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Imobiliare
Caut să închiriez apartament 23 camere, mobilat, zonă bună, exclus Govândari. Tel. 0723-144233.
Vând urgent casă în Moldova
Veche, la sosea, dependin ţe,
grădină, posibilitate privatizare. Tel.
0734-286036.
Semenic, 5.000 mp teren de
vânzare, perfect plan, utilităţi, lângă
pârtia “Idioţilor”, la sosea, 11 €/mp.
Tel. 0770-495824, 0742-773016.
Vând 4.200 mp teren cu izvor pe
el, posibilitate curent, heleşteu de
peşte, casă, fermă, stână oi, stupi
albine, 9.000 lei neg. Tel. 0762976403.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie, faianţă, termopane, centrală proprie,
podea laminată + parchet, 42.000 €.
Tel. 0727-798285.
Închiriez spaţiu 139 mp, în Reşiţa, b-dul A.I.Cuza. Tel. 0723-177417
Apartament 2 camere semidecomandate, confort I, zonă bună,
geam termopan cu rulou, gresie şi
faianţă, piastrele. Preţ 19.500. Tel.
0761-797381.
Vând apartament confort 2
îmbunătăţit, etaj 4/4 cu acoperiş,
Micro 2 Reşiţa. Tel. 0724-700792.
Schimb apartament 3 camere cu
2 camere + diferenţă, confort 1,
Progresului 2, sc. 4, et. 3. Tel. 0751599654.
Închiriez apartament 2 camere
renovat şi modernizat pe str.
Retezat nr. 17. Tel. 0723-130321.
Închiriez/vând hală Bocşa Vasiova, din cărămidă, cu utilităţi, termopane, curte betonată, acces tir, etc.
270 mp, 1 €/mp pt. închiriere sau
35.000 €/vânzare.Tel. 0723-689971
Vând ap. 2 camere în Reşiţa,
zona Luncă, bloc de cărămidă,
multiple îmbunătăţiri, p/3, 74 mp.
Tel. 0730-267222.
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 2 camere în
Reşiţa, decomandat, conf. 1, 63 mp,
termopane, centrală, în spatele universităţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând casă în Goruia, 3 camere,
bucătărie, baie, 2 coridoare, pivniţă,
grădină 1100 mp, curte, anexe,
17.500 € neg. Tel. 0727-751324,
0371-170232. (R.R)
Vând casă de vacanţă respectiv
sălaş cu etaj, din lemn, 8 încăperi jos
pt. animale, 2 camere de locuit la
etaj, în zona cimitirului evreiesc. Tel.
0724-037685, 0355-411399. (R.R)

Vând apartament 3 camere,
zona Intim, semi-decomandat,
33.000 €. Tel. 0740-563858.
Vând apartament 2 camere, 43
mp, bucătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebeşului, 21.000 €
negociabil. Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând teren în Jupa, 1900 mp,
deschiderea 45 mp, utilităţi, 19.000
€ neg. Tel. 0727-950167, 0766476548. (R.R)
Vând casă în Denta, 3 camere,
bucătărie, baie (neterminată), grădină, 1440 mp, 18.000 € negociabil.
Tel. 0762-791103. (R.R)
Vând casă pentru demolare,
curent electric, 2.400 mp, teren
intravilan în satul Izgar, lângă
şoseaua principală Timişoara Buziaş - Reşiţa, 6.000 € negociabil.
Tel. 0255-552401. (R.R)
Vând apartament 1 cameră pe
Calea Caransebeşului, bucătărie,
baie, hol, balcon, 18.000 € neg. Tel.
0767-702550. (R.R)
Vând teren intravilan pe Valea
Bistrei, lângă şosea, 6 €/mp neg.
Tel. 0746-893683. (R.R)
Vând casă în Vermeş, sat Iersig,
2 camere, bucătărie, anexe, hală
mare în interiorul curţii, grădină
mare, 3000 mp, teren 4 ha, casă
terminată în 2001-2002, din
cărămidă arsă, 19.000 € negociabil.
Tel. 0726-206883. (R.R)
Închiriez garsonieră et. 1, lângă
Comisariat, mobilată şi utilat ă
pentru 2 elevi, 500 lei + cheltuieli.
Tel. 0722-363044. (R.R)
Vând apartament 3 camere, et.
10, zona Intim, izolat, nu e pe colţ,
35.000 €. Tel. 0722-363044. (R.R)
Vând casă în Gătaia, 27.000 €
neg. Tel. 0721-925322. (R.R)
Vând urgent teren grădină în
localitatea Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, cu vie şi pomi altoi. Tel.
0751-132460.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ă, termopane, centrala
proprie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.
Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, terasă, gresie, faianţă, podele
laminate, centrală, termopane,
curte, grădină, Bocşa Montană. Tel.
0771-482592.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
centrală, termopane, sau schimb cu
casă în Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723894929.
Vând pământ în Valea-Pai, preţ
negociabil. Tel. 0762-539427.
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.

Preţ 1,5 lei
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Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
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 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, preţ negociabil. Tel. 0760100758.
Vând apartament, confort 1, decomandat, îmbunătăţit, cu centrală,
preţ negociabil.Tel. 0760-100758.
Schimb apart. 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu îmbunătăţiri,
gresie, faianţă, laminate, centrală,
termopane, uşă metalică, cu apartament 2 camere sau garsonieră +
diferenţă. Tel. 0749-486188, 0355802548.
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.
Închiriez casă în Câlnic pentru 3
persoane. Tel. 0724-653985.
Doresc să închiriez casă
modestă pe teremen lung sau să
îngrijesc bătrână fără urmaşi pentru
locuinţă. Tel. 0748-205247.
Vând casă spaţioasă, curte,
garaj, în centrul Reşiţei. Tel. 0745174215, 0355-806864.
Vând garsonieră fără intermediari, Tineretului, et. 1, parţial
îmbunătăţit, preţ negociabil. Tel.
0735-930095.
Persoană fizică ofer spaţiu
comercial de închiriat, Micro 3, 66
mp, ideal agenţii, firme, birouri,
cabinet medical. Tel. 0745-528086.
Vând casă 140 mp construiţi, cu
spaţiu comercial 30 mp separat
ataşat, toate utilităţile, centrală
nouă, termopane, rulouri, u şi
metalice, curte, grădină, 65.000 €.
Tel. 0744-585156.
Vând casă la 40 km de Reşiţa,
construită în 1975, 4 camere,
parchet, terasă mare, pivniţă, baie,
apă trasă în casă + 4 camere în
curte, garaj, 2.500 mp, 300 butuci de
viţă de vie, 25.000 € neg. Tel. 0355805986.
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PUBLICITATE
Vând urgent garsonieră în zona
Intim, fără îmbunătăţiri majore,
17.000 € neg. Tel. 0723-092582.
Vând apartament cu 2 camere,
modificat în 3, Polivalentă, Reşiţa.
Tel. 0726-411878, 0770-600010.
Persoană fizică vând casă în
Anina, 4 camere, mobilat, grădină,
curte, 12.000 €. Tel. 0770-746033
Persoană fizică vând apartament 2 camere, conf. 1, Micro 1, et.
2/4, cu toate îmbunătăţirile, 26.000
€. Tel. 0741-166573.
Persoană fizică vând garsonieră, conf. 1, 30 mp, et. 2, contor gaz,
convector, instant, termopane,
liberă, 13.200 €. Tel. 0770-746033.
Dau spre închiriere apartament
1 cameră, nemobilat, boiler electric,
convector + aragaz, 80 € + garanţie
pe 2 luni. Tel. 0761-358378.
Închiriez avantajos cameră cu
baie, în blocul funcţionarilor, în Luncă la piaţa mică. Tel. 0726-125935.
Vând avantajos cameră de cămin cu baie, în blocul funcţionarilor.
Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră în Mociur. Tel.
0726-125935.
Vând apartament 2 camere în
Moroasa, parter, posibilităţi vad
comercial. Tel. 0726-125935.

(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.
Persoană fizică cu atestat
administrator, caut asociaţie de
proprietari, în Reşiţa, fără datorii,
pentru a le administra. Tel. 0745528086.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0355-808808.
Caut persoană pentru îngrijire
persoană cu handicap locomotor,
full time, cu carte de muncă. Tel.
0745-583129.
Transportator, efectuez transport intern persoane cu autocare
moderne sau microbuze, transport
muncitori, etc. Tel. 0721-722535.
Execut instala ţii sanitare,
montez centrale, toată gama de
instalaţii la preţuri avantajoase. Tel.
0745-301165.
Caut fântânar pt. fântâni, puţuri
americane. Tel. 0762-976403.
Salină artificială, Luncă, blocul
Po ştei, trat ăm astm, bron şite,
sinuzite, răceli, creşte imunitatea.
Tel. 0770-495824, 0742-773016.
Pentru nun ţi ofer limuzin ă
decapotabilă de epocă, model
1940, finisaje deosebite,
www.dekaraso.ro Tel. 0770495824, 0742-773016.
Familie de români la Milano
căutăm femeie serioasă, iubitoare
de copii şi animale, ca babysitter şi
menajeră. oferim casă, masă şi 400
€ lunar. Tel. 00393298277410.
Caut babysitter-menaj uşor în
Elveţia. Oferim cazare, masă, 300 €
pe lună. Condiţii: să iubească copiii,
nefumătoare, de caracter. Sms
0041797084955.
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.
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Iniţiativele Primăriei Reşiţa
Joi, 15 aprilie a.c. primarul Reşiţei, Mihai Stepanescu a susţinut o conferinţă de presă în care a prezentat iniţiativele pe care le are în vederea introducerii Mun.
Reşiţa pe harta polilor de creştere din România. Aceste
iniţiative fac referire la proiecte privind refacerea
drumurilor din Reşiţa, amenajarea unor locuri de petrecere a timpului liber, realizarea unor spaţii de parcări.
În cadrul aceleiaşi conferinţe a fost prezentată o
informare a Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu cu
privire la realizările sale în anii 2008 şi 2009 dar şi realizările pe care urmează a le întreprinde în acest an.
Astfel în 2010: se va amenaja o parcare verde pe str. I.L.
Caragiale (în curs de realizare); vor fi achiziţiona 100
buc. bănci, module de joacă; se vor moderniza locuri de
joacă (în curs de realizare); va fi pus la punct managementul semnalizării rutiere pentru pasajul Intim vis-avis de devierea temporară a tuturor vehiculelor; va fi
finalizat studiul de circulaţie pe raza municipiului Reşiţa;
se va realiza sistematizarea zonei Complex Hehn spre
Spitalul Staţionar nr. 2 privind accesul autovehiculelor
pe sens unic (termen luna mai 2010).
Mihai Stepanescu ne-a mai informat cu privire la
faptul că în şedinţa Consiliului Local din 27.04.2010 se
va supune aprobării un alt studiu de fezabilitate în ceea
ce priveşte reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor,
respectiv amenajarea locurilor de parcare, care va avea
în vedere următoarele străzi: str. Timişorii, b-dul A.I. Cuza, b-dul Revoluţia din Decembrie, b-dul I.L. Caragiale,
str. Sportului, str. Petru Maior, str. 24 Ianuarie.
De asemenea în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Reşiţa din luna mai 2010 se va supune aprobării

un alt studiu de fezabilitate în ceea ce priveşte reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor, respectiv amenajarea
locurilor de parcare şi a pistelor de biciclete, care va
avea în vedere următoarele străzi: b-dul Muncii, str.
Progresului, str. Ţarcului, str. Făgăraşului.
În data de 12 mai a.c., Mihai Stepanescu este programat să susţină la Timişoara, la Clubul oamenilor de
faceri, oportunităţile Reşiţei vis-a-vis de dezvoltare, de
investiţii în producţie şi în turism. „Sper chiar dacă vorbim de criză, de faptul că multe firme îşi închid porţile, că
investitorii ocolesc oraşe, să putem vorbi de atragere de
investitori serioşi în producţie” a precizat Stepanescu.
Roxana Iovan

