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Imobiliare
Proprietar, vând apartament 2
camere, semidecomandate, Moroasa 1, et. 3/3, bloc acoperit, fără
îmbunătăţiri majore. Preţ 27.000 €
neg. Tel. 0720-006988.
Persoana fizică vând apartament 2 camere Luncă, zona poliţie,
etaj 2, confort 3, multiple îmbunătăţiri, preţ 19.000 €. Tel. 0727-856750.
Vând teren în Reşiţa pe Calea
Caransebeşului la km 6 după
parapet pe ştanga, între sosea şi
drumul din deal, zonă cu grădini.
Preţ 6 €/mp. Tel. 0734-076869.
Închiriez 2 camere cămin, preţ
60 € + 60 € garanţie. Tel. 0724077911.
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând ap. 3 camere, conf. 2, et.
1/4, Micro I, semidecomandat, fără
îmbunătăţiri, 24.500 €. Tel. 0744619312.
Caut o cameră pt. locuit. Plătesc
bineîn ţeles. Sunaţi-m ă vă rog
frumos. Tel. 0771-547190.
Vând urgent teren grădină în
localitatea Reşiţa cu vie şi pomi. Tel.
0751-132460.
Ofer un ap. 2 cam. Luncă, et. 2,
zonă excelentă, zona poliţie, conf. 3
+ un autoturism Opel Astra din 2000
înmatriculat + dif. în bani pentru un
ap. 2 sau 3 cam. dec. conf. 1 Luncă
sau centru. Tel. 0727-856750.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
centrală, termopane. Tel. 0723894929.
De vânzare garsonieră în Reşiţa
pe Tineretului 5, preţ 15.000 € negociabil cu mobilă şi electrocasnice
incluse. Tel. 0355-801355 şi 0740203333 sau 0748-048888.
Închiriez apartament 2 camere,
parter, recent renovat, Reşiţa, b-dul
Muncii, nr. 5, sc. 2, ap. 2. Tel. 0748296651.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.
Închiriez teren Valea Ţerovei b, 2
suprafaţa 1.500 mp, sau vând, preţ
negociabil. Tel. 0770-385825.
Vând apartament 3 camere, renovat, centrală termică, termopane,
parchet, zona Govândari. Tel. 0722251740.
Vând teren 17.000 mp, la 4 km
de Băile Herculane Mehadia, la
sosea internaţională E70, FS 60 mp,
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 E70,
la 6 km de Băile Herculane, cu 8
€/mp. Bun pentru privatizare. Tel.
0720-026801.
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara Băile Herculane Iedarsita, cu 8
€/mp. Tel. 0720-026801.
Închiriez ap. 2 camere, renovat,
mobilat, utilat, centrală, canapele
noi, pe termen lung, cu 130 €/lună+
garanţie 130 €, în Govândari, Aleea
Dacia, bloc 1. Tel. 0720-026801.
Vând urgent la 11 km de Reşiţa
spre Văliug, casă cu grădină, casa
60 mp locuibili, pivniţă, curte, acces
auto, catv, telefon, grădină 1.800
mp, cultură pomi fructiferi şi viţă de
vie. Tel. 0768-269260 sau 0763601081.
Cumpăr garsonieră în Reşiţa,
exclus intermediari. Tel. 0766337475, 0748-662027.
Vând apartament 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, balcon,
convector, contor gaz, et. 2, pe
Calea Caransebeşului, 21.000 €.
Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând teren proprietate în Driglovăţ, 13.000 mp, acces din strada
Başovăţ, fâneţe, vie, pomi fructiferi,
fântână, 6.000 € neg. Tel. 0722627286, 0770-600278. (R.R)
Schimb apartament 4 camere în
Luncă cu apartament 2-3 camere +
diferenţa. Tel. 0722-627286, 0770600278. (R.R)
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, decomandat, conf. 1, 63 mp,
termopane, centrală, în spatele universităţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând parcele de teren intravilan
în Bocşa, situate în zona turistică, în
parcul industrial de pe drumul
Binişului şi în Divici, în zona vilelor,
au facilităţi şi drum asfaltat. Tel.
0740-524888. (R.R)
Vând apartament 1 cameră pe
Calea Caransebeşului, bucătărie,
baie, hol, balcon, 18.000 € neg. Tel.
0767-702550. (R.R)
Vând casă în Denta, 3 camere,
bucătărie, baie (neterminată), grădină, 1440 mp, 18.000 € negociabil.
Tel. 0762-791103. (R.R)
Vând teren intravilan pe Valea
Bistrei, lângă şosea, 6 €/mp neg.
Tel. 0746-893683. (R.R)
Vând teren pe Calea Caransebeşului, 4000 mp, 25 €/mp. Tel.
0755-078696. (R.R)
Schimb apartament 3 camere cu
apart. 2 camere + diferenţa, fără intermediari. Tel. 0355-409015. (R.R)
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, et. 1/4, B-dul Muncii,
mobilat, 40.000 € neg. Tel. 0255253973. (R.R)
Închiriez apartament 2 camere,
renovat şi modernizat în strada Retezat nr. 17 în spatele Universităţii.
Tel. 0723-130321.

Preţ 1,5 lei
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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)
Închiriez spaţiu pe B-dul Revoluţiei din Decembrie, 100 € neg. Tel.
0355-807961. (R.R)
Vând apartament 1 cameră la
casă, conf. 1, amenajată, 19.000 €.
Tel. 0730-664687. (R.R)
Vând plaţ de casă, 2.877 mp, în
Jamu Mare, 5.000 € neg. Tel. 0762965543. (R.R)
Vând casă în Anina, construcţie
100 mp, 5.000 €. Tel. 0751-838623.
(R.R)
Schimb apartament 4 camere în
Luncă cu apartament 2-3 camere +
diferenţă. Tel. 0722-627286, 0770600278. (R.R)
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, Bocşa, garaj, 30.000 € neg.
Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând 4 parcele a 650 mp pentru
construcţii cu utilităţi, front stradal 20
m în Şag Timiş. Preţ 22 €/mp. Tel.
0745-943635.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
centrală, termopane, sau schimb cu
casă în Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723894929.
Vând apartament 2 camere,
confort 3, parter, Micro 2, încălzire
pe orizontală, gresie, faianţă, termopane, uşi interior noi, uşă metalică,
podele laminate, renovat nou, preţ
20.000 negociabil. Dotări: gresie,
faianţă, catv, podele laminate, geam
termopan, uşi interior noi, uşă
exterioară metalică, zugrăvit nou.
Preţ 19.000 €. Tel. 0749-420405.
Schimb apartament 2 camere,
et. 3, centrală, uşi interioare noi, uşă
metalică, termopane, alte îmbunătăţiri, cu apart. 3 camere. Tel. 0745391925.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, km 8, în spatele staţiei de
curent, în suprafaţă de 14.300 mp.
Preţ bun. Tel. 0745-904251.
Vând teren pe Valea Ţerovei,
lâng ă abatorul Gospodarul, în
suprafaţă de 4.000 mp. Ideal pentru
construcţie casă. Preţ bun. Tel.
0745-904251.
Vând casă în Gătaia, jud. Timiş,
zonă centrală, 1.600 mp. Posibil
schimb cu apartament în Reşiţa. Tel.
0745-904251.
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 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 casă (2 apartamente),
curte 2.000 mp, în Bocşa Montană.
Tel. 0720-008513.
Închiriez apartament 2 camere,
numai elevi, studente, intelectuali.
Tel. 0720-008513.
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.
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Închiriez/vând cameră de cămin
în bl. Funcţionarilor, în Luncă, Piaţa
Mică, avantajos. Tel. 0724-998500.
Vând casă în Moroasa. Tel.
0770-497364. (continuare în pagina 6)

Oferte-Cereri
de Serviciu
Firmă confecţii metalice
executăm porţi, garduri, grilaje,
rafturi, diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel.
0720-070885.
Traduceri autorizate românăgermană şi germană-română la un
preţ mic. Tel. 0754-889176.
Predau ore de germană la
începători sau avansaţi. Preţ mic.
Tel. 0754-889176.
Caut coordonator transport
urgent. Tel. 0744-129723.
Caut însoţitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Tel. 0752413508.
Cine repară maşină de spălat
vase? Tel. 0255-210491.
Caut să îngrijesc bătrâni. Tel.
0731-882361, 0770-456679. (R.R)
Îngrijesc copii la domiciliul meu
8-10 ore pe zi, am locuinţă cu patru
camere, condiţii bune. Tel. 0757338376.
Repar calculatoare hard şi soft
la domiciliu. Tel. 0748-563666.
Transport marfă cu camioneta
acoperită, prelată, 1,5 tone util. Tel.
0742-527232.
Execut acoperişuri, mansardări,
ziduri de piatră, termo şi hidroizolaţii, renovări case şi apartamente.
Tel. 0743-907757.
Repar calculatoare, laptopuri,
instal ări windows, programe,
switch-uri, routere, devirusări şi la
domiciliul dvs. Tel. 0770-478962.
Femeie serioasă, 31 ani, caut să
îngrijesc un copil preferabil 3-6 ani
în Reşiţa.Tel. 0747-180997.
Ofer ieftin cazare în staţiunea
Poiana Braşov. 70 lei/zi pentru 2
persoane. Tel. 0745-668683.
Caut persoană/familie pentru
îngrijire gospodărie la ţară lângă
Oraviţa. Ofer gratuit toate utilităţile,
inclusiv locuinţa. Tel. 0734-717130.
Caut femeie pentru curăţenie 23 ore pe zi. Preţ 50 lei pe
săptămână. Tel. 0771-677908.
Aduc nisip, sort, de la 1 la 3 metri
cubi. Preţ foarte bun. Tel. 0740294127.
Ofer locuri de muncă în Germania şi Olanda, în construcţii şi
agricultură, rog seriozitate. Tel.
0767-112173.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franta,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Caut bătrâni şi copii pentru îngrijire. Tel. 0770-391275 0355-808808
Ofer gratuit unei persoane
handicapate o proteză performantă
pentru piciorul drept, cârje diferite
dimensiuni. Tel. 0770-751533.
Acord împrumut financiar cu
garanţii imobiliare, rog seriozitate.
Tel. 0756-282768.
Execut amenajări interioare,
gresie, faian ţ ă, rigips, podele,
zugrăveli, găuri pt. centrale, convectore, hote, tencuială decorativă.
Tel. 0769-794435, 0735-675364.
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Parcare verde
Consiliul Local al Mun. Reşiţa anunţă începerea lucrărilor pentru amenajarea obiectivului „parcare verde
pe Str. I.L. Caragiale din Reşiţa” (în spatele Primăriei).
Această lucrare a fost iniţiată şi autorizată de
primăria mun. Reşiţa şi aprobată de Consiliul Local.
Prin această investiţie se sistematizează zona,

Întâlnire zonal@ la B@ile Herculane

realizându-se o parcare verde pentru o zonă verde
amenajată, obţinându-se 70 de locuri noi de parcare.
Pe perioada lucrărilor rugăm cetăţenii din zona
afectată de lucrări să circule cu prudenţă, putând folosi
parcările din vecinătate.
Marius Bălean, purtător de cuvânt al primăriei mun. Reşiţa

