2 uşi,
1994, 1.1, benzină, consum 4%,
înmatriculat recent, verificare până
în 2012, 1.750 € neg. Tel. 0751161618. (R.R)
Vând Dacia 2002, 1.4, 1.500 €
neg. Tel. 0740-521840. (R.R)
Vând tractor dublă tracţiune, cu
remorcă, în stare de funcţionare,
4.000 € neg.Tel. 0758-746857. (RR)
Vând motor Peugeot 309, 200 €.
Tel. 0763-608680. (R.R)
Vând Opel Vectra diesel, model
cosmo, 2007, multiple dotări, comenzi pe volan, navigaţie profesională, pilot automat, dublu climatronic, geamuri fumurii, totul electric,
120 CP, carte service. Tel. 0744474676, 0733-732121. (R.R) Vând
motocicletă Honda CBR 600, an
fabricaţie 1999, 1.700 €. Tel. 0745830975. (R.R)
Cumpăr Ford pentru transport
marfă, cu 2 uşi în spate şi una
laterală neînmatriculat. Tel. 0742544119. (R.R)
Vând Matiz alb, 15.000 km,
3.200 € negociabil, stare excelentă.
Tel. 0766-384345. (R.R)
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Vând Renault 21, turbodiesel,
număr de Franţa, 400 €; Renault 25,
turbodiesel, full-option, 1.600 €; VW
Polo, 1.3, neînmatriculat 140.000
km, stare excelentă, 400 €. Tel.
0748-218531. (R.R)
Vând Ford Escort pentru dezmembrare, 1.6 turbodiesel. Tel.
0255-218141. (R.R)
Vând Ford Sierra, toate taxele la
zi, 750 € neg.Tel. 0756-386658 (RR)
Vând 5 jante de aluminiu cu 5
prezoane, 15 ţoli pentru Opel
Vectra, Astra, 250 € neg. Tel. 0726264444. (R.R)
Vând Dacia pt. Rabla, 400 €,
acte în regulă, faruri pt. maşini, 50
lei/buc. Tel. 0255-218141. (R.R)
Cumpăr portbagaj pt. Matiz. Tel.
0766-538056. (R.R)
Vând faruri, stopuri, radiator pt.
Matiz, un motor Volvo, V70, puntea
de spate, radiatoare pt. mai multe
mărci de maşini. Tel. 0765-118208.
Vând scuter Piaggio Free, baterie nouă, 49 cmc, 280 € neg. Tel.
0761-932113. (R.R)
Vând tractor în bună stare de
funcţionare, 2.100 € neg. Tel. 0720656532. (R.R)
Vând VW Passat, 1980, neînscris, pt. piese de schimb, 400 €, lipseşte bateria.Tel. 0741-552882 (rr)
Vând Logan, 1.4, 23.000 km,
4.800 €. Tel. 0256-410641. (R.R)
Vând motor 1400 pentru Dacia,
100 €. Tel. 0732-972652. (R.R)
Cumpăr cârlig de Ford Focus.
Tel. 0742-481643. (R.R)
Vând pompe alimentare die-sel,
injectoare capuri distribuitoa-re,
pompe electrice de benzină pt. orice
tip auto. Tel 0735-083755.
Vând Dacia 1310 pt. Rabla, 400
€ neg; Matiz din 2004, 2200 € neg;
diferite piese noi pt. Matiz. Tel.
0770-497364.
Vând urgent Golf 3, TDI, 1995,
recent înmatriculat, 2.300 €. Tel.
0723-092582, 0741-502288.
Vând VW CL galben din 1995, în
stare de funcţionare, neînmatriculat,
450 € neg. Tel. 0723-092582, 0741502288.
Cumpăr calculator de motor şi
de bord pt. Opel Vectra B din 2001.
Tel. 0745-412496.
Vând Matiz A/C 83.000 km, an
2003, preţ 2.500 € neg. Tel. 0766709981.
Vând patru jenţi aliaj originale
Opel, în patru prezoane cu
cauciucuri 185/15 preţ 150 € neg.
Tel. 0720-006988.
Vând Opel Corsa, AF 2001,
motor 973 cm, 58 CP, consum
3,5/100 km, benzin ă, argintiu
metalizat, computer de bord, airbag,
radio/cd, esp, unic proprietar, înmatriculată în RO în 5/2009. 2.999 €.
Tel. 0727-831170.
Vând Vw Touran, 1.9 tdi, af.
2004, argintiu, 6+1 viteze, 12 airbag-uri, 7 locuri, geamuri electrice,
comp. de bord, închidere centrală,
climatronic etc. Înmatriculată în
2008, un an ţinută în garaj, deoarece locuiesc în SUA. O folosesc doar
câteva luni pe an când vin în ţară.
8.500 €. Tel. 0727-831170.
Vând Golf 3 combi, motor de
1.400 benzina, din 1994, înmatriculată. Tel. 0723-894929.
Vând Mercedes Benz E220
diesel, full option, an 1998, înmatriculat. Preţ negociabil. Tel. 0757183065 sau 0730-695690.
Vând Dacia 1300 stare funcţională pentru programul rabla. Tel.
0770-389708.
Vând Ford Escort an 94 motor 1,
8 diesel închidere centralizată,
trapă, preţ 400 €. Tel. 0746-434797.