Activit@]i din cadrul prim@riei municipiului
Re}i]a, ce se desf@}oar@ în aceast@ s@pt@mân@
Serviciul Public “Direcţia de Întreţinere şi Reparare a Patrimoniului”,
are în vedere pentru această săptămână, lucrări de modernizare la
Grădiniţa PN nr. 10, cositul şi greblatul spaţiilor verzi, toaletarea copacilor,
lucrări de seră, precum şi lucrări de reparare a carosabilului.
Serviciul de Gospodărie Urbană şi Mediu, în cursul acestei săptămâni,
va continua executarea lucrărilor aflate în lucru la “Parcarea verde” de pe bdul I.L. Caragiale, locul de joacă de pe str. Sodol, modernizarea parcului
şcolar de la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 8 din Reşiţa precum şi achiziţionarea a 100 de bănci ce vor fi montate în parcuri şi spaţii verzi din municipiu.
Marius Bălean, purtător de cuvânt al primăriei mun. Reşiţa

Reabilitarea pasajului din zona Triaj
Ca urmare a deplasării de ieri, 21.04.2010, în zona pasajului Triaj a
conducerii Drumurilor Naţionale, reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, a reprezentanţilor Serviciilor din cadrul Primăriei Reşiţa
şi a altor societăţi colaboratoare, în prezenţa primarului municipiului
Reşiţa, Mihai Stepanescu şi a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean,
Ionesie Ghiorghioni, a fost efectuată analiza tehnică şi de trafic a podului de
legătură.
Lucrările de proiectare privind reabilitarea Pasajului, vor fi demarate
concomitent cu reparaţiile ce vizează redarea traficului pe porţiunea
afectată în aproximativ 3 luni de zile. În acest an, continuând în anul 2011,
se vor efectua lucrări de coborâre a nivelului de rulare, în porţiunea inferioară, cu aproximativ 2 metri, urmînd a fi recepţionat pasajul modernizat, la
jumătatea anului 2011 (restrângerile fiind de ordin economic).
Marius Bălean, purtător de cuvânt al primăriei mun. Reşiţa

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

1.000 de puie]i pentru ozonul c@r@}ean

Proiectul Laboratorul Verde, finanţat de Naţiunile Unite prin Programul
de Granturi Mici, a derulat la Turnu Ruieni o acţiune concretă de refacere
ecologică, având partener primăria Turnu Ruieni şi partener media
Elevii de licee şi toţi cei care doresc să cunoască oferta educaţională, baza tehnico-materială şi
Studioul Regional Radio Reşiţa. După cum a precizat managerul de proiect
rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică sunt aşteptaţi între orele 10 şi 18.
Emeric Szekely, s-au semnat protocoale de parteneriat şi cu primării
Vizitatorii vor beneficia de îndrumare şi asistenţă pe parcursul vizitei.
precum Sasca Montană, Slatina Timiş şi unităţi de învăţământ cum sunt
Grupul Şcolar Forestier Caransebeş, Grupul Şcolar Industrial Oţelu Roşu,
Modelează-ţi viitorul cu noi!
Şcoala din Turnu Ruieni. La începutul acestei săptămâni, peste 100 de
elevi, cadre didactice şi reprezentanţi ai primăriilor implicate au participat la
refacere ecologică în zona Culmea Turnului din Turnu Ruieni, acolo unde
există o puternică degradare a terenului. Copiii au plantat 1000 de arbuşti
Refacerea străzilor şi şoselelor, însă, evoluează Faltinschi, dar administraţia locală e nerăbdătoare în ce
exasperant de lent.
priveşte refacerea carosabilului, a trotuarelor afectate de salcâm, gorun şi paltin. Proiectul continuă şi cu alte acţiuni la fel de utile,
(Dan Apostolescu)
Lucrările pe programul ISPA la Reşiţa au transfor- de lucrări, pe care executantul trebuie să le aducă, în în următoarea perioadă.
mat oraşul într-un adevărat şantier. Din păcate, era litera contractului, la starea iniţială.
singura posibilitate ca municipiul să beneficieze de reaSC Aquacaraş SA urmăreşte îndeaproape, potrivit
bilitarea şi modernizarea infrastructurii de alimentare cu directorului general Anatoli Liber. Dacă la început,
apă şi canalizare. Numai banii europeni puteau realiza beneficiarul Aquacaraş era îngrijorat de ritmul lucrărilor
O parte din dascălii cărăşeni intră astăzi, 22 aprilie, în grevă. Cel puţin
acest lucru, deoarece cu fonduri locale nici un oraş din executate de SC Hidroconstrucţia Caransebeş, acum
aceia dintre ei care au semnat un tabel în cadrul unui referendum intern
Caraş-Severin nu ar fi reuşit această performanţă. Anatoli Liber se declară mulţumit de stadiul acestora.
Despre aceste lucrări - ale căror beneficiar este SC Una dintre probleme rămâne însă refacerea arterelor pentru declanşarea acestei mişcări de protest, a declarat liderul judeţean al
Aquacaraş SA iar executant SC Hidroconstrucţia SA de circulaţie şi zonelor afectate de săpături, care ar Sindicatului din Învăţământul Preuniversitar, Mariana Zvarici. Dascălii ce
Caransebeş, împreună cu subcontractori, în timp ce putea, susţine Liber, să aibă un ritm mai alert. De altfel, au consimţit la protest nu ţin astăzi cursuri şi evalueză competenţele
lucrările la uzina de apă sunt derulate de firma Strabag, există o nemulţumire mai mult sau mai puţin latentă la digitale ale elevilor care ar trebui să susţină acest examen. Reprezentanţii
proiectant general fiind societatea Louis Bergier au curs nivelul locuitorilor Reşiţei faţă de starea drumurilor din învăţământului nu au ajuns încă la un rezultat favorabil cu cei ai guvernului,
râuri de cerneală. Deşi costurile se ridicau iniţial la circa municipiu, faţă de strangularea căilor rutiere, pe mai multe segmente care ţin de legea educaţiei dar şi de respectarea de
52 de milioane de euro, ulterior s-a ajuns la o semnalizarea proastă, refacerile lente. Dar, nu e doar către executiv a hotărârilor justiţiei.
suplimentare a fondurilor cu încă 13 milioane de euro, vina Hidroconstrucţia, pentru că autorităţile locale se
Mulţi dintre profesori se tem însă să semneze tabele, se tem pentru
bani din fonduri de coeziune. Astfel, valoarea totală a mişcă exasperant de lent în ce priveşte reparaţiile de locul lor de muncă. Ei consideră că vor exista anumite consecinţe profesioinvestitiilor prin ISPA se ridică la 65 de milioane de euro, primăvară ale arterelor rutiere, care coroborate cu nale dacă protestează prin grevă iar autorităţile din învăţământ au grijă să
practic, cel mai amplu program de acest gen derulat în lucrările ISPA, au transformat Reşiţa într-un fără să
întreţină, se spune, această frică latentă., în dauna, în fapt, a democraţiei, a
România, care trebuie încheiat în această toamnă. folosim cuvinte mari - infern mai ales al posesorilor de
libertăţii de asociere ţi în dauna multor alte drepturi fundamentale.
Lucrările au ajuns cam la jumătate, potrivit managerului autoturisme.
(Dan Apostolescu)
(Dan Apostolescu)
de proiect din partea Hidroconstrucţia, Adrian

Lucrările ISPA au ajuns la jumătate

Grev@ în înv@]@mântul c@r@}ean

l În data de 20 aprilie 2010, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa în parteneriat cu S.C. AXIMAR Reşiţa, prin laboratorul de testare a echipamentelor, a organizat un simpozion
pe tema „Echipamente moderne de aplicaţii industriale şi civile” l La sfârşitul lunii februarie 2010 în judeţul Caraş-Severin s-au înregistrat un număr de 14275 şomeri
(reprezentând 1,9% din numărul total pe ţară al şomerilor), în scădere cu 1,0% faţă de luna ianuarie 2010 şi cu 53,9% mai mare faţă de luna februarie 2009 l În luna februarie
2010, în C-S s-au născut 226 copii, iar în aceeaşi lună s-au înregistrat 359 decese, rezultând un spor natural negativ de -133 persoane, indicând un excedent al numărului de
decese în raport cu cel al născuţilor-vii l Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean şi Casei Corpului Didactic Caraş-Severin vor organiza mâine la ora 10:00, deschiderea
festivă a lucrărilor Seminarului “Didactica Internaţional”, ediţia a XIX-a l Vineri, 23 aprilie a.c., la ora 17, la Restaurantul Capitol va avea loc „Marea gogoşiadă”, aceasta fiind
prima etapă a unei campanii promovate de Studioul Regional Radio Reşiţa care are ca scop redescoperirea lucrurilor simple în general şi în bucătărie, în mod special l La
Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa a avut loc marţi, 20 aprilie a.c., o primă informare a studenţilor în legatură cu oferta de burse “Erasmus”, burse de studi şi practică la
universităţile partenere din Germania, Franţa, Austria, Grecia, Italia, Polonia şi Turcia l Sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare din C-S în luna februarie
2010, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au înregistrat o scădere cu 18,6%, iar înnoptările o scădere cu 19,6% l

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumire: Biserica Penticostală Apostolică
Locaţie: Str. Făgăraşului
Beneficiar: Biserica Penticostală Reşiţa nr. 1
Proiectant: arhitect Laura Sima
Constructor: Biserica Penticostală Reşiţa nr. 1
Data începerii construcţiei: 03.05.2005
Data finalizării construcţiei: 02.05.2008
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AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.04.2010
REŞIŢA: Agent securitate: 50; Agent vânzări: 14; Asistent medical generalist: 1; Auditor in
domeniul calităţii: 1; Dulgher: 6; Electrician auto: 1; Electrician de întreţinere si reparaţii: 5; Inginer
construcţii civile, industriale si agricole: 5; Inginer electrotehnist: 1; Inginer tehnolog metalurg: 1;
Instalator apa, canal: 6; Lăcătuş mecanic : 2; Lucrător comercial: 1; Maistru construcţii civile,
industriale si 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; Pavator: 3; Tehnician constructor: 1; Zidar rosar tencuitor: 14;
ANINA: Muncitor necalificat in industria confecţiilor:1;Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2
BOCŞA: Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1; Îngrijitor clădiri: 1;
BĂILE HERCULANE: Agent securitate: 1; Asistent medical fizioterapie: 6; Baies: 2; Bucătar: 7;
Consilier juridic: 1; Curier: 1; Femeie de serviciu: 9; Fiziochinetoterapeut: 1; Gestionar custode sala:
1; Lăcătuş mecanic: 2; Maseur: 1; Muncitor necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 4;
Ospătar: 10; Paznic: 1; Recepţioner hotel: 4; Tâmplar manual: 2; Vânzător: 4;
CARANSEBEŞ: Agent securitate: 10; Bucătar: 1; Instalator apa canal: 6; Muncitor necalificat in
silvicultura: 2; Muncitor necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 14; Operator roboti
industriali: 1;
ORAVIŢA: Agent securitate: 1; Confecţioner îmbrăcare volane in piele: 10; Mecanic locomotiva
si automotor: 3; Secretar administrativ: 1;
OŢELU ROŞU: Director adjunct societate comerciala: 1; Manipulant mărfuri: 1; Muncitor
necalificat in mine si cariere: 1; Muncitor necalificat la ambalat produse solide si nesolide: 1;
Operator roboti industriali: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
BOZOVICI: Asistent personal al persoanei cu handicap grav: 2; Şofer de autoturisme si
camionete: 1;
TOTAL JUDEŢ: 281