Proiecte noi la Reşiţa
Preşedintele Consililiului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a susţinut în data de
12.04.2010 o conferinţă de presă în care a vorbit
despre un nou proiect de lege pe care l-a iniţiat şi prin
care Reşiţa devine unul din polii de dezvoltare
urbană din România. Prin acest proiect, oficialităţile
judeţene speră să atragă câteva milioane de euro
pentru asfaltarea străzilor din municipiu, bani
proveniţi din accesarea fondurilor europene pe Axa
prioritară de finanţare. Hotărărea a fost trimisă la
Guvern şi urmează a fi supusă dezbaterii. Potrivit
declaraţiei lui Sorin Frunzăverde “Primăria Reşiţa şi
primarul acestui municipiu se descurcă greu”, motiv
pentru care acest proiect a fost iniţiat de Consiliul
Judeţen şi nu de cel Local.
Un alt subiect discutat a privit descentralizarea
educaţiei, în condiţiile aprobării noii legi a educaţiei.
Astfel liceele, chiar şi cele care au şcoli generale
trec, inclusiv patrimonial, în proprietatea Consiliului
Judeţean iar şcolile generale vor fi subordonate
primăriilor. Finanţarea va veni de la bugetul general
prin standardul de cost pe elev care include atât
cheltuielile salariale cât şi pe cele materiale şi de

capital. “E sistemul cvasigeneral de finanţare în
Uniunea Europeană” a declarat Sorin Frunzăverde.
Consiliul de administraţie al unui liceu va fi format
din o treime reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, o
treime reprezentanţi ai profesorilor şi o treime
reprezentanţi ai părinţilor. În cazul şcolilor generale
consiliul de administraţie va fi format din o treime
reprezentanţi ai Primăriei, o treime reprezentanţi ai
profesorilor şi o treime reprezentanţi ai părinţilor.
Preşedintele Consililiului Judeţean Caraş-Severin a declarat că a reuşit să elimine din textul proiectului de lege criteriul prin care se comasează universităţile pe motiv geografic (cele aflate pe o rază de
200 de km), păstrând criteriul de performanţă.
În ceea ce priveşte descentralizarea în sănătate,
termenul limită este 1 iulie a.c. iar spitale judeţene
vor trece în administrarea Consiliilor Judeţene şi
cele municipale şi orăşeneşti în administrarea
Consiliilor Locale. Finanţarea spitalelor va fi şi ea
descentalizată către Consiliul Judeţean şi cel Local.
Cel puţin la nivel teoretic, preluarea acestor spitale
se va face fără datorii, Ministerul Sănătăţii găsind o
modalitate de a compensa aceste datorii. Larisa Crîsta

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, prin Serviciul Afaceri
Europene derulează în perioada 15 ianuarie - 15 decembrie 2010, în judeţul Caraş-Severin, Campania de diseminare a informaţiilor privind planurile
operaţionale, fondurile structurale şi alte finanţări ”EuroInfo Fonduri” 2010,
având ca parteneri instituţii abilitate să ofere informaţii legate de modul de
elaborare a documentaţiilor pentru obţinerea finanţărilor.
Obiectivul general al campaniei este acela de a creşte gradul de
absorbţie a fondurilor structurale la nivelul Judeţului Caraş-Severin.
Grupurile ţintă vizate în cadrul acestei campanii sunt: administraţia
publică locală, mediul rural, IMM-urile, societatea civilă, învăţământul
profesional şi tehnic.
Următoarea întâlnire zonală din cadrul campaniei de informare va avea
loc la Băile Herculane, astăzi la ora 12.00, la Hotel Geta şi sunt aşteptate să
participe grupurile ţintă vizate în cadrul acestei campanii din localităţile:
Băile Herculane, Teregova, Luncaviţa, Domaşnea, Cornea, Mehadica,
Mehadia, Iablaniţa, Topleţ şi Cornereva.
Pentru informaţii suplimentare despre campania de informare vă puteţi
adresa Serviciului Afaceri Europene din cadrul Instituţiei Prefectului
Judeţul Caraş-Severin, tel. 0255-210246.
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Biroul de presă

Ambasadorul Sfântului Scaun în
vizit@ la Consiliul Jude]ean
Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a primit sâmbătă, 10 aprilie a.c. vizita arhiepiscopului Francisco
Javier Lozano, Nunţiu Apostolic în România. Reprezentantul oficial al
Vaticanului a fost însoţit de PS Alexandru Mesian, episcopul grecocatolic de Lugoj şi preotul Marian Stefănescu, protopop greco-catolic
de Reşiţa.

Vizita Consulului Republicii Cehia, la Re}i]a
Consulul Republicii Cehia, la Bucureşti, Excelen- trăieşte în judeţul Caraş-Severin, dar şi în Timiş.
ţa Sa Jàn Krivoš, s-a aflat joi, 8 aprilie, la Reşiţa,
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian
ocazie cu care a avut o întrevedere cu oficialităţile Ţunea, a declarat că o asemenea iniţiativă este binejudeţului Caraş-Severin, respectiv, prefectul venită, mai ales că în această unitate administrativOctavian Ţunea şi vicepreşedintele Consiliului teritorială trăiesc aproape 2.500 de cehi, cei mai
Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghiorghioni.
mulţi fiind la Sfânta Elena, Coronini, Gârnic, Padina
Scopul principal al acestei vizite îl reprezintă Matei, Bigăr, Ravensca, Şumiţa, Zlatiţa, Moldova
intenţia Ambasadei Cehe de a deschide un Consulat Nouă, Reşiţa şi Caransebeş.
Onorific al Republicii Cehia, la Timişoara, care să
„În Caraş-Severin trăieşte aproximativ 63 la sută
deservească populaţia din partea de Vest a ţării, dar din totalul populaţiei cehe din România, de 3941
în special judeţele Caraş-Severin şi Timiş.
persoane. În aceea ce priveşte investiţiile, la finele
Conform propunerii Ambasadei cehe, funcţia de anului 2009 erau înregistrate 12 firme cu capital ceh,
consul onorific ar urma să fie ocupată de către ocupând locul 23 în clasamentul ţărilor care au
Ştefan Moţec, avocat în Timişoara şi originar din investit în judeţ, după participarea străină la capitalul
localitatea cu populaţie majoritară cehă, Sfânta subscris, ceea ce arată importanţa deschiderii unui
Elena, din judeţul Caraş-Severin.
asemenea obiectiv, în Banat. Din punctul nostru de
În cadrul întâlnirii de la sediul Palatului Administrativ, ambasadorul
„Domnul Ştefan Moţec este o persoană integră şi vedere, vom acorda tot sprijinul pentru finalizarea
Sfântului
Scaun a vorbit despre bunele raporturi interconfesionale şi
cunoaşte foarte bine şi limba română, şi limba cehă”, ideii”, a subliniat prefectul de Caraş-Severin,
despre
diversitatea
religioasă întâlnită în Banat, regiune care, în opinia
a declarat Consulul Republicii Cehia, la Bucureşti, Octavian Ţunea.
Excelenţa Sa Jàn Krivoš.
La rândul său, vicepreşedintele Consiliului Jude- Excelenţei Sale, reprezintă cel mai clar spiritul european.
Preşedintele Consiliului Judeţean a salutat vizita înaltului oaspete,
Acesta a precizat şi motivele pentru care se do- ţean, Ionesie Ghiorghioni, a salutat ideea înfiinţării
reşte înfiinţarea unui Consulat Onorific, la Timişoara. unui astfel de consulat, la Timişoara, şi i-a asigurat prezent pentru prima dată la Reşiţa, şi a vorbit despre relaţia instituţiei
Astfel, Excelenţa Sa a făcut referire la domeniul pe oaspeţi de întregul sprijin din partea autorităţilor judeţene cu Biserica greco-catolică sens în care a amintit şi despre
economic, respectiv, dezvoltarea relaţiilor dintre cele judeţene. De asemenea, vicepreşedintele forului existenţa unui proiect comun cu Parohia Greco-catolică Oraviţa prin
două state, la cel cultural, prin care cele două ţări să executiv din Caraş-Severin şi-a manifestat care se doreşte punerea bazelor unui nou centru social pentru bătrâni.
fie făcute cunoscute la nivelul populaţiei, prin convingerea că parteneriatul dintre acest judeţ şi
Proiectul ar urma să fie realizat prin accesarea de fonduri europene.
organizarea în comun a unor evenimente culturale. Regiunea Pielsen din Cehia va fi dezvoltat.
La finalul întâlnirii, preşedintelui Consiliului Judeţean i-a fost
Un alt motiv îl reprezintă numărul de turişti, dar şi al
La întrevederea de joi a fost prezent şi Francisc
înmânată
invitaţia de a participa la manifestările prilejuite de marcarea
şoferilor de tir, care traversează cele două judeţe, şi Draxel, preşedintele Uniunii Democrate a Slovacilor
a 20 de ani de la renaşterea Parohiei Române Unite Greco-Catolică
care, nu de puţine ori, au nevoie de îndrumare.
şi Cehilor din România - Filiala Cehă Banat Sud.
Nu în ultimul rând, deschiderea acestui consulat
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Reşiţa, manifestări programate a se desfăşura în data de 16 mai 2010.
vine în întâmpinarea populaţiei de etnie cehă, care
Biroul de presă
CJ C-S, Relaţii Mass-media şi Petiţii
l Sâmbătă, 10 aprilie 2010, Forumul Democratic al Germanilor din C-S şi Asociaţia Germană de Cultură şi Educaţie a Adulţilor din Reşiţa au organizat vernisajul expoziţiei
internaţionale de desene „Copiii desenează ţinutul natal / Kinder malen ihre Heimat”, ediţia a X-a l La Episcopia Carasebeşului a avut loc marţi, 13 aprilie a.c. deschiderea
simpozionului internaţional “Credinţă şi mărturisire” l Până în data de 17 mai 2010 fermierii din Caraş-Severin trebuie să depună cererile de plată la APIA l Sâmbătă, 1 mai a.c
va avea loc în comuna Gârnic - Festivalul de Rock l Episcopia Caransebeşului organizează astăzi şi mâine Festivalul Coral de Muzică Religioasă „Miron Cristea“, dedicat în
special corurilor parohiale l Turiştii care vor vizita în acest an, Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei vor plăti o taxă, care este valabilă pentru întreaga perioadă a sezonului
estival l În luna martie a anului 2010 s-au înmatriculat la Registrul Comerţului din Caraş-Severin şase agenţi economici cu investitori străini l Camera de Comerţ, Industrie şi
Agricultură a judeţului Caraş-Severin a găzduit, avându-l moderator pe preşedintele-director general Petru Buzzi, un seminar de informare în ce priveşte accesarea fondurilor
europene pentru IMM-uri, cu sprijinul reţelei europene Enterprise Europe Network l Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a soluţionat în luna martie 105
dosare de înmatriculare ale unor agenţi economici l Vineri, 16 aprilie a.c., între orele 13.00 - 15.00, în faţa Sălii Polivalente din municipiul Reşiţa, va avea loc un miting de
protest, organizat de C.N.S Cartel Alfa, filiala Caraş-Severin l

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumire: Extindere spaţiu comercial
Locaţie: b-dul Republicii, zona Renk
Beneficiar: S.C. Floris S.R.L.
Proiectant: Maria Niculescu
Constructor: MAB Mansart Reşiţa
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AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 14.04.2010