Vând Opel Astra fabricaţie 2804-2000, motor 1400 benzină,
recent înmatriculată, toate dotările,
preţ 3.800 €. Tel. 0727-856750.
Vând VW Polo 2001, 1.4
benzină 16 V, climă, 6 airbag-uri, full
option, hightline, înmatriculată
recent. 4.500 €. Tel. 0740-037396.
Vând Ford Escort combi an 93,
motor 1,8i geamuri electrice, închidere centralizată, climă, acte Italia,
preţ 550 €. Tel. 0746-434797.
Vând Vw Polo an 96 motor 1000
cc benzină, stare perfectă de funcţionare, estetic interior exterior ireproşabil. Taxă prima înmatriculare
110 €, preţ 1.200 €.Tel.0746-434797
Vând Fiat Tipo an 93, motor 1,8
diesel, închidere centralizată, climă,
înmatriculată ro, taxe la zi, stare de
funcţionare, preţ 1.200 €. Tel. 0746434797.
Vând BMW 520i an 93, motor
2000cc benzină, acte Germania,
preţ 1.000 €. Tel. 0729-204684.
Vând Seat Ibita an 2001 motor
1,9 tdi, climă, trapă, închidere
telecomandă, acte Italia, pre ţ
negociabil. Tel. 0729-204684.
Vând BMW 525i înmatriculat ro,
stare perfect ă de func ţionare,
interior exterior ireproşabil. Preţ
3.000 €. Tel. 0729-204684.
Vând Dacia Logan an 2006
motor 1,4i cauciucuri noi, închidere
centralizată, taxe la zi, impecabilă.
Preţ 3.500 €. Tel. 0729-204684
Vând Vw Passat an 2000 motor
2,4 tdi, taxe la zi, jante Al, închidere
centralizată, climă, evacuare sport,
far xenon, kit distribuţie schimbat,
interior exterior impecabil, preţ
7.000 €. Tel. 0729-204684.

Imobiliare
Vând apartament 3 camere,
confort 2, semidecomandat, et. 1/4,
Micro 1, fără îmbunătăţiri, 24.500 €.
Tel. 0744-619312.
Vând casă la sosea cu grădină
mare în Prilipeţ Bozovici. Tel. 0255244250.
Închiriez ap. 2 camere, renovat,
mobilat, utilat, centrală, canapele
noi, pe termen lung, cu 135 €/lună +
garanţie 135 € în Govândari, lângă
Dacia. Tel. 0720-026801.
Ofer spre închiriere pe termen
lung garsonieră confort 1, cu toate
utilităţile, etaj 3, preţ 80 €. Tel. 0729338712.
Închiriez spatii comerciale în
Reşiţa, diferite mărimi, suprafaţa de
10-40 mp, 80 mp, 110 mp, 200 mp.
Spaţiu în apropierea magazinului
Kaufland 120 mp. Depozite şi hale
în Reşiţa 300-3.000 mp în funcţie de
destinaţie. Spaţiu comercial în
Caransebeş 200 mp str. Ardealului,
hală 1.200 mp pe Racoviţei + teren,
şi teren 12.000 mp în Şesul Roşu
intrare de pe E70. Spaţiu în OţeluRoşu 300 mp în centru oraşului. Tel.
0741-104423.
(continuare în pagina 1)