Bursa general@ a locurilor de munc@ - 23 aprilie 2010
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caraş-Severin va organiza în data de 23 aprilie
2010, începând cu ora 9.30, Bursa generală a locurilor
de muncă.
Locaţiile unde se va desfăşura Bursa în acest an
sunt:
Restaurant 800
l Reşiţa
l Caransebeş Grup Şcolar Auto
Prin organizarea acestei burse, AJOFM CaraşSeverin urmăreşte atât realizarea unei întâlniri directe,
într-un cadru organizat, a agenţilor economici cu
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi
satisfacerea rapidă a cererii şi ofertei de forţă de muncă
şi creşterea şanselor de ocupare a şomerilor.
Până în prezent au fost contactaţi 72 agenti economici din judet, 31 dintre aceştia confirmând participarea
la Bursă (17 la Reşiţa şi 14 la Caransebeş). Agenţii
economici oferă persoanelor în căutarea unui loc de
muncă 188 locuri de muncă, 9 dintre acestea fiind
pentru persoane cu studii superioare.
Locurile de muncă oferite la Bursă sunt în 31 mese-

rii şi specializări: zidar (16), operator roboţi industriali
(15), lucrător comercial (14), ambalator manual (10),
dulgher (9), lăcătuş confecţii metalice (7), sudor (7),
bucătar (7), instalator (6), ospătar (6), agent pază (5),
ifronist (4), vanzător (4), strungar la masini de alezat (4),
pavator (3), barman (3), lăcătuş mecanic (3), maşinist
pod rulant (3), strungar carusel (3), sudor manual cu arc
electric (3), agent vânzări (2), manipulant mărfuri (2),
coafeză (2), frizer (2), manichiurist (2), tâmplar
universal (2), maistru CCIA (1), tehnician (1), gestionar
(1), operator calculator (1) şi muncitor necalificat (31).
Pentru studii superioare, cele 9 locuri de muncă
sunt în meseria de inginer CCIA (5), inspector asigurări
(3) şi inginer geodez (1).
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă
îşi pot depune ofertele de locuri vacante la sediul
Agenţiei din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255212380) şi la sediul Agenţiei locale din Caransebeş (tel.
0255-516323) sau se pot prezenta vineri la bursă până
cel târziu la ora 9.15. Participarea agenţilor economici
la bursă este gratuită.

Curs de ospătar
AJOFM Caraş-Severin vă aduce la cunoştinţă că în
data de 26 aprilie 2010 va începe cursul în meseria de
ospătar în Resita, fiind înscrişi 26 persoane din rândul
angajaţilor care lucrează în alimentaţie publică şi nu au
calificarea de ospătar.
Cursurile sunt gratuite, urmând ca pe parcursul
lunilor viitoare să începem şi cursurile de lucrător în
comerţ şi bucătar.
Se pot înscrie angajaţi fără experienţă şi competenţe, muncitori necalificaţi; angajaţii cu un nivel scăzut

de calificare sau cu calificări redundante pe piaţa muncii
şi care doresc să se califice într-o meserie din domeniul
serviciilor; angajaţii cu experienţă şi competenţe, dar
fără o certificare a acestora; angajaţii calificaţi într-o
meserie, care şi-au manifestat dorinţa de a se recalifica
într-una din cele trei meserii.
Pentru cei interesaţi să se califice în meseriile sus
menţionate, pot să ne contacteze la nr. tel. 0255221015, centru de calificare AJOFM Reşiţa, responsa-

bil judeţean Simona Cosmagiu.

Recrutare la IPJ
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin
cu sediul în municipiul Reşiţa, bd. Al. Ioan Cuza, nr. 40,
recrutează şi selecţionează candidaţi în vederea
participării la concursul de admitere la Academia de
Poliţie A.I. Cuza, şcolile de agenţi de poliţie şi în
instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N pentru
nevoile M.A.I., sesiunea iulie august 2010.
Cifrele de şcolarizare pentru instituţiile de
învăţământ sunt:
l 1404 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile
Lascăr” Câmpina, din care 20 de locuri pentru rromi;
l 300 locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu
Mureşan” Cluj-Napoca, din care 5 locuri pentru rromi;
l 400 de locuri la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan
Cuza” Bucureşti din care 10 locuri pentru rromi;
l 14 locuri (un loc Facultatea de Mecatronică şi
Sisteme Integrate de Armament; 13 locuri la Facultatea
de Sisteme Electronice şi Informatice Militare), la
Academia Tehnică Militară Bucureşti;
l 2 locuri (specialitatea management economicofinanciar) la Academia Forţelor Terestre „Nicolae
Bălcescu” Sibiu;
l 2 locuri la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
Constanţa;
l 10 locuri la Academia Naţională de Informaţii “Mihai
Viteazul”;
l 14 locuri (specialitatea tehnică de comunicaţii, tehnică de calcul şi construcţii) la Şcoala Militară de Maiştri
Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre “Basarab I” Piteşti
Femeile şi bărbaţii candidează pe aceleaşi locuri.
Persoanele care doresc să participe la concurs, pe
lângă condiţiile generale stabilite de lege mai trebuie să
îndeplinească şi următoarele condiţii:
l să aibă cetăţenia 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 şi psihic;
l să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
l să aibă un comportament corespunzător cerinţelor
de conduită admise şi practicate în societate;
l să nu aibă antecedente penale sau să fie în curs de
urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de
infracţiuni;
l să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii
7 ani;
l nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel
cum sunt definite prin lege;
l în cazul promovării la concursul de admitere, nu
trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid
politic sau organizaţii cu caracter politic;
l să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul
participării la concursul de admitere pentru formarea
profesională iniţială ca poliţist;
l să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi sau să îi
împlinească în cursul anului 2010;
l să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale,
media generală de minim 8,00;
l să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare
dintr-o instituţie de învăţământ;
l să aibă înălţimea de minim 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m
femeile;
Cererile de participare la concurs vor fi adresate
Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului
de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin, până la data de
31.05.2010 pentru Academia de Poliţie “Alexandru Ioan
Cuza” şi până la data de 30.06.2010 pentru şcolile de
agenţi.
Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până joi la
telefonul 0255-502114, între orele 09:00 - 16:00.

S@n@tatea, în aten]ia Institu]iei Prefectului
La iniţiativa subprefectului de Caraş-Severin, Nicolae Verindeanu,
marţi, 20 aprilie a.c., la sediul Palatului Administrativ, a avut loc o
întâlnire cu directorul Casei Judeţene a Asigurărilor de Sănătate
Caraş-Severin, Mirela Zeman, preşedintele Colegiului Farmaciştilor
din judeţ, Stela David. Cu acest prilej, subprefectul Nicolae Verindeanu
a solicitat o situaţie a felului în care se desfaşoară activitatea de
eliberare a reţetelor compensate şi gratuite, atât din partea medicilor
de familie, cât şi a farmaciilor.
Astfel, s-a subliniat faptul că în Caraş-Severin nu sunt probleme în
acest sens. "La nivelul judeţului nostru nu sunt probleme în ceea ce
priveşte eliberarea de reţete compensate şi gratuite, iar creditele de
angajare ne asigură consumul pe o perioadă de şapte luni", a precizat
Mirela Zeman, directorul CJAS Caraş-Severin.
La rândul său, Stela David, a precizat că în cazul în care pacienţii se
prezintă cu o reţeta la farmacie, din care lipsesc anumite medicamente,
farmacia respectivă este obligată, la solicitarea bolnavului, ca în 24 de
ore pentru bolile acute, şi 48 de ore pentru cele cronice, să se
aprovizioneze şi să le poată da acestuia.
În ceea ce priveşte preţul pe care bolnavul trebuie să-l plătească
atunci când ridică o reţetă compensată sau gratuită, s-a explicat faptul
că, lunar, suma poate să difere, având în vedere preţul de referinţă la
care se raportează, şi nu neapărat din cauza creşterii costului la
medicamente. "Dacă, de exemplu, luna trecută pacientul a plătit 10 lei
diferenţă pentru o anumită reţetă, luna aceasta ar putea plăti 10,2 lei,
deoarece, între timp, pe lista de medicamente compensate a apărut un
alt medicament de referinţă, în fapt, mai ieftin, dar pentru care CJAS nu
poate deconta întreaga sumă. Practic, Casa de Asigurări de Sănătate
decontează preţul cel mai ieftin", declară Stela David.
Pe parcursul aceleiaşi întruniri, subprefectul s-a interesat şi de
situaţia efectuării analizelor. După cum a afirmat Mirela Zeman,
analizele sunt efectuate în mod gratuit, doar când medicul le consideră
necesare. În cazul în care pacientul însă solicită efectuarea acestora,
atunci va trebui să le plătească. "Am solicitat această întâlnire, având
în vedere problemele ridicate de oameni la audienţe. Cei mai mulţi
dintre ei nu înţelegeau de ce anume trebuie să plătească o reţetă gratuită şi, mai mult decât atât, de ce preţul, pe aceeaşi reţetă, diferă de la
o lună la alta. În mod normal, toate aceste explicaţii, ar trebui să i se dea
la farmacie", a subliniat subprefectul judeţului, Nicolae Verindeanu.
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Biroul de presă

Prevenirea furturilor din autoturisme
În condiţiile în care în anul 2009, la nivelul judeţului Caraş-Severin
au fost constatate 136 furturi din autovehicule (+ 27% faţă de anul
2008), cea mai mare parte a acestora fiind constatate în municipiul
reşedinţă de judeţ, Reşiţa (78, + 30% faţă de 2008), la nivelul poliţiei
municipiului Reşiţa a fost demarat, în data de 08.02.2010 şi se află în
derulare un „Plan de măsuri pentru prevenirea şi combaterea furturilor
din auto şi de componente exterioare în municipiul Reşiţa”.
Scopul proiectului vizează prevenirea infracţiunilor de furturi din
auto în Reşiţa şi informarea cetăţenilor cu privire la modalităţile de
reducere a riscului de a deveni victima unor astfel de infracţiuni.
Partenerii implicaţi în proiect sunt: Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Caraş-Severin, Casa de Cultură a Studenţilor Reşiţa, Centrul
pentru Promovarea Culturii de Securitate Timişoara, Primăria
Municipiului Reşiţa, Rotaract Club Reşiţa, Interact Club Reşiţa şi Liga
Studenţilor din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa.
Graficul de desfăşurare a activităţilor în cadrul acestui proiect
prevede activităţi informativ-preventive în perioada 20.04-08.05.2010.
Echipe formate din tineri voluntari vor împărţi fluturaşi cetăţenilor şi îi
vor informa în legătură cu prevenirea şi combaterea furturilor din
autoturisme. La sfârşitul acestei campanii se doreşte identificarea
principalelor parcări expuse furturilor, pentru a putea fi luate măsurile
necesare în vederea creşterii nivelului de siguranţă a autovehiculelor
staţionate în zonele respective.
Larisa Crîsta

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 Patru tineri din Reşiţa sunt cercetaţi de

oamenii legii întrucât sunt suspectaţi că fac
parte dintr-un grup specializat în comiterea
de infracţiuni informatice. Suspecţii au
efectuat operaţiuni financiare în mod
fraudulos, prin utilizarea unor carduri contrafăcute. În fapt, în seara zilei de 12 aprilie
a.c., o patrulă a Serviciului Public Poliţie
Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa a observat patru persoane
care prezentau un comportament suspect
în jurul unui bancomat din zona Victoria. La
apariţia poliţiştilor comunitari, trei au reuşit
să scape, iar unul a fost imobilizat. Asupra
suspectului, N.R., au fost găsite mai multe
carduri ce păreau a fi contrafăcute. În
continuare, în urma investigaţiilor efectuate
au fost identificaţi şi ceilalţi trei suspecţi.
l 14.04.2010: şoferului unui autoturism sa accidentat fiindcă nu a adaptat viteza întro curbă periculoasă.
l 1 4.04.2010 : p ieton acro şat de o
autoutilitară în timp ce efectua manevra
de mers înapoi pe o stradă din Mehadia.