REŞIŢA: Administrator pensiune turistica: 1; Agent securitate: 50; Agent vânzări: 12; Asistent
medical generalist: 1; Bucătar: 2; 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: 2; Maistru construcţii civile, industriale şi agricole: 1; Maşinist la maşini pentru terasamente (ifronist): 4; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 19; 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: 12;
ANINA: Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj:
1; Şofer de autoturisme şi camionete: 1;
BOCŞA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1; Lăcătuş mecanic: 1; Muncitor necalificat la
ambalat produse solide şi semisolide: 1;
BĂILE HERCULANE: Agent securitate: 1; Asistent medical fizioterapie: 6; Baies: 2; Bucătar: 7;
Camerista hotel: 1; Consilier juridic: 1; Femeie de serviciu: 9; Fiziochinetoterapeut: 2; Fochist la
cazane cu abur de joasa presiune: 2; Gestionar custode sala: 1; Kinetoterapeut: 1; Lăcătuş
mecanic: 2; Maseur: 1; Maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontala şi verticala: 2; Muncitor
necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 3; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
Ospătar: 10; Recepţioner hotel: 4; Vânzător: 4;
CARANSEBEŞ: Agent securitate: 10; Instalator apa canal: 6; Muncitor necalificat în silvicultura:
2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 11; Muncitor
necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 14;
ORAVIŢA: Electrician de întreţinere şi reparaţii: 1; Maşinist la maşini pentru terasamente
(ifronist): 1; Secretara: 1;
OŢELU ROŞU: Operator roboti industriali: 1;
BOZOVICI: Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 2; Lucrător comercial: 1; Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 60; Muncitor necalificat în
industria confecţiilor: 1; Primitor-preparator produse fluide: 1;
TOTAL JUDEŢ: 342

Sindicali}tii de la UCMR au s@rb@torit în aer liber Bani europeni pentru afaceri în mediul rural
O serbare câmpenească, în aer liber, a marcat marţi după-amiază
aniversarea a 18 ani de existenţă a Sindicatului “Reşiţa 1771″ din UCMR,
eveniment care s-a desfăşurat în incinta bazei sportive Francisc Vaştag din
municipiu. Oamenii s-au simţit bine, au mâncat mititei, au băut bere, au
ascultat muzică şi au jucat fotbal. Liderul sindicatului, Ciprian Pop, a
declarat că toată lumea a simţit nevoia unei asemenea manifestări, care,
peste doi ani, la aniversarea a 20 de existenţă a formaţiunii sindicale, va fi
de mai mare amploare. Sindicaliştii şi-au exprimat speranţa că locurile lor
de muncă vor rămâne intacte şi salariile vor creşte, în timp.
“Toate speranţele noastre se leagă în continuare de piaţa hidro, a
declarat liderul Ciprian Pop, cu ocazia manifestării, pentru că e vital ca
UCM Reşiţa să aibă comenzi. Singura problemă e legată de ciclul de
fabricaţie, care e mai lung şi la fel şi încasările se fac mai rar. Dar, nu
producem ketchup, ci utilaje de înaltă performanţă.”
Ciprian Pop admite că salariile nu sunt foarte mari la UCMR dar s-a
reuşit păstrarea oamenilor şi acesta e un lucru bun. Cât despre
sindicalismul românesc în general, liderul de la “Reşiţa 1771” consideră că
în continuare lipsesc profesioniştii din domeniu. Pop e de părere că e
nevoie de meseria de lider de sindicat, unde ai nevoie de o foarte bună
pregătire şi de specializare continuă. În alte ţări, lucrurile acestea se iau
foarte în serios, crede Ciprian Pop.
Dan Apostolescu

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a
judeţului Caraş-Severin a găzduit recent un seminar de
informare în ce priveşte accesarea fondurilor europene
pentru IMM-uri, cu sprijinul reţelei europene Enterprise
Europe Network. Gazda manifestării a fost Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului CaraşSeverin iar moderator, preşedintele instituţiei, Petru
Buzzi. Au participat lectori de la Camera de Comerţ din
Timişoara - Octavian Culda şi Florin Geamănu, precum
şi Florin Nedelcu, directorul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală pe Regiunea Vest, alături de oameni
de afaceri cărăşeni.
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara are la dispoziţie reţeaua europeană Enterprise
Europe Network, care are drept scop sprijinirea
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru ca acestea să-şi
dezvolte potenţialul de inovare. Reţeaua, a declarat
Octavian Culda, director în cadrul instituţiei timişene,
poate ajuta întreprinzătorii când aceştia caută parteneri
de afaceri, în special în afara ţării, să pregătească vizite
şi să consilieze pe cei doritori

Potrivit reprezentanţilor CCIA Timiş, întreprinzătorii
din mediul rural care doresc să desfăşoare activităţi
non-agricole au de acum la dispoziţie fonduri europene
nerambursabile, în cadrul unui aşa-numit SAPARD 2.
Măsura 3-1-2 prevede astfel, a declarat Florin Nedelcu,
diectorul Programului naţional de Dezvoltare Rurală pe
Zona Vest, că aceştia pot obţine sume de până la
200.000 de euro pentru fiecare proiect, bani
nerambursabili. Încă o veste bună ar fi că aportul
propriu al întreprinzătorului este de 50 la sută, un
procent mai bun, se consideră, faţă de programele pe
industrie sau pe personal. În plus, acest aport ar putea
scădea la 30 la sută în următoarea perioadă.
De altfel, întâlnirea de la Camera de Comerţ
reşiţeană a fost una interactivă, în care oamenii de
afaceri prezenţi au putut adresa întrebări lectorilor,
unele simple, în aparenţă, dar care aduc explicaţii
esenţiale în ce priveşte înţelegerea mecanismelor de
finanţare europene.
Dan Apostolescu

Florin {erban - Cet@]ean de Onoare al
Municipiului Re}i]a

Universitatea „Eftimie Murgu” Re}i]a organizeaz@,
în data de 27 aprilie 2010, „ZIUA por]ilor deschise”

Joi, 8 aprilie a.c. a avut loc la Casa Municipală o conferinţă de presă în
cadrul căreia primarul Reşiţei, Mihai Stepanescu i-a acordat regizorului
Florin Şerban, Diploma de Cetăţean de Onoare al Municipiului Reşiţa.
Pentru Florin Şerban acest moment a fost foarte special pentru că aşa cum
acesta afirma „vine de la ai tăi, vine de la cei de acasă”, iar diploma are valoare sentimentală mai mare decât oricare alte premii, distincţii sau onoruri.

Elevii de licee şi toţi cei care doresc să cunoască oferta educaţională, baza tehnico-materială şi
rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică sunt aşteptaţi între orele 10 şi 18.
Vizitatorii vor beneficia de îndrumare şi asistenţă pe parcursul vizitei.
Modelează-ţi viitorul cu noi!

Recrutare la Poliţia de Frontieră

Regizorul a fost emoţionat şi totodată entuziasmat că se află din nou la
Reşiţa şi mai ales că nu a venit cu mâna goală, ci cu primul său film - „Eu
când vreau să fluier, fluier”, care rulează la Cinema Dacia din 9 aprilie până
la sfârşitul acestei săptâmâni. Nu trebuie uitat faptul că Cinema Dacia s-a
redeschis odată cu premiera filmului „Eu când vreau să fluier, fluier”.
Întrebat de jurnalişti cum i se pare că arată Reşiţa în prezent, Florin
Şerban a spus că oraşul său natal este mai colorat şi cu oameni mai veseli,
faţă de acum câţiva ani. Tânărul regizor speră să aibă o bună colaborare cu
Primăria Reşiţa iar pe viitor de ce nu, să organizeze cursuri de actorie în
Reşiţa”. Florin Şerban consideră că „filmul nu poate schimba lumea, dar
poate face ceva”.
Roxana Iovan

Teatrul de Vest Reşiţa
Vineri, 16.04.2010, ora 10,30 la sala teatrului, premiera spectacolului
CENUŞĂREASA, de Charles Perrault, un spectacol de Dan Mirea. Distribuţia: Ana-Maria Cizler, Camelia Ghinea, Eugen Drăghin, Miruna Grangure, Anca Rădulea, Florin Ruicu, Nicolae Pârvulescu, Iustina Prisăcaru.
În perioada 18.04.2010 - 20.04.2010 are loc deplasarea trupei de teatru
la Gala Star de la Bacău unde va prezenta în data de 19.04.2010,
spectacolul selecţionat LUMINA ÎNTUNERICULUI, dramatizare după
spectacolul „Şi uite aşa ne vom trezi într-o bună zi, cu miile de cîini ieşind
din mare” de Matei Vişnic, regia Dan Vasile, scenografia N.D. Vlădulescu.
Din distribuţie fac parte actorul Dan Mirea şi copilul Adrian Ardelan.

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră CaraşSeverin cu sediul în localitatea Oraviţa, strada Răchitovei nr. 1, recrutează şi selecţionează candidaţi, băieţi şi
fete, pentru următoarele instituţii de învăţământ astfel:
Pentru: Academia de Poliţie “Al. I. Cuza”
Bucureşti, până pe data de 21.05.2010
► Facultatea de poliţie de frontieră - curs de zi:
l specializarea Ordine şi Siguranţă Publică - 60 de
locuri, bărbaţi şi femei, fără discriminare, din care 2
locuri pentru candidaţii de etnie rromă;
l specializarea Drept 20 de locuri, bărbaţi şi femei
fără discriminare.
Pentru: Şcoala de pregătire a agenţilor poliţiei
de frontieră “Avram Iancu” Oradea, până pe data de
21.06.2010:
l agenţi - curs de zi - 100 de locuri bărbaţi şi femei,
fără discriminare, din care 2 locuri pentru candidaţii de
etnie rromă.
CONDIŢII DE RECRUTARE:
l să aibă cetaţenie română şi domiciliul în România;
l să cunoască limba română scris şi vorbit;
l să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
l să fie declaraţi ,,apt'' din punct de vedere medical,
fizic si psihic;
l să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi
împlinească în cursul anului în care participă la
concurs;
l să fie absolvenţi de liceu, cu diploma de
bacalaureat;
l să aibă un comportament corespunzator cerinţelor
de conduită admise şi practicate în societate;
l să nu aibă antecedente penale sau să nu fie in curs
de urmărire penala ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni, cu excepţia situaţiei când a intervenit
reabilitarea;
l să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii
7 ani;
l nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa
cum sunt definite de lege;

l nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui
partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
l persoanele care au grade militare în rezervă pot fi
recrutate în condiţiile OMAI nr. 665/2008 privind unele
activităţi de management resurse umane în unităţiile
MAI, cu modificările şi completările ulterioare numai in
situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului
studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât
cele avute în rezervă (numai pentru candidaţii
Academiei de Poliţie “Al.I. Cuza”);
l să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul
participării la concursul de admitere pentru formare
profesională iniţială ca poliţist;
l să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale,
media generală de minimum 8,00;
l să nu fie exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare,
dintr-o instituţie de învăţământ;
l să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi
1,60 m femeile (aprobat de ministrul Administraţiei şi
Internelor cu nota-raport nr. 315582 din 26.03.2010;
Înscrierea candidaţilor se efectuează pe baza
cererilor/fişelor de înscriere depuse de solicitanţi la
biroul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului
Judeţean al Poliţiei de Frontieră Caraş-Severin, cu
sediul în localitatea Oraviţa, str. Răchitovei, nr. 1, în
fiecare zi de luni până vineri, între orele 10.00 la 12.00,
până la data limită specificată mai sus.
De asemenea, candidaţii trebuie să depună până la
data de 31.05.2010 (pentru candidaţii care au optat
pentru Academia de Poliţie “A.I.Cuza”') respectiv
30.06.2010 (pentru candidaţii care au optat pentru
Şcoala de pregătire a agenţilor poliţiei de frontieră
“Avram Iancu Oradea”) un dosar de candidat care va
conţine documentele specificate la înscriere. Pentru
înscriere, candidaţii trebuie să aibă la ei unelte de scris
şi documente de identitate. Relaţii suplimentare se pot
obţine la nr. de telefon 0255-571241; 0255-571825
interior 26079 sau pe site-urile:
www.academiadepolitie.ro www.avramiancu.ro