Matrimoniale
Pensionară 60 de ani, cu locuinţă caut partener pentru căsătorie.
Tel. 0770-391275.
Tânăr, 38 de ani, 1,75 m, 75 kg,
anti alcool, doresc cunoştiinţă cu
doamnă pentru prietenie/căsătorie,
poate avea şi obligaţii. Tel. 0731754476 0355-804182.
Bărbat, 36 de ani, educat, curat,
discret, ofer clipe de vis cuplurilor şi
doamnelor din Reşiţa la domiciliul
lor. Tel. 0742-682681 sau id:
iacda34

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon, responsabilitatea
revenind în exclusivitate persoanelor care l-au comunicat.

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

Iliasă Ioan
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,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând garsonieră 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Preţ
17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decomandat, Luncă, et. 1/4, centrală, termopane
parţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, et. 4/4, bloc acoperit, Luncă, centrală
termică. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, 103 mp, et. 1, Reşiţa Sud, centrală
termică, termopane, podele laminate. Preţ
47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, zona Moroasa, centrală
termică, termopane. Preţ 42.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Luncă, et. 3/4.
Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Preţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren în centru, 1.200 mp şi casă 5
camere. Preţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă 2 camere, amenajată în
spaţiu comercial, la strada principală, zona
Muncitoresc. Preţ 21.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebeşului, zona
Petrom. Preţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Preţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat
la toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,

situate pe D.N. Timişoare - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la stradă, racordate la
toate utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş,
Pipirig, racordate la toate utilităţile. Preţ
250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Reşiţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială, 4.200 mp,
p+4, în Reşiţa, zona Renk, pretabilă pt.
producţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 2.500 mp teren la stradă, front
stradal, 50 ml situat în Reşiţa, pe Calea
Caransebeşului, la km 3. Preţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
Văliug, zona Poliţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn, în suprafaţă de 5.440 mp, dotată şi
utilată complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Preţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală.
Preţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp şi 150 mp), împreună sau separat,
situate în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Reşiţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Reşiţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Reşiţa, Calea Timişoarei şi
cartierul Moniom. Preţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriată şi durata contractului.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

29 mar. 10
30 mar. 10
31 mar. 10
1 apr. 10
2 apr. 10
5 apr. 10
6 apr. 10
7 apr. 10