l 15.04.2010: a fost depistată pe DN 58 o
autoutilitară neînmatriculată.
l 15.04.2010: un bărbat din Caransebeş
a condus băut şi fără permis de conducere
un autoturism. În urma testării cu aparatul
alcooltest, acesta a indicat o valoare de
0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar
conducătorul auto a fost transportat la
Spitalul Municipal de Urgenţe Caransebeş
unde a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma
efectuării de verificări s-a stabilit că nu
poseda permis de conducere pentru nicio
categorie.
l 17.04.2010: accident rutier la Oraviţa
din vina conducătorului unei motorete care
s-a angajat în depăşirea unui autoturism
fără a se asigura.
l 17.04.2010: efectivele de poliţişti rutieri
din cadrul Poliţiei municipiului Reşiţa şi
posturile comunale de poliţie arondate, cu
sprijinul Serviciului Rutier şi a poliţiştilor de
ordine publică, au organizat o acţiune
pentru combaterea neregulilor în trafic.
l 18.04.2010: a fost depistat un bărbat în
timp ce conducea un autoturism având

permisul de conducere reţinut.
l 19.04.2010: pe DN 58 s-a produs un
accident rutier în urma căruia a rezultat
vătămarea corporală a unui bărbat. Pe
fondul neadaptării vitezei într-o curba
periculoasa spre dreapta, şoferul unui
autoturism a pierdut controlul direcţiei de
deplasare şi a pătruns pe contrasens
intrând în coliziune cu un TIR, ce tracta o
semiremorcă.
l 19.04.2010: minoră din Bocşa dispărută de la domiciliu. La momentul dispariţiei
minora purta o pereche
de blugi de culoare
albastră, o helancă albă
şi o pereche de adidaşi
de culoare albastr ă.
Semnalmente: 9 ani,
înălţime 1,30 m, păr
şaten, tuns scurt, ochi
căprui. Oricine poate da
relaţii este rugat să sune
la numărul gratuit "112"
sau să contacteze cea
mai apropiată unitate de
poliţie.

l 19.04.2010: şoferul unui ansamblu de
vehicule nu a adaptat viteza într-o curbă
periculoasă la dreapta şi a acroşat un autoturism între localităţile Gherteniş - Măureni.
l 19.04.2010: Poliţia Mun. Caransebeş a
fost sesizată de o tânără despre faptul că a
fost acostată de fostul ei concubin care i-a
cerut să discute despre împăcarea lor, iar la
refuzul acesteia a prins-o de braţ şi a băgato în autoturism după care au plecat. La
ieşirea din localitatea Jupa au fost depistaţi
de poliţişti. Bărbatul este cercetat pentru
lipsire de libertate în mod ilegal
şi pentru ca a condus un
autoturism neînmatriculat şi
fără permis de conducere.
l 20.04.2010: accident rutier
în Oţelu Roşu soldat cu victimă.
Conducătorul unui microbuz nu
a păstrat o distan ţ ă de
siguranţă în mers faţă de un
ansamblul de vehicule care
circula regulamentar şi era
format dintr-o autoutilitară ce
tracta o semi-remorcă, intrând
în coliziune cu acesta.
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Datoria externă pe termen mediu şi lung,
înregistrată la 28 februarie 2010, a fost de
peste 67 de miliarde euro, reprezentând
82,3% din totalul datoriei externe, conform
informaţiilor prezentate de Banca Naţională a
României.

Parcul auto naţional însuma, la data de 31
martie 2010, peste 5,3 milioane de autovehicule, cu
27.279 mai puţine faţă de începutul lunii, potrivit
datelor publicate de Direcţia Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul
Poliţiei Române.

Angajarea personalului contractual în
sistemul sanitar pe funcţiile vacante, s-ar putea
face doar prin concurs sau examen, organizat în
limita posturilor vacante prevăzute în statul de
funcţii, potrivit unui act normativ recent elaborat de
Ministerul Sănătăţii.

Propuneri proiecte de inovare în
domeniul ecologic
Persoanele juridice din România pot propune proiecte de
inovare în domeniul ecologic (ecoinovare), care vor beneficia
de o finanţare din partea Uniunii Europene în valoare totală de
35 de milioane de euro, prin Programul Competitivitate şi
Inovare (CIP).
În baza cererii de propuneri a Comisiei Europene, se vor
acorda fonduri pentru proiecte noi din domenii care vizează
reciclarea de materiale, materialele de construcţie durabile,
alimentele şi băuturile şi practicile comerciale ecologice. O
prioritate deosebită se va acorda micilor întreprinderi care
propun produse sau servicii ecologice şi au nevoie de
asistenţă pentru a putea pătrunde pe pieţe.
Poate depune cerere de finanţare orice persoană juridică
din statele membre ale Uniunii Europene. Solicitarea de
propuneri de proiecte se adresează în mod special, dar nu
exclusiv, IMM-urilor care au dezvoltat un produs, un proces
sau un serviciu ecologic fiabil din punct de vedere tehnologic,
dar fără a reuşi să le impună pe piaţă.
Apelul vizează patru domenii principale:
l Reciclare de materiale;
l Materiale de construcţie durabile;
l Alimente şi băuturi;
l Activităţi comerciale ecologice.
Cererea de propuneri a fost lansată în data de 13 aprilie şi
este valabilă până la 9 septembrie 2010. Vor putea fi selectate
pt. finanţare aproximativ 50 de proiecte, care vor beneficia de
o acoperire a costurilor de până la 50%, prin finanţare directă.
Proiectele vor fi selectate în funcţie de abordarea lor
inovatoare, potenţialul de multiplicare comercială şi contribuţia adusă politicilor europene în domeniul mediului, în
special în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a resurselor.

Lansarea programului de tratatent
invaziv a pacien]ilor cu infarct
miocardic acut
Ministerul Sănătăţii a lansat Programul Naţional de
tratament invaziv a infarctului miocardic acut. În cadrul acestui
program, Ministerul Sănătăţii va asigura finanţare pentru toate
consumabilele (inclusiv stent-uri) intervenţiilor în regim de
urgenţă efectuate asupra pacienţilor cu infarct.
Suma alocată programului este de 15 milioane de lei şi
este suplimentară fondurilor alocate programului de bolnavi
cronici cu afecţiuni cardiovasculare.Ministerul Sănătăţii
estimează că în primele 12 luni de implementare ale
programului vor putea fi rezolvate 3 500 de cazuri.
Programul MS va fi implementat în 10 centre deschise în
spitalele de urgenţă sau, după caz institutele cardiovasculare,
din Bucureşti, Tg. Mureş, Cluj, Iaşi şi Timişoara şi are ca scop
tratamentul corect al bolnavului cu infarct miocardic.În acelaşi
timp, programul gândit de MS va duce la reducerea mortalităţii
şi a complicaţiilor prin infarct miocardic acut în România, dar şi
reducerea costurilor de spitalizare si a costurilor pe termen lung
“Programul este îndreptat în mod direct către interesul
pacientului. Pacienţii cu infarct miocardic acut pot fi vindecaţi
fără sechele dacă ei ajung în timp util la aceste centre”, a
declarat ministrul CSEKE Attila.

Preciz@ri referitoare la desf@}urarea
activit@]ilor economice de c@tre persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale }i
întreprinderile familiale
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale doreşte să
reamintească producătorilor agricoli faptul că orice activitate
economică trebuie să se desfăşoare în conformitate cu
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu modificările ulterioare. Astfel:
Activitatea economică este definită în art.2 lit.a) ca
“activitatea agricolă, industrială, comercială, desfaşurată pentru
obţinerea unor bunuri sau servicii a căror valoare poate fi
exprimată în bani şi care sunt destinate vânzării ori schimbului
pe pieţele organizate sau unor beneficiari determinaţi ori
determinabili, în scopul obtinerii unui profit”.
Art. 4 precizează că persoanele fizice pot desfăşura activităţi
economice, după cum urmează:
“a) individual şi independent, ca persoane fizice autorizate;
b) ca întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale;
c) ca membri ai unei întreprinderi familiale”.
Conform O.u.G. nr. 44/2008există o perioadă de doi ani, care
se încheie la 25 aprilie 2010, până la care persoanele interesate
pot opta să desfăşoare activitate economică - în una din formele
menţionate la art. 4 din ordonanţă.

Guvernul propune un proiect de Lege
pentru contraven]iile silvice
Guvernul a adoptat un proiect de lege privind privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor silvice.
Proiectul de lege prevede contravenţii silvice la regimul privind
administrarea şi amenajarea pădurilor, integritatea fondului
forestier, paza şi protecţia pădurilor, regenerarea pădurilor şi
punerea în valoare a masei lemnoase, exploatarea masei
lemnoase şi recoltarea produselor nelemnoase, precum şi la
controlul aplicării normelor privind circulaţia materialelor lemnoase,
procedura de constatare şi sancţiunile.
Acesta cuprinde un număr mai mare de sancţiuni contravenţionale, precum şi o valoare a amenzilor mult mai mare, comparativ
cu legea din anul 2000.
De asemenea, proiectul de lege prevede creşterea numărului
de agenţi constatatori: ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei
Române şi Poliţiei de Frontieră, ofiţeri şi subofiţeri din cadrul
Jandarmeriei Române, ofiţeri şi subofiţeri din cadrul serviciilor
profesionale pentru situaţii de urgenţă, personalul silvic din cadrul
parcurilor naţionale şi naturale, la care se adaugă agenţii
constatatori existenţi până acum, adică cei din structurile silvice.
Actul normativ stabileşte şi procedura pentru confiscarea fizică
şi contravalorică a materialelor lemnoase, dar şi o procedură
simplificată pentru constatarea şi aplicarea contravenţiilor silvice,
fără a fi necesară o rezoluţie a şefului ocolului silvic, cum era
prevederea legală până acum.
l Până în prezent în cadrul programului Rabla au fost
distribuite 94 de mii de tichete valorice, vouchere, din cele 110
mii. În cadrul şedinţei de guvern de săptămâna viitoare numărul
tichetelor ar putea fi suplimentat. În cele două luni de
funcţionare a programului s-au predat la Remat-uri 63 de mii de
maşini şi s-au vândut circa 11 mii de maşini.
l Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a lansat în
dezbatere publică Proiectul de Lege privind Statutul
inspectorului de muncă şi social şi Proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea
şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată.