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 06.04.2010: într-un sălaş situat pe raza
satului Vârciorova, a fost găsită decedată o
persoană de sex masculin. Cadavrul fiind în
stare de putrefacţie, nu s-a putut stabili dacă
prezintă urme de violenţă şi nici nu a fost
identificat.
l 06.04.2010: motociclist implicat într-un
accident rutier pe DN58 după ce a acroşat o
bovină care traversa carosabilul din partea
dreaptă.
l 06.04.2010: a fost depistat un bărbat în
timp ce conducea un autoturism pe Calea
Caransebeşului având o concentraţie de 0,88
mg/l alcool pur în aerul expirat.
l 07.04.2010: a fost întocmit dosar penal
pentru pătrundere fără drept într-o zonă de
siguranţă feroviară.
l 08.04.2010: o persoană a fost depistată
fără permis la volanul unui autoturism.
l 08.04.2010: bariera de la pasajul de
trecere la nivel cu calea ferată situat între
localităţile Măureni şi Gherteniş a fost lovită şi
avariată de un autoturism.
l 08.04.2010: conducător auto băut la volan
a fost depistat pe pe B-dul Revoluţia din
Decembrie din Reşiţa.

l 08.04.2010: acţiune pe linia prevenirii
pirateriei transportului de persoane.
l 09.04.2010: sub deviza „Alege viaţa!”,
Direcţia Rutieră din cadrul I.G.P.R. a
desfăşurat o acţiune la nivel naţional pentru
combaterea vitezei excesive şi a altor abateri
grave ce pun în pericol siguranţa circulaţiei.
l 09.04.2010: un bărbat din Anina, fiind în
stare de ebrietate a lovit cu un par şi a spart
geamurile frontale şi laterale de la uşa unui
local din localitate, prejudiciul cauzat prin
distrugere fiind de circa 4.500 lei.
l 09/10.04.2010: acţiuni pentru respectarea
ordinii şi liniştii publice pe raza mun. Reşiţa.
l 10.04.2010: 3050 pachete ţigări
netimbrate în valoare de 18.000 lei au fost
confiscate pe raza satului Surducu-Mare.
l 11.04.2010: accident rutier pe Dn6 datorat
neadaptării vitezei într-o curbă deosebit de
periculoasa la stânga.
l 11.04.2010: pe raza loc. Greoni, s-a
produs un accident de circulaţie cu victime iar
vinovatul a fugit de la locul accidentului fără
încuviinţarea poliţiei.
l 11.04.2010: minor acroşat în timp ce
traversa strada neregulamentar în Băile
Herculane.

l 13.04.2010: pe raza localităţii Putna a
avut loc un accident de muncă soldat cu
decesul unui bărbat.
l 13.04.2010: minor ă accidentată pe
trecerea de pietoni.
l 13.04.2010: un tânăr de 25 de ani din
Forotic a decedat după ce tractorul pe care-l
conducea s-a răsturnat.
l 14.04.2010: în Caransebe ş a fost
identificat un b ărbat ce conducea pe
drumurile publice un ansamblu de vehicule
format dintr-o autoutilitara şi o remorca fără a
poseda permis de conducere corespunzător
categoriei sau subcategoriei din care face
parte ansamblul respectiv.

Inspectoratul Judeţean
Poliţiei de Frontieră

al

l 10.04.2010: aproximativ 8.500 pachete
ţigări de contrabandă, confiscate de
poliţiştii de frontieră cărăşeni.
l 12.04.2010: în urma denunţului
formulat de un poliţist de frontieră din cadrul
Sectorului PF Naidaş, ofiţerii Direcţiei
Generale Anticorupţie Serviciul Judeţean
Anticorupţie Caraş-Severin, cu sprijinul
Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie
Internă, sub coordonarea procurorului
desemnat din cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Caraş-Severin, au prins în
Inspectoratul pentru Situaţii de flagrant un tânăr care se ocupă cu traficul
ilegal de ţigări netimbrate a oferit suma de
Urgenţă
400 euro poliţistului de frontieră, pentru a
l 12.04.2010: incendiu izbucnit la o casă
nu se lua măsurile legale împotriva sa.

particulară din Secu. Au ars mai multe bunuri
şi acoperişul pe o suprafaţă de patru metri
Inspectoratul de Jandarmi
pătraţi, valoarea pagubelor ridicându-se,
potrivit estimărilor, la aproximativ şapte mii de l 07.04.2010: Jandarmeria Română a
lei, valoarea bunurilor salvate fiind de 130 de lansat în premieră, marca poştală intitulată
mii de lei.
„Jandarmeria - 160 de ani”, în contextul săr-

bătoririi a 160 de ani de la înfiinţarea Armei.
PRISMA | 15 - 21 Aprilie 2010 |

3

Declinul demografic a continuat în luna
februarie 2010, iar populaţia României a
scăzut cu 5.708 persoane, după ce în ianuarie
a înregistrat o scădere de 6.382 persoane,
potrivit datelor publicate de Institutul Naţional
de Statistică.

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
a început un recensământ al traficului autovehiculelor
care circulă pe teritoriul României, indiferent de ţara în care
sunt înmatriculate. Monitorizarea se va încheia pe 13
noiembrie 2010 iar concluziile vor fi făcute publice în primul
trimestru al anului 2011.

Parchetul nu va mai putea să solicite internarea
nevoluntară a persoanelor cu tulburări psihice.
Conform unui proiect de lege elaborat de Ministerul
Sănătăţii şi lansat în dezbatere, atribuţiile
procurorilor se vor limita doar la autorizarea
internării acestor persoane.

Noi reglement@ri privind acordarea concediilor medicale
Începând de luna viitoare, Ministerul Sănătăţii va modifica
sistemului de acordare a concediilor medicale.
Noul sistem prevede introducerea unor mijloace mai eficiente
de verificare a modului de acordare a concediilor medicale şi
dublarea cuantumului amenzilor pentru eliberarea certificatelor de
concediu medical de către medicii prescriptori, în afara condiţiilor
legale.
Prin introducerea noilor prevederi, Ministerul Sănătăţii
urmăreşte reducerea drastică a numărului celor care fraudează
sistemul de acordare a concediilor medicale, astfel încât de
acestea să poată beneficia numai cei care au într-adevăr nevoie de
îngrijiri medicale.
În 14 aprilie, la propunerea ministrului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat Ordonanţa care modifică O.u.G. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
În premieră, actul normativ prevede măsuri care dau
posibilitatea autorităţilor să verifice dacă persoana care a solicitat
concediul medical necesită, într-adevăr, îngrijiri medicale. Astfel,
plătitorii de indemnizaţii, adică angajatorii sau, după caz, casa de
asigurări de sănătate pot să verifice dacă pacientul tratat în regim
ambulatoriu se află, bolnav, la domiciliu sau la reşedinţa aleasă în
orele în care nu se află la unitatea sanitară pentru tratament.
Verificările la domiciliu se vor face de către reprezentanţi ai
plătitorilor de indemnizaţii şi ai poliţiei, dupa caz.
În situaţia în care beneficiarul de concediu medical nu se află la
domiciliu, acesta nu va primi indemnizaţia de asigurări sociale
aferente concediului medical.
De asemenea, în noul sistem creşte cuantumul amenzilor
pentru cei care nu respectă prevederile legale în acordarea
concediilor medicale. Astfel, refuzul nejustificat de plată a
indemnizaţiilor, calculul şi plata eronate a acestora se vor
sancţiona cu amenzi cuprinse între 2.500 lei şi 5.000 lei, dublu faţă
de cuantumul prezent. Mai mult, eliberarea certificatelor de
concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare
se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 5.000 lei şi 10.000 de lei.
Reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate vor avea obligaţia
de a verifica modul de eliberare a acestor certificate.
Actul normativ prevede şi excepţii. Sunt o serie de afecţiuni
exceptate, pentru care se acordă certificate de concediu medical
pentru perioade stabilite, altele decât cele care se încadrează la
afecţiunile comune. Astfel, durata concediilor pentru tuberculoză,
neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea
copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru
carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează
numărulzilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru
celelalte afecţiuni.
CE TREBUIE SĂ FACĂ PACIENTUL - CAZ CONCRET
l Pacientul se prezintă la medicul de familie pentru a obţine un
concediu medical atunci când este în incapacitate temporara de
munca
l Medicul prescriptor eliberează certificatul medical şi solicită
acestuia să semneze o declaraţie pe propria răspundere, aceasta
fiind o condiţie obligatorie pentru eliberarea concediului medical
l Declaraţia pe propria răspundere cuprinde numele si

prenumele beneficiarului de concediu medical, CNP-ul acestuia,
unitatea angajatoare şi functia pe care o ocupă. Prin aceasta
pacientul declară că este de acord cu următoarele:
- să anunţe angajatorul cu privire la incapacitatea de muncă în
termen de 24 de ore de la obţinerea certficatului de concediu
medical precum şi datele medicului
- să indice adresa de reşedinţă aleasă pe toată perioada
concediului medical
- să fie prezent la adresa indicată cu excepţia situaţiilor justificate cu documente medicale pentru efectuarea de tratament medical
- că poate fi vizitat, la adresa indicată, de persoanele îndrituite
de lege, în intervalele orare 08.00-11.00; 12.00-17.00 şi 18.00-20.
Tot în aceasta declaraţie beneficiarul concediului medical
semnează că este de acord ca în cazul nerespectarii condiţiilor de
mai sus, să respecte rigorile legii.
În declaraţia pe proprie răspundere medicul prescriptor va
menţiona dacă există vreun tratament care impune părăsirea
domiciliului sau a adresei indicate.
CE OBLIGAŢII AU AUTORITĂŢILE
l Plătitorul indemnizaţiei de asigurare fie, angajatorul în primele
5 zile sau casa de asigurări de sănătate după a cincea zi, va putea
solicita medicului prescriptor de concediu medical o copie
”conformă cu originalul” a declaraţiei date de beneficiar.
l Copia declaraţiei se va ridica de către plătitorul de indemnizaţie
de asigurare de sănătate în baza unei împuterniciri date de
conducătorul instituţie care plăteşte indemnizaţia de asigurare de
sănătate respectiv de conducătorul instituţie unde este angajat
beneficiarul concediului medical in primele 5 zile si casa de
asigurari de sanatate dupa cele cinci zile.
l Reprezentanţii plătitorului insoţiţi de un reprezentant al politiei,
dacă este cazul, se deplasează la adresa indicată în declaraţie de
pacient şi verifică din uşa domiciliului prezenţa acestuia după ce îl
legitimează.
l Precizăm fapul că cei care vor verifica nu intră în locuinţa sau
reşedinţa asiguratului decât cu acordul acestuia. Nu dorim să
facem percheziţii la domiciliu, ci o verificare a respectării de către
pacient a recomandărilor făcute de medicul prescriptor.
l După verificare reprezentanţii platitorului şi beneficiarul concediului medical încheie un proces verbal în care se menţionează
dacă pacientul a fost prezent la data efectuării verificărilor.
Verificarea prezenţei asiguraţilor nu va afecta drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti garantate prin Constituţia României.
l În cazul absenţei asiguratului de la domiciliu, reprezentantul
plătitorului şi al poliţiei, întocmesc procesul verbal în care vor face
menţiune cu privire la aceasta. Acest proces verbal se va comunica
asiguratului.
l În situaţia în care se constată absenţa de la domiciliul ales,
plătitorul poate sista plata indemnizaţiei de asigurari de sanatate
începand cu data intocmirii procesului verbal.
l Angajatorul are obligatia, din a 6 zi, să anunţe casei de
asigurari de sanatate lista cu persoanele aflate în incapacitate
temporara de muncă şi să transmită acesteia copiile pe care le are
a declaraţiilor date de persoanele aflate în incapacitate temporară
de muncă.

Duminică a fost decretată zi de doliu naţional în România pentru victimele accidentului aviatic din Rusia,
în care au murit preşedintele Poloniei şi soţia sa, precum şi zeci de oficiali de rang înalt de la Varşovia.

Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzisten]@
În perioada 15 aprilie - 14 mai 2010 se va
desfăşura a doua sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 141 „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistenţă” din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013.
Fondurile disponibile pentru Măsura 141
“Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă” sunt
de 75.000.000 Euro. Prin Măsura 141 se acordă
sprijin public nerambursabil de 1.500 de
Euro/an/fermă de semi subzistenţă. Sprijinul se
acordă pentru o perioadă de cinci ani, unui
singur membru al familiei, pentru aceeaşi
exploataţie agricolă.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Măsura 141 sunt
persoanele fizice în vârstă de până la 62 de ani
(neîmpliniţi la data depunerii Cererii de
finanţare), care desfăşoară activităţi economice,
în principal activităţi agricole şi a căror
exploataţie agricolă:
l are o dimensiune economică cuprinsă între 2
şi 8 UDE;
l este situată pe teritoriul ţării;
l este înregistrată în Registrul fermelor/Registrul agricol;
l comercializează o parte din producţia
agricolă obţinută.
Instituţia responsabilă de implementarea
acestei măsuri este Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin Direcţia Generală de
Dezvoltare Rurală care îndeplineşte funcţia de
Autoritate de Management pentru PNDR.
Depunerea proiectelor se va face la sediile
Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare
Rurală (DADR) judeţene, în intervalul orar 09:00
- 14:00. Informaţii detaliate privind accesarea şi
derularea Măsurii 141 din cadrul PNDR sunt
cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI”, care
se află postat pe site-ul MADR, www.madr.ro

Eşalonarea plăţii indemnizaţiilor faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei din 1989, precum şi faţă de cei care şiau jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma
revoltei anticomuniste de la Braşov din 1987:
a) în anul 2010 se plăteşte 34% din valoarea
sumei restante, cu titlu de indemnizaţii;
b) în anul 2011 se plăteşte 33% din valoarea
sumei restante, cu titlu de indemnizaţii;
c) în anul 2012 se plăteşte 33% din valoarea
sumei restante, cu titlu de indemnizaţii.

l Persoanele fizice pot depune declaraţia privind veniturile realizate în 2009 până pe 17 mai l De 1 ianuarie 2011, benzina şi motorina vor
conţine cel puţin 5 la sută biocarburant potrivit unui proiect de H.G. l În România, la fiecare şapte ore şi jumătate se naşte un copil cu autism
l Rata anuală a inflaţiei a ajuns, în martie, la 4,2 % l Contribuabilii vor depune o singură declaraţie pentru toate obligaţiile fiscale, cu excepţia
TVA-ului l Ministerul Sănătăţii a lansat Programul Naţional de tratament invaziv a infarctului miocardic acut l Ministerul Sănătăţii (MS) ar
putea reduce durata rezidenţiatului de la 5 ani la 3 ani, respectiv de la 7 la 5 ani, în cazul neurochirurgiei l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta
viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele masuri
adiacente (M.O. nr. 147/05.03.2010)
l Legea nr. 34/2010 pentru completarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii (M.O. nr. 151/09.03.2010)
l Legea nr. 40/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor (M.O. nr. 153/09.03.2010)
l H.G. nr. 167/2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achiziţie publică prin mijloace electronice din O.u.G. nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin H.G.
nr. 1.660/2006 (M.O. nr. 154/10.03.2010)
l Ordinul nr. 3236/2010 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru aprobarea anexelor nr.
1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ,
domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs,
valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6.052/2009,
cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare
profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehno-
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logii - discipline tehnologice (M.O. nr. 154/10.03.2010)
l Ordinul nr. 173/2010 al Ministerului Sănătăţii pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preturilor de
decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în
cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate
prin H.G. nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009 (M.O. nr. 155/10.03.2010)
l Ordinul nr. 190/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor
pentru aprobarea Listei preturilor de referinţă pentru anul
2010, folosite la calculul contravalorii materialelor
lemnoase (M.O. nr. 158/11.03.2010)
l Guvernul României - Norma metodologică din 2010 de
aplicare a O.G. nr. 9/2010 privind masuri pentru
diminuarea consecinţelor restructurării şi reorganizării
unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi
comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul
feroviar (M.O. nr. 159/12.03.2010)
l Ordinul nr. 8/2010 al Comisiei Nationale a Valorilor
Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2010
privind inregistrarea la Comisia Nationala a Valorilor
Mobiliare si functionarea Societatii Comerciale "Fondul
Proprietatea" - S.A., precum si tranzactionarea actiunilor
emise de aceasta (M.O. nr. 161/12.03.2010)
l Regulamentul nr. 4/2010 al Comisiei Nationale a
Valorilor Mobiliare privind inregistrarea la Comisia

Nationala a Valorilor Mobiliare si functionarea Societatii
Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., precum si
tranzactionarea actiunilor emise de aceasta (M.O. nr.
161/12.03.2010)
l Ordinul nr. 295/2010 al Ministerul Mediului şi Pădurilor
privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 762/2008 pentru
aprobarea modelului autorizatiei de infiintare si functionare
a crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare si
al documentelor legale de provenienta a exemplarelor de
vanat care intra si ies in/din crescatoriile de vanat si
complexurile de vanatoare (M.O. nr. 162/12.03.2010)
l O.u.G. nr. 18/2010 pentru modificarea si completarea
O.u.G. nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in
titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar (M.O. nr.
162/12.03.2010)
l Programul din 2010 al Guvernului Romaniei
"Renasterea satului romanesc - 10 case pentru specialisti"
(M.O. nr. 162/12.03.2010)
l H.G. nr. 189/2010 pentru modificarea anexei la H.G. nr.
120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzand programele
si proiectele de investitii in turism si a surselor de finantare
a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a
programelor si obiectivelor de investitii in turism (M.O. nr.
165/15.03.2010)

Purtătorul de cuvânt al guvernului polonez a anunţat că Polonia
va organiza alegeri prezidenţiale, ca urmare a accidentului aviatic de
la Smolensk (vestul Rusiei), în care şi-a pierdut viaţa şeful statului,
Lech Kaczynski. Până atunci, Preşedintele Camerei inferioare a
Parlamentului polonez, Bronislaw Komorowski, va asigura funcţia de
şef al statului, conform Constituţiei poloneze.

Preşedintele american Barack Obama s-a întâlnit
în urmă cu o săptămână, la Praga, cu preşedinţii sau
şefii guvernelor din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România,
Slovacia şi Slovenia, la un dineu informal desfăşurat
în reşedinţa ambasadorului american.

Speranţa de viaţă, la nivel global, a
ajuns la 68 de ani, relevă un raport al
ONU. În perioada 1950-1955, speranţa
de viaţă, la nivelul întregii populaţii a
globului, era de 47 de ani. În schimb, în
2005-2010 cifra a ajuns la 68.

Comisia Europeană cheamă la
incluziunea socială a romilor
Comunităţile de romi, cea mai mare minoritate etnică din
Uniunea Europeană, continuă să sufere discriminări şi
segregare persistente. Comisia Europeană cheamă statele
membre, într-un raport dat publicităţii recent, să folosească
fonduri europene pentru integrarea socială şi economică a
romilor. Raportul arată că asigurarea accesului la locuri de
muncă şi educaţie nesegregată, precum şi la locuinţe şi
servicii medicale reprezintă un element vital pentru
integrarea socială a acestor comunităţi. Integrarea celor 1012 milioane de romi, cifră estimată, care desemnează o
populaţie la fel de mare ca cea a Belgiei sau a Greciei,
reprezintă responsabilitatea comună a statelor membre şi a
instituţiilor UE. Un raport separat a evaluat progresele
înregistrate în integrare pe parcursul ultimilor doi ani.
Comisia a schiţat un program ambiţios pe termen mediu
pentru rezolvarea celor mai mari probleme de integrare a
romilor, inclusiv:
l mobilizarea fondurilor structurale, inclusiv Fondul Social
European care reprezintă împreună aproape jumătate din
bugetul UE în sprijinul incluziunii romilor;
l luarea în considerare a problemelor romilor în toate
domeniile politice relevante la nivel naţional şi european, de
la ocuparea forţei de muncă la dezvoltarea urbană şi de la
sănătatea publică la extinderea UE;
l valorificarea potenţialului comunităţilor de romi de a susţine o creştere incluzivă ca parte a strategiei Europa 2020.
Cu toate că situaţia multor romi din Europa rămâne
dificilă, s-au înregistrat progrese importante la nivel
european şi naţional. În ultimii doi ani, UE şi statele membre
s-au concentrat asupra întăririi eficienţei legislaţiei
antidiscriminare şi a finanţării UE în promovarea incluziunii
romilor. Aceasta include lupta împotriva discriminării,
segregării şi violenţei rasiste, precum şi susţinerea

programelor de combatere a cercului vicios format de
sărăcie, marginalizare socială, rezultatele slabe la
învăţământ şi condiţiile proaste de locuit şi sănătate.
Pentru încurajarea utilizării eficace a fondurilor
structurale de către statele membre, Comisia realizează
două studii care vor identifica proiecte, programe şi politici
de succes pentru incluziunea romilor unul dintre ele
consacrat fondurilor în general şi cel de-al doilea sprijinului
primit de romi prin intermediul Fondului Social European.
Context
Comunităţile de romi suferă adesea discriminări
economice, sociale şi politice. Bogăţia pe care aceste
comunităţi ar putea-o aduce societăţii europene este adesea
trecută cu vederea şi pătată de stereotipuri şi prejudecăţi.
La cererea liderilor UE, Comisia a publicat un raport
cuprinzător privind instrumentele UE, politicile şi progresele
înregistrate în incluziunea romilor, care a fost prezentat la
prima reuniune la nivel înalt privind romii din septembrie
2008. Liderii UE au confirmat în decembrie 2008 angajamentul guvernelor lor de a folosi instrumentele disponibile
pentru a susţine incluziunea romilor. În 2009, Comisia a lansat o Platformă europeană pentru incluziunea romilor care
să aducă alături experţi şi responsabili politici. Platforma a
stabilit 10 principii comune de bază pentru incluziunea romilor pentru a oferi responsabililor politici orientări în elaborarea de acţiuni eficace şi în punerea în aplicare a acestora.
UE posedă un cadru juridic solid de combatere a discriminării. Acesta foloseşte fonduri structurale europene şi
abordează problema discriminării romilor în cadrul iniţiativelor sale de sensibilizare. Mai mult, prin intermediul său se
coordonează mai multe domenii politice esenţiale, care au o
relevanţă specială pentru incluziunea romilor, precum educaţia, ocuparea locurilor de muncă şi incluziunea socială.

Alegeri parlamentare în Ungaria
Duminică, 11 aprilie, s-a desfăşurat primul tur al alegerilor
parlamentare în Ungaria.
Partidului de centru dreapta Fidesz, condus de fostul premier
Viktor Orban, a obţinut 206 de locuri din cele 386. Socialiştii,
după 8 ani de guvernare, 28 de locuri şi partidul de dreapta
Jobbik şi-a asigurat 26 de locuri după primul tur. Partidul Verde
Liberal, LMP, a câştigat 5 locuri.
Deputaţi sunt aleşi pentru un mandat de patru ani, conform
unui sistem care combină votul uninominal cu cel pe listă. Al
doilea tur al alegerilor, pentru cele 121 de locuri rămase, este
prevăzut pentru 25 aprilie.