107,9622
107,8427
108,5052
109,2355
109,0760
109,0760
110,3407
111,2129

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88

USD

8 Martie - 8 Aprilie 2010

EURO

8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7

lei
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08
4,06

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere Govândari, etaj p/4,
centrala, termopane, podele, centrala, se
închiriază, gol, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere Luncă, P/4, complet
mobilat şi utilat nou, living open-space,
centrala, termopane, uşi interioare noi, uşă
metalică, chirie 400 € + 400 € garanţie, cod
anunţ 00487. Apartament 3 camere confort 1
de închiriat, Reşiţa Sud etaj 5/10, mobilat şi
utilat modest preţ 1.000 lei + garanţie cod
anunţ 00342
Spaţiu comercial în Govândari, b-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 250 € + 250 € garanţie, cod
anunţ 00374
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4, balcon
închis, convector, instant electric, uşă intrare
metalică, gresie, faianţă, parchet, geam
termopan, 37 mp, preţ 16.000 € negociabil,
cod anunţ 00400.
Vând garsonier ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space, recent
renovată, gresie, faianţă, podele,
convector+boiler, cabină duş, preţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului,
et. 1/4 suprafaţă 32 mp termopane, podele
laminate, centrală, u ş ă intrare metal,
instalaţie sanitară pe cupru, preţ 14.000 €,
cod anunţ 00500
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4, 48
mp semidecomandat, utilităţi, uşă intrare
metalică, u şi interioare noi, central ă,
termopane, faianţă gresie, parchet camere,
preţ 32.000 €, cod anunţ 00347
Apartament de vânzare Micro 1 parter /4
semidecomandat, 54 mp, utilităţi, podele
laminate, gresie, faianţă, centrală, uşă intrare
de fier, termopane, preţ 31.000 euro, cod
anunţ 00252
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Luncă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele laminate
coridor şi bucătărie, parchet camere, centrală
instalaţie pe cupru, bloc de cărămidă, acoperit
cu ţiglă, preţ 45.000 € negociabil, cod anunţ
00435.
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Apartament de vânzare Govândari 3
camere semidecomandat 78 mp et. 10/10,
dotări, uşă intrare metal, termopane, podele
laminate, faianţă gresie, centrală, aparat aer
condiţionat sufragerie, izolat interior cu rigips
tavan, pereţi în afară de o cameră, modificări.
Preţ 26.000 € cod anunţ 00498
Vând apartament 3 camere Govândari
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat,
utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi,
baie şi buc. renovată, parchet raşchetat,
instalaţie sanitară noi, rigips, izolat interior,
preţ 45.000 € cod anunţ 00205
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată, pe perete, necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi ţionat,
apartamentul necesită renovare, preţ 47.000
€. cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Locaţie: Reşiţa centru; Preţ: 130.000

euro; Suprafaţa: 270 mp
Casă de vânzare centru, zona
Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţa 270
mp, front stradal 10 m. cod anunţ 00498
Vând casă în Luncă, 3 camere, cărămidă
arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată, gresie,
faianţă, podele, uşi interioare noi, uşă
metalică, centrală, termopane, scara
interioară, cabină duş, curte (~200 mp), casă
~100 mp. Preţ 65.000 € negociabil. Cod anunţ
00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţa 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură 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,
acoperiş Lindab. Preţ 235.000 € negociabil.
cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la strada
principală, preţ 21.000 € negociabil, cod
anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front stradal
20 m, necesită renovare, garaj, cărămidă
combinată, curte, gradină, preţ 80.000 €, cod
anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2
băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală, preţ
75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră,
hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri, preţ
25.000 €, cod anunţ 00458
Vânzare apartament la casă, 2 camere,
45 mp, et. 1/1, 18.000 euro. Locaţie OţeluRoşu, casa este formată din 4 apartamente,
cod anunţ 00499
VÂNZARE TEREN
Vând teren intravilan în Moldova Nouă, pe
DN, suprafaţă 5.229 mp, cale de acces, front
stradal la DN 57 117.47 m, utilităţi în
apropierea terenului. Preţ 250.000 euro
negociabil. cod anunţ 00494.
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la E70,
cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă
1000 mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ 00023.
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod anunţ
00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2000 mp,
parcelabil, decontor de apă, curent, utilităţi
apropiere, preţ 35 €/mp negociabil, cod anunţ
00451.
Locaţie: Bocşa DN 58 B, lângă intersecţia
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.
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LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a25-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GIMNASTICĂ

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
25 14
7 4
30
25 14
5 6
36
25 13
7 5
33
25 12
9 4
42
25 12
9 4
37
25 12
9 4
36
25 12
5 8
42
25 10
6 9
28
25 8
7 10
25
25 7
9 9
23
25 7
7 11
28
25 6 10 9
20
25 8
3 14
34
25 7 5 13
22
25 5 10 10
16
25 7 4 14
22
25 5 7 13
20
25 4 5 16
22