Sprijin financiar pentru
produc@torii de lapte
}i produse lactate
Producătorii de lapte şi produse lactate care
livrează anual cantităţi mai mari de 10.000 de
kilograme de produse vor primi sprijin financiar
diferenţiat, în funcţie de cantitatea de lapte
livrată pieţei, a anunţat ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale. Bugetul total alocat României
pentru acest mecanism de susţinere este de
aproximativ 5 milioane de euro şi va fi finanţat din
Fondul European de Garantare Agricolă.
Executivul a aprobat, în şedinţa din 14 aprilie,
o Hotărâre de Guvern care creează cadrul legal
naţional pentru acordarea acestui sprijin
producătorilor de lapte şi produse lactate,
finanţat din fonduri europene şi destinat fermelor
sau persoanelor fizice din acest domeniu,
afectate de criza din sectorul lactatelor.
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a
afirmat că sprijinul financiar se acordă pentru
anul de cotă 2008 -2009, iar termenul limită
pentru depunerea cererilor de obţinere a acestui
sprijin este 14 mai 2010.
Sprijinul financiar de care beneficiază
producătorii din acest domeniu este diferenţiat
pe 4 categorii, în funcţie de cantitatea de lapte
livrată pieţei, astfel:
l Pentru producătorii care livrează pieţei anual
între 10.000 - 20.000 de kilograme de lapte,
sprijinul financiar este de 200 de euro per
exploataţie. În această situaţie sunt aproximativ
5.700 de producători, iar valoarea totală alocată
acestui segment este de 1,142 milioane de euro.
l Pentru producătorii care livrează pieţei anual
între 20.001 - 200.000 de kilograme de lapte şi
produse lactate, sprijinul financiar este între 236
şi 2360 de euro/exploataţie, în funcţie de
cantitatea de produse. Numărul producătorilor
este de 5.154, iar suma totală alocată acestui
segment este de 546.000 de euro.
l Pentru cei care livrează anual peste 200.001
- 500.000 de kilograme de produse, respectiv
273 de producători, sprijinul financiar va fi de
2.000 de euro/exploataţie.
l Iar cei care depăşesc cantitatea de 500.000
de kilograme anual, respectiv 140 de producători, vor primi câte 1.200 de euro.
Producătorii de lapte şi produse lactate care
livrează produse pieţei pot beneficia de sprijin
financiar dacă îndeplinesc cumulativ următoarele cerinţe:
l Sunt persoane juridice şi/sau fizice autorizate, atestate prin certificatul de înregistrare la
Registrul Comerţului;
l Sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
ca producători cu cote de livrări lapte pentru anul
de cotă 2008-2009;
l Producătorii sunt în activitate la data de 31
martie 2010, iar producţia de lapte livrată pe
exploataţie este mai mare de 10.000 de
kilograme de lapte.
Guvernul Romaniei, 14.04.2010

l Tribunalul Bucureşti a admis cererea grupului parlamentarilor independenţi de înscriere a partidului Uniunea Naţională pentru Progresul
României l Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat l Descentralizarea sistemului sanitar s-ar putea finaliza până la 1 iulie 2010 l Plafonarea
indemnizaţiilor de conducere la nivelul operatorilor economici de stat se prelungeşte până la data de 31.12.2010 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul 3381/2010, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului privind completarea Nomenclatorului
calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate
cu certificate de calificare (M.O. nr. 173/17.03.2010)
l Ordinul 68/2009, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
pentru modificarea Normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din
transferul titlurilor de valoare, obţinut de persoanele fizice,
aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finantelor şi
al preşedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.
3.483/144/2008 (M.O. nr. 175/18.03.2010)
l Programul din 2010, Camera Consultanţilor Fiscali de
pregătire profesională continuă aferent anului 2010 (M.O.
nr. 175/18.03.2010)
l Convenţia din 2010, Ministerul Finanţelor Publice privind implementarea Programului de sprijin pt. beneficiarii
proiectelor în domenii prioritare pt. economia românească,
finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europe-
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ne alocate Romaniei (M.O. nr. 179/19.03.2010)
l Ordinul 134/2010, Ministerul Sănătăţii privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009 (M.O. nr. 179/19.03.2010)
l Biroul Român de Metrologie Legală - Lista din 2010,
oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului
metrologic legal L.O. - 2010 (M.O. nr. 181/22.03.2010)
l Legea nr. 56 privind accesibilizarea fondului forestier
naţional (M.O. nr. 183/23.03.2010)
l Ordinul nr. 360/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din Ministerul Mediului şi Pădurilor (M.O. nr.
186/24.03.2010)

l Legea nr. 51/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor
voluntari (M.O. nr. 188/24.03.2010)
l Ordinul nr. 68/2010 al Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale privind completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi
(M.O. nr. 189/25.03.2010)
l Ministerul Administraţiei şi Internelor - Norma din 2010
de protecţie a informaţiilor clasificate secret de serviciu în
domeniul activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul
Ministerului Administra ţiei şi Internelor (M.O. nr.
193/26.03.2010)
l Ordinul nr. 74/2010 al Ministerul Administraţiei şi
Internelor pentru aprobarea Normelor de protecţie a
informaţiilor clasificate secret de serviciu în domeniul
activităţilor contractuale desfăşurate în cadrul Ministerului
Administraţiei şi Internelor (M.O. nr. 193/26.03.2010)

Duma de Stat din Rusia a adoptat o lege care acordă
amnistie pentru cei mai mulţi veterani ai războiului mondial
II şi le oferă spaţiu locativ gratuit. Amnistia nu se aplică
pentru cei condamnaţi pentru omor sau agresiune sexuală
asupra copiilor. Legea este legată de aniversarea a 65 de
ani de la sfârşitul războiului, 9 Mai.

Comisarul european pentru finanţe, Olli Rehn, propune ca
fiecare stat membru al Uniunii Europene să prezinte, înainte de
dezbaterile din parlamentele naţionale, proiectele de bugete către
Comisia Europeană. Propunerea a fost discutată la Madrid, în cadrul
Eurogroup, care reuneşte miniştrii de finanţe şi economie din zona
euro şi la reuniunea informală ECOFIN.

Alejandro Robaina, considerat "naşul"
tutunului cubanez considerat unul dintre
cele mai bune din lume, a murit. O cutie de
trabucuri "Vegas Robaina" produsă de
Robaina poate aduce până la 500 dolari
pe piaţa internaţională.

M@suri pentru sprijinirea protec]iei datelor cet@]enilor, protejarea drepturilor
acuza]ilor }i promovarea cooper@rii în materie de imigra]ie }i azil
Crearea unui spaţiu unic de justiţie şi securitate
pentru 500 de milioane de europeni reprezintă prioritatea principală a Comisiei Europene pentru următorii
cinci ani. Marţi, 20 aprilie, Comisia a prezentat acţiuni
concrete în vederea promovării posibilităţii cetăţenilor
de a munci, a călători şi a studia în afara graniţelor
ţărilor lor. Propunerile vor întări securitatea cetăţenilor
printr-o cooperare judiciară mai bună şi printr-o mai
mare solidaritate având la bază o politică comună în
materie de imigraţie şi azil. Întreprinderile vor beneficia,
de asemenea, de reducerea birocraţiei şi de o mai mare
certitudine juridică în tranzacţiile transfrontaliere. Odată
cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1
decembrie 2009, UE deţine acum instrumentele care îi
permit introducerea unui nou echilibru în politicile sale,
în scopul consolidării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor
Europei.
„Cetăţenilor UE nu ar trebui să le fie obstrucţionat
accesul la justiţie atunci când îşi părăsesc ţara. Doresc
ca cetăţenii să aibă încrederea că UE le poate proteja
drepturile atunci când sunt în străinătate, în contextul
întemeierii unei familii, al planificării pensionării, al
soluţionării unui litigiu contractual sau al demersurilor în
urma unui accident de maşină”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisar european pentru
justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.
Comisarul european pentru afaceri interne al UE,
Cecilia Malmström, a declarat: „Programul stabilit la
Stockholm reprezintă o foaie de parcurs către o Europă
liberă şi sigură. Întrucât libertatea şi securitatea sunt
importante pentru cetăţenii europeni, acest program
reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru Europa
de a fi mai aproape de cetăţenii săi. De aceea vom
propune, printre altele, un sistem intrare - ieşire pentru
spaţiul Schengen, astfel încât oamenii să poată
traversa frontierele cu mai puţină birocraţie, beneficiind,
totuşi, de mai multă securitate. Vom introduce, de
asemenea, instrumente pentru a combate cu mai multă
eficacitate criminalitatea organizată şi vom folosi noile
dispoziţii ale Tratatului de la Lisabona pentru a
incrimina atacurile informatice şi furtul de identitate pe
internet. Scopul meu este ,de asemenea, crearea unui
sistem comun în domeniul imigraţiei şi azilului, bazat pe
solidaritate.”
Liderii europeni au aprobat în decembrie anul trecut
170 de iniţiative cunoscute drept Programul de la
Stockholm. Măsurile urmăresc crearea unui spaţiu
european autentic al libertăţii, securităţii şi justiţiei în
următorii cinci ani. Comisia a transpus acum aceste
obiective politice într-un plan de acţiune pentru
perioada 2010-2014.
În domeniul justiţiei, drepturilor fundamentale şi
cetăţeniei, planul include următoarele propuneri:
l îmbunătăţirea protecţiei datelor cetăţenilor în toate
politicile UE inclusiv asigurarea respectării legii şi
prevenirea infracţiunilor şi în relaţiile cu partenerii
internaţionali.
l consolidarea drepturilor acuzaţilor, în cursul
procedurii penale, de a beneficia de un proces corect
prin propuneri referitoare la informarea cu privire la

acuzaţie, la furnizarea de consultanţă juridică, la comunicarea cu rudele acestora şi la asigurarea unor măsuri
speciale de protecţie în cazul persoanelor vulnerabile;
l eliminarea birocraţiei pentru cetăţeni şi întreprinderi
prin asigurarea recunoaşterii transfrontaliere a
hotărârilor judecătoreşti şi a documentelor civile, fără
proceduri greoaie sau cheltuieli excesive;
l simplificarea recuperării transfrontaliere a creanţelor şi a soluţionării alternative a litigiilor. La ora actuală
întreprinderile recuperează doar 37% din creanţele
transfrontaliere;
l promovarea comerţului on-line oferind societăţilor o
legislaţie europeană în materie de contracte cu titlu
facultativ; în 2008 doar 7% din tranzacţiile de pe internet
din Europa au avut caracter transfrontalier;
l creşterea protecţiei cetăţenilor care călătoresc în
străinătate pe teritoriul UE atunci când rezervă un
pachet turistic sau depun o cerere în urma unui accident
rutier. Pentru călătoriile în afara UE, cetăţenii vor
beneficia de o protecţie consulară mai bună.
În domeniul afacerilor interne, planul include
următoarele propuneri:
l stabilirea unei strategii de securitate detaliate în
vederea consolidării cooperării în ceea ce priveşte
asigurarea respectării legii, protecţia civilă, precum şi
gestionarea dezastrelor şi a frontierelor;
l negocierea unui acord pe termen lung cu SUA
privind prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie
financiară în scopul combaterii terorismului;
l analizarea unor demersuri ale UE în vederea
utilizării datelor registrului cu numele pasagerilor în
scopul asigurării respectării aplicării legii şi crearea unui
cadru european pentru comunicarea datelor PNR
ţărilor terţe;
l protejarea cetăţenilor europeni de criminalitatea
informatică prin incriminarea furtului de identitate,
precum şi a software-ului ostil utilizat pentru a ataca
sistemele informatice, şi prin întărirea securităţii
frontierelor prin instituirea unui sistem de intrare-ieşire;
l evaluarea şi, dacă este necesar, modificarea
directivei privind păstrarea datelor;
l clarificarea condiţiilor de intrare şi şedere pentru
resortisanţii ţărilor terţe în scopul ocupării unor locuri de
muncă sezoniere, precum şi al detaşărilor în cadrul unei
societăţi; introducerea unui sistem comun UE de
acordare a azilului şi promovarea solidarităţii între
statele membre.
Istoricul dosarului
Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona la 1 decembrie 2009, Carta Drepturilor
Fundamentale a UE devine obligatorie din punct de
vedere juridic pentru instituţiile UE şi pentru statele
membre atunci când acestea acţionează în sfera de
aplicare a dreptului UE. Majoritatea normelor şi
politicilor în materie de justiţie şi afaceri interne vor fi
propuse de Comisie şi aprobate atât de Parlamentul
European, cât şi de Consiliu, acesta din urmă votând cu
majoritate calificată în loc de unanimitate, ceea ce va
eficientiza procesul decizional.
IP/10/447, Bruxelles, 20 aprilie 2010