Inaugurarea lucr@rilor de construc]ie
a gazoductului Nord Stream
În prezenţa preşedintelui Dmitri Medvedev, în golful
Portovaia de lângă portul Vyborg, aproape de graniţa
cu Finlanda, s-a desfăşurat ceremonia inaugurării
lucrărilor de construcţie a gazoductului Nord Stream.
La festivitate au participat premierul olandez,
secretarul francez pentru comerţ extern, comisarul
european pentru energie, fostul cancelar german
Gerhard Schroeder. Cancelarul Merkel s-a adresat
celor prezenţi prin satelit.
Faza practică a proiectului - amplasarea primei
conducte pe sub Marea Baltică - a început la 6 aprilie.
În cadrul ceremoniei a avut loc ceremonia simbolică a
sudării punctului de joncţiune a reţelelor de transport al
gazelor rusă şi europeană.
Conducta se va întinde pe o lungime de 1223 de
km, din portul Vâborg până în portul german
Greifswald, cu o capacitate de până la 55 de miliarde
de metri cubi de gaze pe an. Darea în exploatare a
primei linii este prevăzută pentru 2011, iar a celei de-a
doua lunii pentru 2012. Operatorul proiectului este
Nord Stream AG, în care Gazprom deţine 51% din
participaţii, restul fiind împărţit între BASF.F şi
EONGn.DE - câte 20% fiecare, şi compania olandeză
Gasunie - 9%. GDF Suez din Franţa se va alătura în
viitor proiectului.

Europenii î}i încearc@ talentul regizoral!
Concursurile de materiale video organizate de către Comisie
dau tuturor ocazia de a-şi dovedi creativitatea şi talentul de
cineast, pe marginea unor teme cu caracter european.
Ediţia 2010 a concursului de materiale video pe tema antreprenoriatului s-a încheiat în 9 aprilie. Participanţii au fost invitaţi
să realizeze un scurt videoclip care să pună în valoare spiritul
antreprenorial, axându-se pe una din următoarele teme: un nou
mod de viaţă, provocări şi satisfacţii, calea către viitor. Premiile
vor fi acordate celor mai bune producţii din fiecare categorie.
La această ediţie, valoarea premiilor decernate va fi de peste
22 000 de euro. În plus, câştigătorii vor fi invitaţi la o ceremonie
organizată la Bruxelles, la data de 25 mai, în cadrul săptămânii
europene a IMM-urilor.
Videoclipurile alese vor fi utilizate în campanii menite să-i
încurajeze pe europeni să-şi înfiinţeze propria întreprindere. În
contextul economic actual, puţini mai sunt cei care îndrăznesc să
viseze la o astfel de aventură! Şi totuşi, antreprenorii sunt cheia
pentru dezvoltarea unei Europe competitive şi inovante.
Laureatul unui alt concurs video, organizat de către Comisie
sub titlul "Imagini ale Europei", a fost anunţat la data de 14 aprilie.
Participanţii au fost invitaţi să prezinte o viziune personală şi
pozitivă asupra Europei, dintr-o perspectivă artistică,
documentară, umoristică sau cu valoare pur fictivă.
Toate aceste iniţiative din domeniul audiovizualului au scopul
de a face cunoscute politicile şi acţiunile UE. De altfel, instituţiile
comunitare publică numeroase materiale video pe EU Tube,

Summit-ul ASEAN
Liderii din Asia de sud-est au participat la un summit găzduit
de Vietnam şi care s-a încheiat vineri, 9 aprilie. Pe ordinea de zi
au figurat menţinerea creşterii economice, susţinerea
comunităţii lor politice şi economice, precum şi soluţionarea
preocupărilor legate de schimbările climatice.
Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est, cunoscută ca
ASEAN, are planuri ambiţioase pentru stabilirea unei comunităţi
economice şi politice până în 2015. Uniunea Europeană este
modelul declarat pentru spaţiu economic comun în care
circulaţia mărfurilor şi a persoanelor să fie liberă.
În declaraţia finală, ASEAN se angajează să dezvolte o unitate independentă de supraveghere economică. Aceasta, împreună cu 120 miliarde dolari în monede multilaterale reprezintă
un posibil pas spre stabilirea unui "mini-FMI" pentru regiune.
A fost aprobată de asemenea, suma de 700 milioane dolari
destinată sistemului de garantare a creditelor regionale pentru a
ajuta la întărirea pieţele asiatice de obligaţiuni.
Liderii din Asia de sud-est au cerut juntei din Myanmar
(Burma) organizarea de alegeri corecte, care să includă toate
partidele.
ASEAN (şase sute de milioane de locuitori) este compus din
Brunei, Cambodgia, Indonezia, Laos, Malaezia, Myanmar,
Filipine, Singapore, Thailanda şi Vietnam.

Liderii Armeniei şi Turciei, aflaţi la Washington, cu prilejul
seminarului privind securitatea nucleară, s-au întâlnit pentru
a încerca să revitalizeze eforturile de îmbunătăţire a
relaţiilor dintre cele două ţări.

l Valoarea proiectelor aprobate la nivelul UE şi finanţate prin instrumente structurale şi de coeziune depăşeşte 93 de miliarde euro în
perioada 2007-2009 l Preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei au semnat noul tratat de dezarmare nucleară, START l Bulgaria amână intrarea în
mecanismul de preaderare la zona euro l Banca Centrală Europeană a decis să menţină dobânda de politică monetară la minimul record de
1%, nivel stabilit în urmă cu 11 luni l CE va revizui legislaţia vamală privind drepturile de proprietate intelectuală l Bulgaria va cere să
participe la scutul american antirachetă din Europa de îndată ce toţi parametrii sistemului devin clari l

Ora}ul Tell Zeidan
Un oraş preistoric care a rămas conservat
îngropat în sol, aproape de Siria, pentru 6000
ani, revelează acum indicii despre primele
oraşe din Orientul Mijlociu înainte de
inventarea roţii. Numit Tell Zeidan, datează
din perioada anilor 6000 î.e.n. - 4000 e.n. şi
precede prima civilizaţie urbană în Orientul
Mijlociu antic. Este unul dintre cele mai mari
vestigii arheologice ale culturii Ubaid în nordul
Mesopotamiei.
Acum, arheologii Institutului Oriental
Universitar din Chicago şi colegii lor sirieni
studiază oraşul, aflat sub o movilă de pământ,
într-o regiune de câmpuri irigate, la joncţiunea
râurilor Eufrat şi Balikh, în ceea ce este astăzi
nordul Siriei.
Până acum, cercetătorii au dezgropat dovezi ale unei societăţii ce făcea comerţ cu
obsidian şi producea, procesa, cupru, precum
şi ale existenţei unei elite sociale ce întrebuinţa sigilii de piatră pentru a marca posesia unor
bunuri şi obiecte cu importanţă culturală.
Aceste dovezi susţin ceea ce arheologii bănuiau demult, şi anume că populaţia Ubaid sa numărat printre primele din Orientul Mijlociu
care a experimentat divizarea grupurilor
sociale în funcţie de putere şi bogăţie.

Locaţia oraşului a fost la intersecţia unei
vechi rute comerciale majore în Mesopotamia
care a urmat cursul râului Eufrat. Perioada
Ubaid a durat de la aproximativ 5300 î.e.n.
până în 4000 î.e.n.
"Această perioadă enigmatică arată
dezvoltarea primelor proiecte de irigare pe
scară largă, agricultură, temple centralizate,
lideri politici puternici şi apariţia primei
inegalităţi sociale pe măsură ce comunitatea
a devenit împărţită în elitele bogate şi oamenii
obişnuiţi mai săraci", a declarat Gil Stein,
director al Institutului Oriental şi un lider al
expediţiei care a descoperit site-ului.
Stein a adăugat că cercetările "oferă o
imagine asupra modului în care societăţile
complexe, bazate pe legături care se
prelungesc peste sute de mile, s-au
dezvoltat", luând act de distanţa parcursă de
materiile prime necesare pentru multe dintre
artefacte de la Tell Zeidan. De exemplu,
minereul de cupru a fost transportat de
lucrători de la surse din apropierea oraşului
de astăzi Diyarbakir, Turcia, la aproximativ
185 - 250 mile (300 - 400 km) distanţă, apoi
topit la Tell Zeidan pentru a produce unelte din
metal şi alte obiecte.
Una dintre descoperirile cele mai
importante este un sigiliu reprezentând un
cerb, sculptat dintr-o piatră roşie care nu se

găseşte în zonă. Un sigiliu similar a fost
descoperit la 300 sute de kilometri, în
apropiere de Mosul, Irak.
"Existenţa unor sigilii foarte elaborate, cu
motive aproape identice, pe şantiere la aşa
mare distanţă sugerează că în această
perioadă, elitele de rang înalt şi-au asumat

poziţii de conducere într-o regiune foarte
largă şi au împărtăşit un set comun de
simboluri şi poate chiar o ideologie comună a
statutului social superior", a spus Stein. El a
mai declarat că potenţialul pentru descoperiri
viitoare al sitului este atât de mare încât
proiectul ar putea dura decenii.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
Vând vacă cu viţel. Tel. 0760465292. (R.R)
Vând aerotermă cu 3 faze, 600
lei negociabil; o pereche de schiuri,
800 lei negociabil. Tel. 0731882361, 0770-456679. (R.R)
Cumpăr birou. Tel. 0731882361, 0770-456679. (R.R)
Vând semănătoare de păioase,
1300 lei neg; maşină de împrăştiat
îngrăşăminte. Tel. 0255-526023. (rr)
Vând maşini de spălat, uscat,
călcat, profesionale, germane, noi,
2.800 €. Tel. 0757-339443. (R.R)
Vând porci, 80 kg, 8 lei/kg. Tel.
0740-770047. (R.R)
Vând două iepe de lucru în satul
Comorâşte, 1.500 € negociabil. Tel.
0728-310452, 0721-069525. (R.R)
Vând 20 tone de grâu, 45
bani/kg. Tel. 0748-218531. (R.R)
Vând căţei ciobăneşti de rasă
mare. Tel. 0744-301205. (R.R)
Vând Nokia N73, 500 lei. Tel.
0727-712679, 0764-345922.
Vând celular Samsung cu card
memorie, 25 € ; Nokia 6730; DVD
cu telecomandă, 50 lei; Sagem, 70
lei; staţie 250 W cu 2 boxe, 50 €
bicicletă pentru copii cu umbreluţă.
Tel. 0742-916481. (R.R)
Vând pomi cu fructe: lămâi,
mandarini, portocali, 200 lei neg;
colţar, 400 lei neg. Tel. 0770457512. (R.R)
Vând mobilă de tineret nouă,
700 lei; 3 canapele noi de muşama,
1.000 lei. Tel. 0767-372844. (R.R)
Vând purcei peste 3 luni, 650
lei/perechea. Tel. 0355-407154,
0722-801561. (R.R)
Vând bazin plastic nou, 1000 l,
400 lei. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând laptop Acer 1, 8 ghz Intel 2
gb ram hdd 120 gb 512 video 15, 4
inch cd-rw web-cam încorporat,
wirless. Tel. 0723-865229.
Vând laptop Acer Aspire One 10
inch Intel Atom 1, 7 ghz hdd 250 gb
ram 1 gb, baterie li-ion autonomie 8
ore, fabricat 2010. Tel. 0763-630155
Vând laptop Fujitsu-Siemens
seria V6535MPNP5EE, stare bună
de funcţionare. Tel. 0747-130405.
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
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 mobilă, convector românesc, maşină de spălat, boiler
electric, ladă frigorifică. Tel. 0723671958.
Vând maşină de spălat automată Arctic, 400 lei. Tel. 0756-282768.