CFR Cluj
FC Vaslui
Steaua Bucuresti
FC Timisoara
Dinamo Bucuresti
Unirea Urziceni
Rapid Bucuresti
Otelul Galati
FC Brasov
Gloria Bistrita
Astra Ploiesti
Gaz Metan Medias
U. Craiova
Poli Iasi
Pandurii Tg. Jiu
Inter Curtea de Arges
Ceahlaul Piatra Neamt
Unirea Alba Iulia

P
GP
GP P P
14 49p
23 47p
22 46p
17 45p
23 45p
22 45p
28 41p
29 36p
24 31p
30 30p
35 28p
31 28p
36 27p
35 26p
23 25p
39 25p
40 22p
45 17p

Etapa urmatoare (27/34) 10.04 - 12.04.2010: Sambata 10.04:
Otelul Galati - Gloria Bistrita (ora 15:00, GSP TV); U Craiova - Astra
Ploiesti (ora 17:00, Digi Sport); International - Unirea Alba Iulia (ora
19:00, GSP TV); FC Vaslui - Unirea Urziceni (ora 21:00, Digi Sport);
Duminica 11.04: Medias - Pandurii (ora 15:00, GSP TV); Ceahlaul - FC
Timisoara (ora 17:00, GSP TV); Dinamo - FC Brasov (ora 19:30, Digi
Sport); CFR Cluj - FC Rapid (ora 21:30, Digi Sport); Luni 12.04: Steaua
- Poli Iasi (ora 20:30, Antena 1).

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa22-a:
Clasament
etapa
17-a:

M
V E I
M
M VV E E I I
1. HCM Constanta
20 18
1 1
2. UCM Resita
20 16
2 2
20 12
4 4
3. Stiinta Dedeman Bacau
4. Steaua MFA Bucuresti
20 13
1 6
20 13
1 6
5. Pandurii Tg. Jiu
20 12
0 8
6. U Bucovina Suceava
7. HC Odorheiu Secuiesc
21 9
0 12
20 8
1 11
8. Transilvania Cluj
9. HC Minaur Baia Mare
20 6
1 13
21 6
1 14
10. CSM Satu Mare
11.
Poli Timisoara
20 6
1 13
21 4
2 15
12. Dinamo Bucuresti
13. Rom Cri Brasov
21 1
1 19
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

GM
M
G
GM
643
611
628
598
554
594
620
539
516
620
510
627
527

GP
GP
GP
524
518
578
527
539
541
644
556
533
668
591
705
663

Campionul mondial Marian Dragulescu este nerefacut dupa o
entorsa la glezna si nu se afla în lotul masculin al României, care va
participa la Campionatele Europene de gimnastica pe echipe, de la
Birmingham. Dublul campion mondial din 2009 s-a accidentat la glezna
piciorului drept în urma cu aproape doua saptamâni, entorsa neparând
foarte grava la acea vreme, în perspectiva participarii la CE de la
Birmingham (21-25 aprilie).
Componenta lotului masculin al României este urmatoarea:
Seniori - Flavius Koczi, Adrian Bucur, Ovidiu Buidoso, Alin Jivan,
Cristian Bataga.
Juniori - Andrei Muntean, Daniel Raducanu, Andrei Groza, Ioan
Nistor, Adelin Kotrong.
De asemenea, FR Gimnastica a stabilit si componenta lotului
feminin al României, care va participa la Campionatele Europene din
acest an, care vor avea loc tot la Birmingham, dar în intervalul 28
aprilie-2 mai.
Senioare - Ana Porgras, Amelia Racea, Diana Chelaru, Raluca
Haidu, Cerasela Patrascu.
Junioare - Diana Bulimar, Larisa Iordache, Anamaria Baicu, Maria
Balea, Madalina Neagu.
Ambele concursuri de seniori se vor derula pe echipe, dar si în
finale pe aparate, în timp ce la juniori va fi acelasi sistem, plus o finala
separata la individual-compus. "Rezultatele din calificari de la juniori
vor fi extrem de importante, pentru ca cei mai buni 14 gimnasti, la
masculin si la feminin, vor obtine si calificarea la Jocurile Olimpice de
Tineret, de la Singapore, din acest an", a explicat Mircea Apolzan.
Ultimul test pentru gimnastii nominalizati sa participe la CE de la
Birmingham va avea loc la Internationalele României, programate la
Bucuresti, în interalul 9-11 aprilie.