Marcajul european de conformitate
Comisia Europeană lansează o
campanie de informare privind marcajul
CE, un logo creat pentru a facilita libera
circulaţie a produselor şi pentru a-i
proteja pe consumatori.
Marcajul "CE" garantează faptul că
produsele care îl poartă, indiferent dacă
sunt fabricate în Europa sau în afara ei,
respectă normele UE în materie de securitate, sănătate şi protecţie a mediului.
Cu toate că acest marcaj există de mai mult de 15 ani, majoritatea
populaţiei încă nu ştie că simbolul "CE" înseamnă "în conformitate cu
normele europene", crezând că acesta indică faptul că un produs a fost
fabricat în Europa.
Această campanie de informare vizează întreprinderile, în egală
măsură. Marcajul "CE" a fost creat, pe de o parte, din raţionamente de
securitate pentru utilizatori şi, pe de altă parte, pentru a facilita libera
circulaţie a bunurilor pe piaţa unică europeană.
Logoul CE este o garanţie a securităţii, un paşaport care le permite
produselor să circule liber în Spaţiul Economic European (din care fac
parte ţările UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). În cazul produselor
care poartă acest marcaj, nu sunt necesare formalităţi suplimentare pentru
importarea acestora în spaţiul UE sau pentru exportarea într-un alt stat
membru. Această procedură permite reducerea formalităţilor administrative şi a costurilor, menţinând totodată un grad ridicat de securitate.
Producătorul, fabricantul şi distribuitorul unui produs care prezintă
marcajul "CE" îşi asumă întreaga responsabilitate cu privire la respectarea
normelor europene aplicabile.
Acest logo este obligatoriu pentru comercializarea în UE a anumitor
produse - calculatoare, jucării, aparate electronice şi electrocasnice, aparatură medicală - reprezentând mai mult de 30% din producţia industrială.

l Ultimele sondaje publicate în UK confirmă trendul crescător
al Liberal Democrat, creditat cu 30-33 procente înaintea alegerilor din
7 mai. În ambele, Laburiştii se găsesc pe poziţia a treia. Dar, urmare a
particularităţilor sistemului electoral din Regatul Unit, este posibil ca
Liberalii să vină pe poziţia a treia în votul popular dar să adune cele
mai multe locuri în noul Parlament.
l Preşedintele american Barack Obama şi-a prezentat
viziunea în ceea ce priveşte explorarea spaţială: "Considerăm că,
până în anul 2025, o nouă navă spaţială (...) ne va permite pentru
prima oară să organizăm misiuni spaţiale cu echipaj uman la bord
dincolo de orbita lunară, în profunzimile spaţiului" şi "Considerăm că,
până în anul 2025, o nouă navă spaţială (...) ne va permite pentru
prima oară să organizăm misiuni spaţiale cu echipaj uman la bord
dincolo de orbita lunară, în profunzimile spaţiului".
În privinţa satelitului natural al Pământului: "Nu mai suntem implicaţi într-o cursă care vizează atingerea unui singur obiectiv, precum
aselenizarea", a declarat Obama. "De fapt, ceea ce a fost o competiţie mondială, a devenit de mult timp deja o cooperare globală".
l Preşedinţii din Ucraina şi Rusia au convenit să prelungească
şederea Flotei ruse din Marea Neagră în portul ucrainean
Sevastopol, după data la care contractul de închiriere expiră, 2017.

l Consiliul Rusia-NATO şi-a reluat integral activitatea, atât privind aspectele civile, cât şi cele militare l Papa Benedict al XVI-lea a marcat a cincea
aniversare a alegerii sale luni, 19 aprilie l Rezultatul alegerilor din Irak a fost lăsat deschis după ce o instanţă judiciară a ordonat ca buletinele de vot
exprimate în Bagdad să fie renumărate manual l Parlamentul din Turcia a început dezbaterea privind modificări ale constituţiei care limitează puterile
sistemul judiciar secular şi armatei l Companiile aeriene trebuie să restituie preţul integral al biletului, inclusiv taxele de aeroport, pasagerilor
afectaţi de anulările de zboruri impuse de norul de cenuşă provenit de la un vulcan islandez, potrivit Comisiei Europene l Brasilia, capitala futuristă a
Braziliei a sărbătorit miercuri, 50 de ani l Alegerile prezidenţiale anticipate din Polonia, au fost fixate pentru data de 20 iunie l

Curăţenia în “zona morţii” din Everest
Douăzeci de alpinişti nepalezi sunt pregătiţi să urce pe
Everest în această săptămână pentru a încerca să elimine
gunoiul adunat în decenii pe munte, într-o campanie de
curăţare la cea mai mare altitudine din istorie.
Mulţi alpinişti străini şi nepalezi au curăţat Muntele Everest
în trecut, dar liderul Extreme Everest Expedition 2010,
Namgyal, a declarat ca nimeni nu a îndrăznit să cureţe mai
sus de 8.000 de metri, o zonă cunoscută sub numele de "zona

morţii " pentru lipsa de oxigen şi relieful periculos.
Namgyal şi echipa sa de alpinişti experimentaţi, care
transportă rucsacuri goale şi pungi speciale, vor înfrunta aerul
rarefiat şi temperaturile scăzute pentru a strânge butelii goale
de oxigen, canistre de gaz, corturi rupte, funii şi alte ustensile
situate între South Col şi vârful de 8850 m.
"Aceasta este prima dată când curăţăm la această
înălţime, în zona morţii. Este foarte dificil şi periculos", a
declarat Namgyal, care a urcat pe Everest, cel mai înalt vârf
din lume, de şapte ori. "Gunoiul a fost îngropat sub zăpadă în
trecut, dar acum a ieşit la suprafaţă din cauza topirii zăpezii
cauzată de încălzirea globală".
"Gunoiul ridică probleme pentru alpiniştii. Unele rămăşiţe
sunt de pe vremea lui Hillary (Edmund Hillary, primul om care
a escaladat Everestul - 1953)" a mai spus alpinistul.
Munte a devenit cunoscut ca fiind cea mai mare groapă de
gunoi din lume. Mulţi alpinişti îşi lasă uneltele şi gunoiul în
spate când coboară din cauza epuizării şi a lipsei de oxigen.
Neozeelandezul Edmund Hillary şi şerpaşul Tenzing
Norgay din Nepal au fost primii care au urcat pe culmea
Everestului în 1953. Realizarea a transformat Nepalul într-o
destinaţie turistică populară.
Mai mult de 4.000 de alpinişti au urcat de atunci pe munte,
alţii venind doar pentru turism, o sursă importantă de venit
pentru Nepal, una din ţările cele mai sărace din lume.

Membrii echipei Extreme Everest Expedition 2010 speră să
aducă jos cel puţin 2000 kg de deşeuri şi corpul neînsufleţit al
unui alpinist care a decedat în cursul ascensiunii acum doi ani.
"Am văzut trei cadavre zăcând acolo de ani de zile", a
declarat Namgyal. "Vom aduce jos corpul unui alpinist elveţian
care a murit pe munte în 2008 şi îl vom incinera mai jos de
tabăra de bază, pentru care avem acordul familiei."
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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 5 porci, 80 kg, 8 lei/kg. Tel.
0740-770047. (R.R)
Vând aparat sudură electric. Tel.
0746-434797.
Vând maşină de spălat vase
Bosch, 50 lei; călcătoare simple 40
lei şi profesionale 60 lei; masă de
călcat, 40 lei; cuptor cu microunde,
150 lei; frigider, 500 lei; biciclete de
la 200 lei; cărucior de copii nou 350
lei; filtre de cafea. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (R.R)
Vând în Caransebeş, cartofi de
sămânţă, 150 kg, 70 bani/kg neg;
200 kg cartofi pentru porci, 30
bani/kg. Tel. 0255-518661. (R.R)
Vând cadru metalic pt. persoane
cu handicap sau pentru bătrâni, 80 €
neg. Tel. 0744-994248. (R.R)
Vând uşă termopan în stare
foarte bună, 380 lei; uşă dublă
termopan, 650 lei; geam termopan,
500 lei. Tel. 0255-206065. (R.R)
Vând rochie de mireasă cu bolero, 100 €. Tel. 0744-977206. (R.R)
Vând scroafă cu 11 purcei; iapă
5 ani cu mânz.Tel. 0742-544119. (rr)
Vând purcei mari 50 lei/perechea; lapte de capră 3 lei/l. Tel.
0355-407154, 0722-801561. (R.R)
Vând motor trifazic cu manivelă,
1000 lei. Tel. 0746-656847. (R.R)
Vând ladă frigorifică Privileg,
100 €. Tel. 0255-224242. (R.R)
Vând viţei 450 lei/buc. Tel. 0746642653. (R.R)
Vând maşină de spălat, 500 lei
neg; congelator Arctic cu 5 sertare,
200 lei neg; cumpăr glucometru. Tel.
0770-705985, 0355-803292. (R.R)
Vând semănătoare de păioase,
1300 lei neg; maşină de împrăştiat
îngrăşăminte, 400 lei neg. Tel. 0255526023. (R.R)
Vând mobilă sufragerie, 1.000
lei; dormitor complet, 1.400 lei;
colţar sufragerie extensibil 900 lei;
canapea extensibilă, 500 lei; fotoliu
pat, 400 lei; Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)
Vând rochie de mireasă, 700 lei
negociabil, ceas de buzunar, 80 lei
neg., aparat de diafilme + 40 poveşti
pentru copii, 180 lei; 2 candelabre,
cu 5 şi cu 2 braţe, 70 lei amândouă;
saltea 1 persoană, 35 lei . Tel. 0751161618. (R.R)
Vând mobilă de tineret nouă,
700 lei; 3 canapele noi de piele,
1.000 lei. Tel. 0767-372844. (R.R)

Diverse

Vând mobilă, maşină de spălat
automatic, congelator cu sertar,
boiler, convector, candelabru rustic.
Tel. 0723-671958.
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
Cumpăr 30 de familii de albine.
Tel. 0728-781343.
Vând maşină de cusut electrică,
rusească, coase, surfilează,
brodează, face butoniere. Tel. 0355422338, 0770-849771.
Vând cazan de ţuică de 50 l,
2.000 lei neg. Tel. 0355-805986.
Vând TV color Grunding, 51 cm,
150 lei; TV color Saba, 100 lei; TV
color Schneider, 70 cm, 250 lei;
calculator Pentium 4 complet, 600
lei. Tel. 0743-431976.
Vând generator curent 9 kw
diesel 220+380 V, pret 900 €. Tel.
0746-434797.
Vând viţel, culoare roşu cu alb, 6
săptămâni. Tel. 0767-960897.
Vând boxa clarion de 400 watt +
sound mixer 400 lei. Tel. 0743787934.
Xerox Mita, format maxim A3, cu
posib. de mărire/micşorare 150%.
Casă de marcat Elka 82, aproape
nouă. Orgă lumini rusească Delta01, 6 canale. Tel. 0745-908228.
Ofer unei persoane cu handicap
un cadru cu rotile. Tel. 0745627325. (R.R)
Vând porc marele alb la 6,5
lei/kg în Şopotu Vechi. Tel. 0255243110, 0745-654658. (R.R)
Vând costum popular ţărănesc
pt.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. 0751847843. (R.R)
Vând mobilă tineret, cu multe
corpuri, aproape nouă, 300 €; saxofon tenor luxor, galben, aproape
nou, 1500 lei; goblenuri “Cina cea
de taină” 300 €, “Secerătorii” 200 €;
costum popular damă din zona
Banatului Montan, 200 € neg. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (R.R)