Diverse

Vând maşină de găurit trifazică,
aparat de sudură cu argon, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.
Vând fotolii pat 2+2 buc. Tel.
0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi, defecte sau funcţionale.
Ofer 10-40 lei. Tel. 0720-545776.
Vând circular dimensiune mică,
fabricaţie Germania, ideal pt. micii
meseriaşi, sau schimb cu aparat de
sudură electric. Tel. 0734-076869.
Vând volume cu versuri - în limba română - ale poeţilor: M. Eminescu - cartonat, ediţie lux, Ion Barbu,
Ch. Baudelaire, Marin Sorescu,
Goethe, E.A. Poe - cu mai multe
variante de traducere, cartonat. Preţ
total 110 lei. Tel. 0745-668683.
Vând porc marele alb la 6,5
lei/kg în Şopotu Vechi. Tel. 0255243110, 0745-654658. (R.R)
Vând 200 de oi cu 200 de miei.
Tel. 0764-794942. (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 chiuvetă de bucătărie din
inox, 150 lei; aragaz cu 3 ochiuri,
200 lei neg. Tel. 0355-089202,
0746-019651. (R.R)
Vând convectoare pe gaz, cu
tiraj forţat pentru bloc, 300 lei neg.
Tel. 0729-824413. (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; 2
candelabre, cu 5 şi cu 2 braţe. Tel.
0751-161618. (R.R)
Cump ăr biciclete bune şi
defecte. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând baloţi de lucernă, 12 lei şi
10 lei neg; purcei de 8 săptămâni cu
550 lei/pereche; porci 90-130 kg.
Tel. 0256-414644, 0729-598907 (rr)
Vând dulap de dormitor din Germania cu 3 uşi, oglindă pe mijloc,
250 € neg. Tel. 0755-841506. (R.R)
Vând maşină de cusut Singer,
250 €; cazan de fontă mijlociu, 150
lei; bani de argint de pe vremea
regelui Mihai, 45 lei/buc. neg. Tel.
0748-324913, 0726-055340. (R.R)
Vând staţie de amplificare, 80
lei; tv diagonala 51 cm, 150 lei; staţie
de amplificare de maşină, 80 lei;
cărucior de copii, 150 lei; proiector
1.2 m, 150 €; maşină de tuns gazon,
100 lei. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând laptop Pentium 3, 350 lei;
calculator Pentium 4, 450 lei. Tel.
0255-530361, 0735-060187. (R.R)
Vând semănătoare de porumb
cu 6 rânduri, 900 € neg. Tel. 0730171609. (R.R)
Vând mobilă veche (100 de ani)
din lemn, 200 € neg. Tel. 0732634689. (R.R)

Auto-Moto-Velo
Vând 4 genţi aluminiu pe 15,
prindere în 4 prezoane originale
Opel, cu cauciucuri, preţ 200 € neg.
Tel. 0720-006988.
De vânzare Opel Astra Caravan
din 2000 înmatriculată recent, 1,4
benzină, toate dotările, 110.000 km
preţ 3.800 €. Tel. 0727-856750.

De vânzare motocicletă chopper
Kawasaki Ltd 440, preţ 650 €
negociabil. Tel. 0723-727892.
Cumpăr VW Sharan, înmatriculat, full-option. Tel.0721-786555
Vând Opel Astra Coupe, 1996,
1,6, 16V. Tel. 0741132826.
Vând Mercedes E300 turbodiesel, an 98, break, xenon, climă, pilot
automat, ESP, etc, nr. Germania
valabile 10.2010, variante, 2.999 €.
Tel. 0742-527232.
Cumpăr caroserii auto şi maşini
defecte. Tel. 0744-129723.
Vând buldoexcavator şi scutere
aduse din Austria la preţuri avantajoase. Tel. 0730-804745 (R.R)
Vând tractor U 650, 2.350 €. Tel.
0749-971068, 0255-232277. (R.R)
Vând Opel Astra break caravan,
1.7 turbodiesel, 1997, servo total,
ABS, airbag, închidere centralizată,
în stare foarte bună, înmatriculat
recent, acte la zi, 2.200 €; piese
Opel. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând Opel Astra, turbo diesel,
1.7, 1995, 800 € neg. Tel. 0734875214. (R.R)
Vând Ford Sierra, toate taxele la
zi, 750 € neg.Tel. 0756-386658 (RR)
Vând voucher pentru Rabla, 400
€. Tel. 0743-678443. (R.R)
Cumpăr voucher pentru Rabla.
Tel. 0742-353609. (R.R)
Cumpăr urgent tractor Fiat cu
tracţiune pe faţă. Tel. 0724-104669.
(R.R)
Vând piese de schimb pt. Raba,
Saviem, IMS, un motor complet pt.
tractor U445, motor electric trifazic
22 KW, 1000 rotaţii/minut, remorcă
joasă pe o axă pt. tractor, noua;
pompă de injecţie şi injectoare pt.
tractor U650; semănătoare de
păioase; maşină de împrăştiat îngrăşăminte. Tel. 0740-524888. (RR)
Vând Opel Astra Caravan diesel, recent adus din Germania,
1995, 1.200 € neg. Tel. 0756386658. (R.R)
Vând BMW 530 diesel, air-bag,
toate dotările, 8.000 € neg. Tel.
0742-229861, 0355-423685. (R.R)
Vând motor Yamaha de 600,
800 € neg. Tel. 0734-945719. (R.R)
Vând Renault 11, diesel, an
fabricaţie 1987, gri metalizat, 1.6,
consum 5 l/100 km, taxe la zi, 1.250
€ negociabil. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)
Vând staţie de amplificare
pentru maşină, tub de bass pentru
maşină, casetofon pentru maşină cu
dvd, toate la 130 € neg. Tel. 0752344323. (R.R)
Vând pompă de Opel Vectra,
garanţie, 800 € neg. Tel. 0723421801. (R.R)
Vând Tico, 1999, 800 €. Tel.
0760-571728. (R.R)
Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2.200 € negociabil;
Volvo neînscris, 450 € negociabil.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând Renault 21, turbodiesel,
număr de Franţa, 450 €; Renault 25,
turbodiesel, full-option, 1.750 €. Tel.
0748-218531. (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)
Cumpăr Piaggio SI 2 sau 1. Tel.
0742-916481. (R.R)
Vând Ford Escort, 1983, acte la
zi, stare funcţională, verificare 2011,
600 €. Tel. 0733-138414, 0756451656. (R.R)
Vând BMW 520, preţ 1.000 €.
Tel. 0746-434797.
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Vând Golf 3 combi, alb, 1995,
1.9, 1.800 €; Ford Escort pt. dezmembrare, 1.8, 1995, 500 € neg.;
Opel Astra, 1999, 1.2, 3.700 €;
Dacia pt. Rabla, 400 € neg.; faruri pt.
diferite maşini, 80 lei neg. Tel. 0758523416, 0255-218141. (R.R)
Vând Dacia 1310, 2000, 1.4,
benzină, 4.400 lei; Ford Fiesta,
1992, neînscris, 1.200 lei; 2 seturi
genţi de aluminiu cu cauciucuri, 250
€ /set; cârlig remorcare pt. Ford
Mondeo, 300 lei; instalaţie de gaz,
500 lei. Tel. 0727-712679, 0764345922. (R.R)
Vând Opel Astra Break, 1.7,
turbodiesel, neînmatriculat, 800 €.
Tel. 0769-473491. (R.R)
Vând bloc-motor pe semicuzinet
pentru tractor U650, 1.200 lei. Tel.
0747-877713. (R.R)
Vând Opel Astra 17 tdi, fabr.
1999, 3.000 €. Tel. 0744-129723.
Caut motocicletă IJ 350 să
cumpăr. Tel. 0724-343125.
Vând rablă 400 €. Tel. 0744274556.
Vând motocicletă gen chopper
Yamaha Maxim. Tel. 0748-099002.
Vând Dacia Sport. Tel. 0355809615.
Vând urgent Opel Zafira din
2005, 7 locuri, stare excepţională,
înmatriculat, preţ negociabil. Tel.
0742-244267.
Vând Cielo an 1996, Coreea,
aer condiţionat, închidere centralizată, preţ 2.400 €. Tel. 0749-022885
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 Dacia Logan, model
Preferance, 1.4, benzină, 58.000
km, stare foarte bună, 3.600 € neg.
Tel. 0741-299477.
Vând pompe electrice de benzină pt. orice tip auto, capuri distribuitoare, pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.
Vând piese noi pentru Dacia
(planetare, set motor, arbore cotit,
alternator). Tel. 0723-671958.
Vând Matiz, 2004, 2.500 € neg;
Dacia 1310 pentru Rabla, 400 €
neg. Tel. 0770-497364.

Imobiliare

Schimb ap. 2 cam. cf. 2, neîmbunătăţit, Micro 1 cu garsonieră +
10.000 €. Tel 0741-731203.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, utilat complet, zona
Luncă, str. Gratz (lângă cofetăria
Unicat), preţ 100 €/lună. Tel. 0727868990.
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa sau Timişoara, 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. 0256410590, 0747-832171.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând teren Calea Caransebeşului, km 6, 2.000 mp, cu pomi, viţă
de vie, 15 €/mp. Tel. 0760-100758.
Persoană fizică vând garsonieră, conf. 1, 30 mp, et. 2, multiple
îmbunătăţiri, 13.200 €. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Persoană fizică vând casă în
Anina, 4 camere, grădină, curte,
12.000 €. Tel. 0770-746033, 0728213320.
Persoană fizică vând apartament conf. 1, Micro 1, et. 2/4, total
îmbunătăţit, 27.500 €. Tel. 0741166573.
Vând grădină 1.100 mp înspre
Drumul Lupacului.Tel. 0355-410067
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Vând teren la Crivaia, 3.500 mp,
lângă Vila Avocaţilor, teren străbătut
de pârâu; 6.000 mp în Caransebeş,
teren dotat cu toate utilităţile, lângă
staţia de epurare; 3.000 mp la
Cuptoare, prima staţie de autobuz
pe stânga. Tel. 0756-282768.
Vând sau schimb cu variante
casă 4+2 camere, Stavila, utilităţi,
dependinţe, curte, grădină, garaj.
Tel. 0770-813533.
Vând casă cu etaj, 5 camere,
baie, bucătărie, garaj, încălzire
centrală, pe Valea Domanului. Tel.
0722-501895.
Vând garsonieră (cameră
cămin), cu toate utilităţile, str.
Constructorului, nr. 5, sc. 1, ap. 57.
Tel. 0729-359487.
Vând teren extravilan, 5700 mp,
3 €/mp în Cuptoare. Tel. 0255233929.
Vând casă în Secăşeni, 4
camere, baie, curte betonată + altă
curte, fântână, grajd, grădină 1400
mp, 59 ari pădure, 38 ari pământ
arabil, 32.000 €. Tel. 0355-427473.
Vând 2 case, 9 camere, 2 băi, 2
coridoare, curte betonată, pivniţă,
grădină, cu mobilă, covoare, 2
centrale, Moroasa 2, 150.000 €. Tel.
0355-427473.
Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte, fântână
betonată, grădină, telefon, cablu TV,
în centru la stradă, 15.000 €. Tel.
0355-411682, 0720-458374.
Schimb apartament 2 camere cu
3 camere. Tel. 0745-391925.
Vând casă (2 apartamente),
curte 2.000 mp, în Bocşa Montană.
Tel. 0720-008513.
Vând parter de vilă 3 camere,
boxă şi terasă, vedere portul turistic
Tomis, Constanţa 125.000 €. Tel.
0765-275326. (continuare în pagina 1)

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 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.
Proprietar vând apartament 2
camere mobilat, et. 3, Reşiţa, str.
Sportului (Comisariat), 125.000 lei.
Tel. 0752-440404, 0788-219327.
Vând apartament 3 cam, conf. 1,
Micro 2, centrală de cupru, uşă metalică, faianţat, termopan, bucătărie
mare, parter, cu grădină 80 mp, bloc
4 etaje, acoperit, 49.500 € fără intermediari, sau schimb cu apartament
în Timişoara. Tel. 0752-217486.
Caut amantă în Caransebeş.
Vând teren Calea CaransebeAm 60 ani. Tel. 0722-856769.
şului, km. 6, 2.600 mp, 15 €/mp, cu
Tânără, discretă şi atrăgătoare
pomi, viţă de vie şi casă de vacanţă.
aştept tel. la 0729-215998, 0727Tel. 0760-100758.
643641.