P PP
37p
34p
28p
27p
27p
24p
18p
17p
13p
13p
13p
10p
3p

Etapa urmatoare (23/26): Miercuri, 21.04.2010: Universitatea
Transilvania Cluj - Stiinta Municipal Bacau; Universitatea Politehnica
Municipal Timisoara - Universitatea Bucovina Suceava; HC Odorhei UCM Resita; Dinamo Bucuresti - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu;
CSM Satu Mare - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare; Sport Club
Municipal Rom Cri Brasov sta; Steaua Bucuresti - HCM Constanta.

MOTOGP
Handbalistii de la Steaua Bucuresti vor juca în compania echipei
spaniole Fraikin BM. Granollers, în semifinalele Cupei Cupelor,
conform tragerii la sorti de marti, de la sediul EHF, din Viena. Adversara
Stelei a câstigat doua editii ale Cupei EHF, în 1995 si 1996. În cealalta
semifinala, echipa la care se afla antrenorul secund Alexandru Buligan,
Reyno de Navarra San Antonio, va întâlni germanii de la VfL Gummersbach. Steaua va juca prima mansa a semifinalelor pe teren propriu, în
24 sau 25 aprilie, iar cea de-a doua, în deplasare, în 1 sau 2 mai.
Romania a pierdut derbiul cu Ucraina. Echipa nationala de
handbal feminin a Romaniei a pierdut derbiul cu Ucraina, scor 35-36,
din grupa I de calificare la Campionatul European din 2010. Intr-o
atmosfera infernala la Buzau, tricolorele au jucat mai bine in prima
repriza, la capatul careia au condus cu 17-15, insa au cedat in partea
secunda, pierzand meciul cu 35-36. In urma acestui rezultat, Romania
ocupa locul 2 in grupa I de calificare la Campionatul European, avand 5
puncte, in timp ce Ucraina se afla pe locul intai, cu 7 puncte. Echipa lui
Radu Voina va intalni Portugalia in deplasare, pe 26 mai, iar apoi va
primi vizita Elvetiei la Sighisoara, pe 29 mai. In celelalte meciuri din
preliminarii, Romania a invins Portugalia (37-23) si Elvetia (39-18) si a
remizat cu Ucraina in deplasare (27-27).
HCM Constanta a ratat calificarea în sferturile de finala ale Ligii
Campionilor, dupa ce a fost învinsa sâmbata, în deplasare, de formatia
ungara MKB Veszprem, scor 27-26 (14-9), în mansa retur a optimilor.

Joi/8 Aprilie

Vineri/9 Aprilie

Duminic@/11 Aprilie

Timişoara

Timişoara

HALTERE - Camp. Europene, Minsk;
MOTOCICLISM - MotoGP, MP din Qatar, Etapa 1;
GIMNASTICA - Camp Internationale ale Romaniei;
TENIS - Turneu ATP, Monte Carlo Masters, Monaco.

DE VĂZUT LA TV:
GIMNASTICA: Camp. Internationale ale Romaniei
Sambata si Duminica TVR 2 ora 15:00 si 15:40
BASCHET: Cupa Romaniei, Finala
Sambata TVR 2 ora 18:00
ATLETISM: Maratonul de la Paris
Duminica Eurosport ora 09:30
CICLISM: Cursa Paris - Roubaix
Duminica Eurosport ora 15:30
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, semifinala: Gyor - Oltchim
Duminica Sport.ro ora 18:15
MOTOCICLISM: MotoGP, MP al Qatarului Etapa 1 Cursele
Duminica Digi Sport ora 20:00; 21:15; 23:00
TENIS: Turneul ATP de la Monte Carlo, Monaco, Ziua 1
Luni Sport.ro ora 14:10
FOTBAL: Cupa Romaniei
Marti ProTV ora 20:15