ANUNŢ
Privind licitaţie de masă lemnoasă
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în Bocşa, str. 1
Decembrie 1918, nr. 22, jud. Caraş-Severin, tel. 0355-566605,
fax 0355-566600, anunţă organizarea în data de 30.04.2010,
ora 11.00 la sediul instituţiei, a preselecţiei, iar în data de
03.05.2010, ora 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local
Bocşa, a licitaţiei publice deschise pentru vânzare de masă
lemnoasă pe picior (154 buc. arbori de esenţă, plop), felul
tăierii-accidentală, situaţi în zona gării Bocşa II şi în zona Groza,
oferta făcându-se prin strigare. Volumul total de masă
lemnoasă este de 460 mc.
PRIMAR
JR. PATRICIU MIREL PASCU

Vând două iepe de lucru în satul
Comorâşte, 1.500 €. Tel. 0728310452, 0721-069525. (R.R)
Vând vacă de 6 ani cu viţel, în
Brebu, are 18 litri de lapte. Tel. 0255231793. (R.R)
Vând aragaz cu 3 ochiuri, 200 lei
neg.; chiuvetă inox, 150 lei. Tel.
0355-809202, 0746-019651. (R.R)
Vând ferestre cu rulouri, cu geamuri complete, 250 x 160 cm şi 165
x 75 cm, 400 lei neg.; 4 rafturi
demontabile, noi din lemn de brad,
200/180 cm.Tel. 0255-555325. (RR)
Vând 2 cărucioare pentru copii,
150 lei neg. Tel. 0355-807075. (R.R)
Vând dormitor în stare foarte
bună, 1500 lei neg. Tel. 0721609773. (R.R)
Vând home-cinema, 60 €. Tel.
0726-206883. (R.R)
Vând taur 250-300 kg, 1500 lei.
Tel. 0754-089063. (R.R)
Vând 2 cărucioare din Germania, preţ neg. Tel. 0721-809951.
Vând cărucior copii Ricky 150
lei. Tel. 0733-987037.
Vând una bucată tulpină de nuc.
Tel. 0751-132460.
Vând maşină de găurit trifazică
GR16, aparat de sudură cu argon,
trusa de tăiere oxigaz. Tel. 0720545776.
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi, defecte sau funcţionale.
Ofer 10-40 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.
Vând fotolii pat, 2 seturi 4 buc.
negociabil. Tel. 0720-545776.
Vând convector gaz cu tiraj
forţat pentru bloc preţ 300 lei
negociabil. Tel. 0770-479168.
Cumpăr televizoare, calculatoare, biciclete şi orice produse
electronice bune şi defecte. Tel.
0743-431976.
Vând TV Goldstar cu telecomandă, diag 51 cm; video VHS,
marca Fisher (necesită reparaţii).
Tel. 0770-515588, 0355-807491.
Vând receiver Grunding şi 2
telefoane fixe. Tel. 0770-515588,
0355-807491.
Vând color cu telecomandă
“Loewe”, stereo, diag. 56 cm. Tel.
0770-515588, 0355-807491.

Auto-Moto-Velo
Vând piese noi Dacia: planetare,
set motor, etc. Tel. 0723-671958.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Vând urgent buldo-escavator cu
4 cupe, stare perfectă JCB şi dau
cadou Peugeot boxer 1196 acte lăzi,
tot la 27.000 lei neg. Tel. 0762976403.
Vând Peugeot Boxer 1996 acte
la zi, înscris, 2.500 € neg. Tel. 0762976403.
Vând Dacia 1988 acte la zi
verificare 2011, 1.500 lei neg. Tel.
0762-976403.
Vând Dacia 1996 acte la zi,
verde metalizat, cu gaz, 2.000 lei
neg. Tel. 0762-976403.
Vând remorcă monoax basculabilă, ideală tractor 445, preţ 2.700
lei. Tel. 0722-787817, 0767-323957
Vând remorcă auto 5 tone
basculabilă, preţ 5.500 lei. Tel.
0722-787817 sau 0767-323957.
Vând piese de schimb pt. Raba,
Saviem, IMS, un motor complet pt.
tractor U445, motor electric trifazic
22 KW, 1000 rotaţii/minut şi unul de
30 KW, remorcă joasă pe o axă pt.
tractor; pompă de injecţie şi injectoare noi pt. tractor U650; semănătoare de păioase; ma şin ă de
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împrăştiat îngrăşăminte. Tel. 0740524888. (R.R)
Vând Opel Astra Caravan
diesel, recent adus din Germania,
1995, 1.200 €.Tel. 0756-386658. (rr)
Vând Ford Sierra, toate taxele la
zi, 750 € neg.Tel. 0756-386658 (RR)
Vând buldoexcatavtor şi scutere
aduse din Austria la preţuri avantajoase. Tel. 0730-804745. (R.R)
Vând Opel Vectra diesel, model
cosmo, 2007, multiple dotări, comenzi pe volan, navigaţie profesională, pilot automat, dublu climatronic, geamuri fumurii, totul electric,
120 CP, carte service. Tel. 0744474676, 0733-732121. (R.R)
Vând Ford Escort, 1996, fără rugină, 1600 €, taxa de înmatriculare
180 €; Lancia, 1997, înmatriculată,
consum mic, 1600 €. Tel. 0745226987. (R.R)
Vând vouchere. Tel. 0742353609. (R.R)
Vând Ford Focus Breack, 2002,
1.8 TDI, aer condiţionat, 4 air-baguri, oglinzi electrice, închidere centralizată, ABS, scaune încălzite,
4.500 € neg. Tel. 0742-018418 (RR)
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 VW Passat, diesel, 1.6
cmc, 1987, pentru piese, 1200 lei.
Tel. 0752-829260. (R.R)
Vând Dacia 1310, 2001, 63.000
km, 1.250 € neg. Tel. 0255-221271.
Cumpăr alternator de Opel
Astra, 1.7 din 1992. Tel. 0742544119. (R.R)
Vând Opel Cadet alb, 1.6, pe
injecţie, consum mic. Tel. 0746656847. (R.R)
Vând cauciucuri 165 cu 65/13;
195 cu 65/15, 50 lei/buc; baterie 50
amperi pentru maşină, 70 lei. Tel.
0255-224242. (R.R)
Vând VW Golf 4, 2001, 1.9 TDI,
înmatriculată, climatronic, 5. 800 €.
Tel. 0745-226987.
Vând remorcă pentru Dacia de
750 kg, 250 € neg; aripi pentru
tractor U445; radiator, punte, placă
frontală pentru U650. Tel. 0746642653. (R.R)
Vând tractor Ferguson cu cabină. Tel. 0255-526023. (R.R)
Vând Seat Ibiza, înmatriculat,
acte la zi, 2.000 €; genţi aluminiu pe
14 şi 15, 500 lei/set. Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Vând Renault 11, diesel, an
fabricaţie 1987, gri metalizat, 1.6,
consum 5 l/100 km, taxe la zi, 1.200
€ negociabil. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)
Vând Dacia papuc 5 locuri, din
2001, 84.000 km. Tel. 0749-027619.
Vând voucher pentru Rabla, 450
€ neg. Tel. 0763-782732, 0722804033. (R.R)
Vând Mazda pentru piese, 400
€. Tel. 0726-673517. (R.R)
Vând VW Jetta, înmatriculat,
1.7, cu genţi de aluminiu, închidere
centralizată, 400 € neg. Tel. 0732288701. (R.R)
Vând Dacia pt. Rabla, 350 €;
Opel Corsa, puţin avariat la geam,
1.4, 650 €, consum 4%. Tel. 0726206883. (R.R)
Vând tractor U445, an fabricaţie
1993, preţ de vânzare 15.000 lei.
Tel. 0722-787817 sau 0767-323957
Vând tractor V445, cabină, motor 3 pistoane, 45CP, preţ 13.000 lei.
Tel. 0722-787817 sau 0767-323957
Vând disc purtat pe tiranţi pentru
tractor 445, preţ 5.500 lei. Tel. 0722787817 sau 0767-323957.

Vând voucher 1.600 lei. Tel.
0723-188347. (R.R)
Vând 2 bucăţi tocători CSU
româneşti, preţ 6.500-9.500 lei. Tel.
0722-787817 sau 0767-323957.
Vând Dacia 1300, an fabricaţie
1985, stare excepţională. Preţ fix
500 € Tel. 0728-258298.
Vând Opel Astra 1,7 break combi pe motorină, geamuri electrice,
airbag, cârlig remorcare etc. adusă
de 2 zile din Germania. Preţ 1.000 €
neg. Rog seriozitate şi numai după
ora 18 să sunaţi. Tel. 0255-234141.
Vând VW Touran 1.9 TDI, AF
2004 argintiu, 7 locuri, 12 airbag-uri,
geamuri electrice, climatronic,
comp. de bord, viteze 6+1, etc. arată
şi funcţionează impecabil. Înscris în
România în martie 2008, mai bine
de un an maşina a fost ţinută în garaj
deoarece locuiesc în SUA. Folosită
doar ocazional când sunt în RO.
Preţ 8.299 €. Tel. 0727-831170.
Vând Opel Astra 1,9 benzină, an
1993, cutie automată, înmatriculată
RO, preţ 1.700 €. Tel. 0767-887293.
Vând Vw Polo an 96, motor 1000
cmc, taxa înmatriculare 130 €, adusă recent, stare perfectă de funcţionare, preţ 1.000 €. Tel. 0746-434797
Vindem cauciucuri online pe
www.cauciucuridirect.ro cu 25%
mai ieftine decât în magazine Tel.
0256-306293.
Vând Iveco 50c13 an 2001
motor 2,8 l. Tel. 0746-434797.
Vând Lt 50-90 6 locuri + ladă
385x215 motor 2,4 l diesel. Tel.
0746-434797.
Vând platformă 2 tone, remorcă
750 kg. Tel. 0746-434797.
Vând Honda Shadow an ‘99,
600 cmc. Tel. 0746-434797.
Vând Iveco Daily 35-8 basculabil spate an 90, 340 bascula. Tel.
0746-434797.
Vând Ford Mondeo, an 1998,
motor 1,6 16V, preţ negociabil. Tel.
0762-052900.

Imobiliare
Vând în Băile Herculane, lângă
piaţă, apartament 2 camere decomandat, utilat. Tel. 0726-125935.
Vând teren în centru, lângă
BCR, 430 mp. Tel. 0726-125935.
Închiriez avantajos cameră de
cămin cu baie, în Reşiţa, Luncă. Tel.
0726-125935.
Închiriez în Băile Herculane
apartament 2 camere decomandat,
frumos mobilat, nou utilat, toate
utilităţile. Tel. 0726-125935.
Închiriez în Moroasa ap. 2 camere decomandat, mobilat, utilat, aproape de centru. Tel. 0726-125935

(continuare în pagina 1)

În data de 21 aprilie
2010 s-au împlinit
3 ani de când a
plecat dintre noi

dr. ILIASĂ PETRU-IOAN.
Dumnezeu să-l odihnească!
Familia

Matrimoniale
Caut amantă în Caransebeş.
Am 60 ani. Tel. 0722-856769.
Tânără, discretă şi atrăgătoare
aştept tel. la 0729-215998, 0727643641.