Matrimoniale

(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.
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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

5 apr. 10
6 apr. 10
7 apr. 10
8 apr. 10
9 apr. 10
12 apr. 10
13 apr. 10
14 apr. 10

109,0760
110,3407
111,2129
114,0802
114,6147
113,4360
112,8527
112,9516

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

USD

15 Martie - 14 Aprilie 2010

EURO

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

15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14

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
a27-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HANDBAL

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
27 16
7 4
33
27 15
7 5
37
27 13 11
3
46
27 14
7 6
37
27 12 11 4
38
27 12 11 4
37
27 11
6 10
42
27 11
6 10
31
27 9
8 10
28
27 7 11 9
22
27 9
3 15
35
27 7
9 11
24
27 7
8 12
28
27 8 5 14
24
27 5 11 11
16
27 7 5 15
23
27 5 9 13
22
27 5 5 17
25

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

P
GP
GP P P
14 55p
24 52p
17 50p
24 49p
24 47p
23 47p
33 39p
32 39p
24 35p
32 32p
38 30p
35 30p
36 29p
40 29p
24 26p
39 26p
42 24p
47 20p

Etapa urmatoare (28/34) 16.04 - 19.04.2010: Vineri 16.04: Alba
Iulia - Ceahlaul Piatra Neamt (ora 17:00, netelevizat); Astra International (ora 18:00, GSP TV); Unirea Urziceni - Pandurii Tg. Jiu
(ora 20:30, GSP TV); Sambata 17.04: Bistrita - Dinamo (ora 19:30,
Digi Sport); Duminica 18.04: Poli Iasi - Otelul Galati (ora 16:00, GSP
TV); FC Brasov - Gaz Metan Medias (ora 18:00, Digi Sport); Rapid Steaua (ora 20:00, Digi Sport); Luni 19.04: FC Vaslui - U Craiova (ora
18:30, Digi Sport); FC Timisoara - CFR Cluj (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

Sanse intacte pentru finala Ligii Campionilor! In mansa tur a
semifinalei Ligii Campionilor la handbal feminin: ETO Gyor - Oltchim
Rm. Valcea 25-25. Duminica, in Ungaria, Oltchim Rm. Valcea a intalnit
ETO Gyor, in mansa tur a Ligii Campionilor la handbal feminin.La
capatul unui meci bun facut de jucatoarele lui Radu Voina, formatia
chimista a obtinut un rezultat excelent in vederea calificarii in finala. Un
rezultat bun pentru Oltchim, tinand cont ca meciul retur va avea loc
saptamana viitoarea la Rm. Valcea.
Oltchim invinge Clujul si este campioana. CS Oltchim Ramnicu
Valcea este din nou campioana in Liga Nationala de handbal feminin
dupa ce a invins pe Universitatea Jolidon Cluj, ocupanta locului
secund, cu scorul de 42-25 (22-14). Clubul Sportiv Oltchim Ramnicu
Valcea a cucerit cel de-al 16-lea titlu de campioana din istoria gruparii,
dupa ce a trecut de Universitatea Jolidon Cluj cu scorul de 42-25 (2214), intr-un meci contand pentru etapa a XXI-a a Ligii Nationale de
handball feminin. In acest moment, Oltchimul are o diferenta de 12
puncte fata de ocupanta locului second, Universitatea Jolidon Cluj, cu
doar 5 meciuri ramase de disputat din acest sezon. Pentru valcence,
cea mai buna marcatoare a fost Ionela Stanca cu 8 goluri.
Romania in grupa cu Spania, Croatia si Lituania in
preliminariile EURO 2012. Nationala masculina de handbal a
Romaniei a fost repartizata de sortii de la Belgrad in grupa a 2-a
preliminara cu echipei Spaniei, Croatiei si Lituaniei in vederea calificarii
la turneul final al Campionatului European din 2012. Primele doua
clasate din cele sapte grupe preliminare vor obtine biletele pentru
turneul final din Serbia, la competitia de peste doi ani fiind deja
calificate Franta (detinatoarea titlului european) si ehipa tarii gazda.
Preliminariile pentru Campionatul European se vor desfasura in
perioada 27 octombrie 2010 si 12 iunie 2011.

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

LUPTE

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
Bute si-a incheiat stagiul de pregatire din Florida. Boxerul
Municipal Rom Cri Brasov sta; Steaua Bucuresti - HCM Constanta.
român Lucian Bute a revenit la Montreal după un stagiu de pregătire de
9 săptămâni la Miami (Florida), unde a fost îndrumat de antrenorul său
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
Stephan Larouche şi un specialist în pregătirea fizică, Andre Kulesza.
13 - 18 apr:
LUPTE - Camp. European, Baku;
Lucian Bute (25 victorii, 20 prin KO) îşi va apăra titlul IBF la supermij16 - 18 apr:
FORMULA 1 - MP al Chinei, Etapa 4;
locie pe 17 aprilie la Bell Centre din Montreal, într-un meci împotriva
19 - 25 apr:
TENIS - Turneu ATP, Barcelona, Spania;
21 - 25 apr:
GIMNASTICA - Camp Europene, masc, Birmingham. columbianului Edison Miranda (33 victorii, 29 prin KO, 4 înfrângeri).
Antrenorul Larouche a explicat că Bute a urmat aceeaşi linie de
preg
ătire ca în meciul revanşă cu Librado Andrade. ''Am avut un stagiu
DE VĂZUT LA TV:
de pregătire similar cu cel pe care l-am făcut înaintea de al doilea meci
HANDBAL FEM.: Liga Nationala, Rulmentul Brasov - Univ. Resita
cu Andrade. De ce să schimbăm o formulă de succes? Am avut desigur
Sambata Digi Sport ora 12:00
parteneri de sparring diferiţi de această dată, special aleşi pe măsura
MOTOCICLISM: Cursa de anduranta de 24 de h de la Le Mans - start
lui Miranda. Ne-am bazat în special pe 2 boxeri de clasă, Randy Griffin
Sambata Eurosport ora 16:00
şi
fostul campion IBF, Alejandro Berrio. Pot descrie stagiul într-un
HANDBAL MASC.: Romania - Franta
singur cuvânt: uimitor''. Jean Bedard, preşedintele InterBox, a opinat
Sambata Digi Sport Plus ora 17:00
că Miranda a fost ales special pentru Bute, ca să-i pună probleme
FORMULA 1: Marele Premiu al Chinei, cursa
românului. ''Ştim că Miranda este pregătit şi crede că va câştiga lupta.
Duminica TVR 1 ora 09:55
Nu l-am fi ales ca adversar dacă nu am fi crezut că poate oferi o replică
CICLISM: Cursa Amstel Gold
serioasă''.
Duminica Eurosport ora 16:15
Miranda, adversarul lui Bute, a ajuns luni in Canada. Adversarul
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, semifinale retur: Oltchim - Gyor
Duminica ProTV ora 17:15
boxerului român Lucian Bute în meciul programat sâmbătă 17 aprilie la
FOTBAL: Liga Campionilor, semifinale, tur: Inter Milan - FC Barcelona Montreal, columbianul Edison Miranda, a ajuns luni în Canada, pentru
Marti TVR 1 ora 21:40
el urmând vineri cântarul oficial. Miranda a dezvăluit că s-a antrenat
FOTBAL: Liga Campionilor, semifinale, tur: B. Munchen - O. Lyon
mai intens ca niciodată şi că este convins că îl învinge pe Bute,
Miercuri TVR 1 ora 21:40
campionul mondial al categoriei supermijlocie, versiunea IBF.

B OX

Joi/15 Aprilie

Vineri/16 Aprilie

Timişoara

Timişoara

+16ºC
+8ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş
Reşiţa
Oraviţa +14ºC
+7ºC

+13ºC
+7ºC

Luni, 19 Aprilie

8

+12ºC
+6ºC

+15ºC
+8ºC

Sâmb@t@/17 Aprilie

Caransebeş

+16ºC
+4ºC

Reşiţa

+11ºC
-1ºC

Miercuri, 21 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+16ºC
+2ºC

Oraviţa +12ºC
+1ºC

Oraviţa +14ºC
+8ºC

Stefan Gheorghita, medalia
de bronz la Campionatul European de lupte de la Baku. Sportivul Stefan Gheorghita a câstigat
marti, medalia de bronz la lupte
libere, categoria 84 de kilograme,
la Campionatele Europene de la
Baku. Stefan Gheorghita a debutat cu victorie în optimi, în fata
israelianului Sergei Kolesnicov,
dupa care în sferturi l-a învins pe
turcul Serdar Boke. În semifinale
însa, Gheorghita a cedat în fata
azerului Sharif Sharifov, intrând în
recalificari. Luptatorul român l-a
învins pe macedoneanul Dejan
Bogdanov, în lupta pentru medalia
de bronz, cea de aur revenind
rusului Anzor Urishev, în finala cu
azerul Sharif Sharifov.
La categoria 55 de kilograme,
Andrei Dukov a avut un parcurs
asemanator, dar fara a urca pe
podium. Luptatorul român a fost la
un pas de medalia de bronz, dar a
cedat în recalificari în fata germanului Marcel Ewald, ocupând locul
cinci. La categoria 66 de
kilograme, tot la lupte libere, Yan
Ceaban a fost eliminat în optimi de
ucrainianul Andriy Stadnik.

Duminic@/18 Aprilie

Timişoara

+14ºC
+7ºC

Marţi, 20 Aprilie

FORMULA 1
La sfarsitul acestei saptamani
se va desfasura Marele Premiu al
Chinei pe circuitul de la Shanghai.
Clasamentul general al pilotilor
inainte de China:
1. Felipe Massa
39
2. Sebastian Vettel
37
3. Fernando Alonso
37
4. Jenson Button
35
5. Nico Rosberg
35
6. Lewis Hamilton
31
7. Robert Kubica
30
8. Mark Webber
24
9. Adrian Sutil
10
10. Michael Schumacher 9
11. Vitantonio Liuzzi
8
12. Rubens Barrichello
5
13. Jaime Alguersuari
2
14. Nico Hulkenberg
1
Clasament general constructori:
1. Scuderia Ferrari
76
2. McLaren Mercedes 66
3. Red Bull Racing
61
4. Mercedes Grand Prix 44
5. Renault F1 Team
30
6. Force India F1
18
7. Williams F1 Team
6
8. Scuderia Toro Rosso 2
9. BMW Sauber F1 Team 0
10. Hispania Racing
0
11. Lotus F1 Racing
0
12. Virgin Racing
0

Caransebeş

+16ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +15ºC
+3ºC

+14ºC
+4ºC

Joi, 22 Aprilie

Vineri, 23 Aprilie

+18ºC
+5ºC

+16ºC
+7ºC

Sâmbătă, 24 Aprilie

Duminică, 25 Aprilie

Reşiţa

+18ºC/+1ºC

+13ºC/+2ºC

+15ºC/+4ºC

+18ºC/+5ºC

+22ºC/+9ºC

+19ºC/+10ºC

+23ºC/+12ºC

Timişoara

+19ºC/+1ºC

+13ºC/+2ºC

+16ºC/+4ºC

+18ºC/+4ºC

+22ºC/+8ºC

+21ºC/+11ºC

+22ºC/+12ºC
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