+18ºC
+7ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+17ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +18ºC
+7ºC

+16ºC
+8ºC

Luni, 12 Aprilie
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Sebastian Vettel a castigat duminica Marele Premiu al Malaeziei
de la Sepang. Neamtul a trecut pe
locul intai imediat dupa start, in
fata lui Webber, care a incheiat al
doilea. Pilotii de la Red Bull au
mers de la inceput si pana la final
in aceasta formatie, fara emotii.
Schumacher a abandonat in turul
al zecelea, iar Alonso a tras
definitiv pe dreapta in penultimul
tur, innebunit pe locul al noualea
ca nu putea sa treaca de Button.
Britanicul fusese depasit de
colegul lui Alonso, Massa, insa
spaniolul nu a putut trece si el, ba
mai mult a ramas si fara puncte.
Vettel a ocupat prima pozitie
pe grila de start atât la Marele
Premiu al Bahrainului, cât si la
cursa urmatoare, cea din Australia, dar rezultatele sale au fost
dezamagitoare. El nu a reusit
decât un loc patru în primul Grand
Prix al sezonului, la Sakhir, si a
abandonat la Melbourne, fiind tradat de fiecare data de monopostul
sau Red Bull. În Malaysia, Vettel
si-a luat revansa, impunându-se
dupa o cursa pe care a controlat-o
din primul pâna-n ultimul tur, desi
acum a plecat de pe pozitia a treia
a grilei de start.
Primii 5 in Malaezia:
Red Bull-Renault
1. Vettel
2. Webber Red Bull-Renault
3. Rosberg Mercedes
4. Kubica Renault
5. Sutil
Force India-Mercedes

La sfarsitul acestei saptamani
va lua startul o noua editie a Campionatului Mondial de Motocislism
Viteza. Prima cursa se va
desfaşura in Qatar la lumina
reflectoarelor. Calendarul complet
cuprinde 18 curse:
11.04: Qatar, Losail (în nocturnă);
25.04: Japonia, Motegi;
02.05: Spania, Jerez;
23.05: Franta, Mans;
06.06: Italia, Mugello;
20.06: Anglia, Silverstone;
26.06: Olanda, Assen;
04.07: Catalunia, Barcelona;
18.07: Germania, Sachsenring;
25.07: SUA, Laguna Seca (doar la
Moto GP);
15.08: Cehia, Brno;
29.08: SUA, Indianapolis;
05.09: San Marino, Misano;
19.09: GP-ul Aragonului;
10.10: Malaysia, Sepang;
17.10: Australia, Phillip Island;
31.10: Portugalia, Estoril
07.11: Valencia, (Spania).

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
02 - 11 apr:
09 - 11 apr:
09 - 11 apr:
12 - 18 apr:

FORMULA 1

HANDBAL

+21ºC
+7ºC

Sâmb@t@/10 Aprilie
Timişoara

Caransebeş

+18ºC
+6ºC

Reşiţa

+17ºC
+7ºC

Miercuri, 14 Aprilie

Caransebeş
Reşiţa

+15ºC
+7ºC

Oraviţa +17ºC
+6ºC

Oraviţa +21ºC
+8ºC

+18ºC
+8ºC

Marţi, 13 Aprilie

Timişoara
Caransebeş

+10ºC
+5ºC

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
+4ºC

+15ºC
+8ºC

Joi, 15 Aprilie

Vineri, 16 Aprilie

+14ºC
+6ºC

+14ºC
+7ºC

Sâmbătă, 17 Aprilie

Duminică, 18 Aprilie

Reşiţa

+13ºC/+6ºC

+13ºC/+7ºC

+15ºC/+6ºC

+14ºC/+3ºC

+18ºC/+5ºC

+13ºC/+1ºC

+15ºC/+3ºC

Timişoara

+13ºC/+6ºC

+13ºC/+7ºC

+15ºC/+4ºC

+14ºC/+3ºC

+19ºC/+4ºC

+14ºC/0ºC

+16ºC/+3ºC
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