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

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

Iliasă Ioan
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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

12 apr. 10
13 apr. 10
14 apr. 10
15 apr. 10
16 apr. 10
19 apr. 10
20 apr. 10
21 apr. 10

113,4360
112,8527
112,9516
113,1229
113,7086
112,1942
112,7070
113,1270

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

22 Martie - 21 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

22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21

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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PRISMA SPORT
SPORT

PRISMA
SPORT
PRISMA
SPORT

PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT

B OX

LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a28-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
28 16
8 4
34
28 15
7 6
38
28 13 12 3
47
28 13 11
4
41
28 14
7 7
37
28 12 11 5
39
28 12
6 10
47
28 11
7 10
32
28 10
8 10
31
28 10
3 15
36
28 8
9 11
27
28 7 11 10
24
28 9
5 14
25
28 7 8 13
28
28 7 6 15
24
28 5 11 12
16
28 5 9 14
24
28 6 5 17
28

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

P
GP
GP P P
15 56p
29 52p
18 51p
24 50p
25 49p
26 47p
34 42p
33 40p
26 38p
38 33p
37 33p
35 32p
40 32p
37 29p
40 27p
27 26p
45 24p
49 23p

Etapa urmatoare (29/34) 23.04 - 26.04.2010: Vineri 23.04:
Ceahlaul Piatra Neamt - Astra (ora 18:00, GSP TV); Dinamo - Poli Iasi
(ora 20:30, Antena 1); Sambata 24.04: Pandurii Tg. Jiu - FC Brasov
(ora 15:00, GSP TV); Otelul Galati - FC Rapid (ora 17:00, Digi Sport);
CFR Cluj - Alba Iulia (ora 21:30, Digi Sport); Duminica 25.04: Gaz
Metan - Bistrita (ora 15:00, GSP TV); U Craiova - Unirea Urziceni (ora
17:00, Digi Sport); Steaua - Poli Timisoara (ora 20:00, Digi Sport); Luni
26.04: International - FC Vaslui (ora 20:30, GSP TV).

Bute l-a facut KO pe Miranda. Pugilistul roman Lucian Bute a facut
un nou meci mare, reusind sa il invinga pe Edison Miranda printr-un KO
de senzatie in runda a treia, pastrandu-si astfel titlul mondial al
categoriei supermijlocie, in versiunea IBF. Victoria romanului a fost cat
se poate de clara si nu poate fi pusa sub semnul intrebarii, "Mister KO"
continuandu-si astfel parcursul bun de peste Ocean. Aclamat de
16.000 de spectatori prezenti in sala din Montreal, Bute a intrat in ring
pe melodia Where the streets have no name a celor de la U2.
Sportivul roman a practicat un joc de tatonare in primele doua
runde, cand nu i-a dat nici o sansa Edison Miranda, cel care in
majoritatea timpului a fost nevoit sa faca un joc defensiv.
In runda a treia, Bute a lovit decisiv. Un upercut de stanga in plina
figura l-a trimis pe Miranda in lumea viselor, iar Bute a reusit astfel sa-si
apere centura.
Victoria lui Bute nu poate fi pusa sub semnul intrebarii. Romanul sia lovit adversarul de 47 de ori, in timp ce Miranda a reusit acest lucru
doar de 21 de ori.
Pentru Lucian Bute a fost a cincea oara cand si-a aparat titlul
mondial IBF, iar victoria in fata lui Miranda a fost a 26-a din cariera sa
(21 reusite prin KO).
"Am muncit mult pentru aceasta lupta. Am convenit cu antrenorul ca
vom incepe in forta, am lucrat mult la upercut. L-am atins de doua ori pe
Miranda, a incercat sa arate ca nu e ranit, dar am vazut in ochii lui ca e
ranit si atunci am simtit ca il pot face KO. Sunt capabil sa ma bat cu
oricine. Sunt cel mai bun boxer la semimijlocie", a declarat Lucian Bute,
la finalul meciului.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa23-a:
Clasament
etapa
17-a:

M
V E I
M
M VV E E I I
1. HCM Constanta
21 18
2 1
2. UCM Resita
21 16
2 3
21 13
2 6
3. Steaua MFA Bucuresti
4. Stiinta Dedeman Bacau
20 12
4 4
20 13
1 6
5. Pandurii Tg. Jiu
20 12
0 8
6. U Bucovina Suceava
7. HC Odorheiu Secuiesc
22 10
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
666
641
621
628
554
594
653
539
516
620
510
627
527

GP
GP
GP
547
551
550
578
539
541
674
556
533
668
591
705
663

P PP
38p
34p
28p
28p
27p
24p
20p
17p
13p
13p
13p
10p
3p

Etapa urmatoare (24/26): Duminica, 25.04.2010: Stiinta
Municipal Bacau - Steaua MFA Bucuresti; HCM Constanta - Sport Club
Municipal Rom Cri Brasov; CSM Satu Mare sta; HC Minaur Stiinta
CSM Baia Mare - Dinamo Bucuresti; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu HC Odorhei; UCM Resita - Universitatea Politehnica Municipal
Timisoara; Universitatea Suceava - Universitatea Transilvania Cluj.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
23 - 25 apr:
23 - 25 apr:
26 apr - 02 mai:
28 apr - 02 mai:

MOTOGP - MP al Japoniei, Motegi, Etapa II;
JUDO - Campionate Europene, Viena, Austria;
TENIS - Turneu WTA, Stuttgart, Germania;
GIMNASTICA - Camp Europene, fem, Birmingham.

DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Divizia Nationala, Etapa 6, Steaua - Stiinta Petrosani
Sambata TVR 2 ora 11:00
HANDBAL FEM.: Liga Nationala: Rapid - U Cluj
Sambata Digi Sport ora 12:00
GIMNASTICA: CE de Gimnastica, Birmingham, finalele masc. aparate
Sambata TVR 2 ora 16:00
ATLETISM: Maratonul de la Londra
Duminica Eurosport ora 11:00
HANDBAL MASC.: Cupa Cupelor, semifinale: Steaua - Granollers
Duminica Sport.ro ora 18:45
TENIS: Turneul WTA de la Stuttgart, Germania, ziua 2
Marti Eurosport ora 19:30
FOTBAL: Liga Campionilor, semifinale, retur: O. Lyon - B. Munchen
Marti TVR 1 ora 21:40
FOTBAL: Liga Campionilor, semifinale, retur: Barcelona - Inter Milan
Miercuri TVR 1 ora 21:40

HANDBAL
Oltchim s-a calificat in finala Ligii Campionilor. Oltchim Ramnicu Valcea a avut o evolutie extraterestra impotriva unguroaicelor de la
Gyor si a reusit sa se califice in premiera in finala Ligii Campionilor.
Dupa o prima repriza echilibrata, fetele lui Radu Voina s-au impus categoric, scor 24-20 , dupa ce Ada Nechita a facut meciul vietii si a avut un
aport esential in aceasta calificare istorica. Perspectiva calificarii in
finala Ligii Campionilor a transformat sala Traian din Valcea intr-un
adevarat vulcan. 2500 de suporteri au venit si de aceasta data si au
sustinut 'galacticele' lui Radu Voina, in complicatul duel cu Gyor.
Fiecare echipa a avut momentul de dominatie, iar valoarea apropiata
dintre cele doua echipe s-a dovedit si pe teren. Oltchim a traversat un
moment delicat in minutul 15, cand unguroaicelor au inscris de 3 ori
consecutiv si au facut 7-5 de la 5-4, insa romancele au revenit pe finalul
primei parti. Romancele au intrat la pauza cu un avantaj de un gol (1110), insa acesta putea fi mai mare daca Puscasu nu trimitea in bara la
ultima faza din prima parte. Fetele de la Oltchim au inceput bine repriza
a doua, reusind sa se distanteze la trei goluri (13-10), insa unguroaicele au egalat imediat. Chiar si asa, romancele nu s-au dat gata si au continuat atacurile la poarta lui Gyor. Pe fondul unor interventii excelente
ale Paulei Ungureanu, romancele au facut legea in atac, iar reusitele
superbe ale Adei Nechita au transat soarta calificarii cu cinci minute
inainte de final. Oltchim a castigat meciul cu 24-20 si va intalni in finala
formatia daneza Viborg, care a trecut in penultimul act de Larvik.
Nationala masculina de tineret s-a calificat la Campionatul
European 2010. La finalul acestei saptamani, Brasovul a fost gazda
unuia dintre cele opt turnee de calificare la Campionatul European U20
la handbal masculin. Dupa o victorie mare in fata Norvegiei in prima zi a
calificarilor (32-27), Romania a fost invinsa sambata de Franta (25-33)
si a remizat duminica in partida cu Austria (25-25).

Vineri/23 Aprilie

Timişoara

Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+14ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +11ºC
+4ºC

+13ºC
+4ºC

Luni, 26 Aprilie
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LUPTE

Joi/22 Aprilie

+12ºC
+3ºC

+19ºC
+11ºC

Sâmb@t@/24 Aprilie

Caransebeş

+16ºC
+9ºC

Reşiţa

+19ºC
+3ºC

JUDO
Trei sportive, printre care si
campioana olimpica Alina Dumitru, vor lupta pentru medalii la C.E.
de la Viena, care începe joi.
Sportiva va intra în competitie la
categoria 48 de kilograme la care
a câstigat pâna în prezent cinci
medalii de aur europene (între 04
si 08) si doua de bronz, în 02 si 09.
Pe langa Alina Dumitru vor mai
face deplasarea Corina Caprioriu
(cat. 57 kg) si Andreea Catuna
(categoria 52 kg). "Obiectivul nostru este câstigarea unei medalii,
dar cred ca fiecare sportiva
trebuie sa se gândeasca la a
câstiga o medalie nu doar Alina
Dumitru” a declarat Florin
Berceanu, antrenorul lotului.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+14ºC
+3ºC

+18ºC
+3ºC

+13ºC
+5ºC

Joi, 29 Aprilie

Vineri, 30 Aprilie

Caransebeş
Reşiţa

+17ºC
+4ºC

Oraviţa +18ºC
+4ºC

Oraviţa +18ºC
+3ºC

Oraviţa +19ºC
+11ºC

Miercuri, 28 Aprilie

România a cucerit patru
medalii la CE de lupte. Ion Panait
a ocupat locul 2 la categoria 66
kilograme. Aceasta este a patra
medalie a delegatiei Romaniei la
competiţia de la Baku, dupa ce
Gheorghita Stefan a obtinut
medalia de bronz la 84 kilograme,
lupte libere, iar la lupte feminine
Ana Maria Paval a luat bronz la 55
kilograme si Estera Dobre argint la
categoria 51 kilograme.

Duminic@/25 Aprilie

Timişoara

+15ºC
+10ºC

Marţi, 27 Aprilie

FORMULA 1
Button triumfa in China si
trece la sefia campionatului.
Pilotul britanic Jenson Button a
castigat, duminica, Marele Premiu
al Chinei, a patra cursa a sezonului, impunandu-se cu un avans de
o secunda si jumatate in fata lui
Lewis Hamilton, al doilea echipier
de la McLaren-Mercedes. Podiumul de la Shanghai a fost completat de Nico Rosberg (Mercedes).
Pentru campionul mondial in
exercitiu este al doilea succes in
2010, dupa reusita din Marele
Premiu al Australiei. In urma victoriei din China clasamentul pilotilor
a suferit modificari importante in
partea sa superioara, Button
devenind noul lider, cu 60 puncte,
in timp ce Rosberg a urcat pe locul
secund, cu 50 puncte. La constructori in frunte a urcat McLaren
Mercedes, cu 109 puncte, pe doi
coborand Ferrari, cu 90 puncte.
Ajuns la editia cu numarul sapte,
M. P. al Chinei a fost inca o data
influentat de conditiile meteo,
ploaia punandu-si amprenta
asupra cursei.

+16ºC
+6ºC

Sâmbătă, 1 Mai

Duminică, 2 Mai

Reşiţa

+16ºC/+6ºC

+18ºC/+4ºC

+20ºC/+9ºC

+22ºC/+13ºC

+24ºC/+14ºC

+24ºC/+14ºC

+21ºC/+9ºC

Timişoara

+16ºC/+4ºC

+18ºC/+4ºC

+20ºC/+8ºC

+22ºC/+12ºC

+24ºC/+13ºC

+26ºC/+13ºC

+22ºC/+7ºC
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