
Peste 400 de sindicalişti din
uzinele reşi şi cadre
didactice s-au al

şi
şi alegeri anticipate. La

mitingul organizat de filialele
sindicale BNS şi Cartel Alfa din
Caraş-Severin erau aştepta

ştept

şi şi de la combinatul
siderurgic TMK Reşi

şi
Maria Zvarici, de la Cartel Alfa.
Liderul filialei BNS Caraş-Severin,
Nicolae Dr

ştilor c
şi

şi

şi
şi al

salaria şi este vândut mogu-
lului energiei Bogdan Buz

şi

ştilor.
Nicolae Dr

ştilor prezen

ştilor,
pentru ca dup şi schimbe
pozi

şi
şit la proteste, dovedind c

ş-Severin, Marian Apostol, a
subliniat c ştilor
reşi şi Puterii din
România, care inten

ştilor s-a desf şurat şi protestul

nucleului dur al reşi

şi a autorit

ştii au plecat
din centrul civic în jurul orei 16, în
pia

şi organizarea de
alegeri anticipate. Manifesta

şi Cartel Alfa

au organizat manifesta
şti şi în zeci de

oraşe din

şi mai mult popula
şe din întreaga Europ

şurat mai multe
mitinguri de protest împotriva
inten

şi de a în

ţene, precum

ţi care de 45 de zile
protesteaz

ţei, cerând demisia
Puterii

ţi
peste 1000 de manifestanţi, îns

ţi
protestatari au fost de la UCM
Re ţa

ţa. În fruntea
manifestanţilor s-au aflat liderii
Nicolae Dr

ţa se afl ţa unui colaps,
orchestrat de grupuri de interese,
colaps care ar putea conduce la
concedieri masive, în vreme ce
clasa politic

ţene f
ţioneze. Nicolae Dr

ţa, Dan Ob
ţioneaz

ţilor

ţenilor!”, a repetat Nicolae
Dr

ţa sindicali

ţi la manifestaţie
c ţi 28 februarie, a avut
discuţii ce p

ţia cu 180 de grade. Mai mult,
Ob ţat Sindicatul
„Re ţa - 1771” din UCMR, care nu
a ie

ţia conducerii uzinei.
Liderul Filialei Cartela Alfa

Cara

ţeni este adresat
ţioneaz

ţenilor, care
cer demisia Lui Traian B

ţilor
judeţene, în frunte cu Sorin
Fruz

ţ

ţiile s-
au încheiat în jurul orei 17.

Tot miercuri, BNS

ţii de
protest la Bucure

ţar

ţia. În paralel, în
sute de ora

ţiei UE de a înt

ăturat miercuri,
29 februar ie , grupulu i de
manifestan

ă neîntrerupt în centrul
civic al Re

ă
a ările organizatorilor nu au
fost confirmate. Cei mai mul

ăgan, de la BNS,
împreună cu Marian Apostol

ăgan, a vorbit despre
temerea sindicali ă UCM
Re ă în fa

ă locală asistă la
dezintegrarea uzinei re ără
să reac ăgan l-
a acuzat pe managerul general al
UCM Re ădău, că nu
ac ă în intersul uzinei

ăianu.
„Pentru mine directorul Dan Obă-
dău, începând de astăzi nu mai
există! Am avut mare încredere în
el, dar a dovedit că este vândut
unor interese străine de cele ale
re

ăgan, de mai multe ori la
megafon, în fa

ăgan a declarat jur-
nali
ă, mar

ăreau constructive cu
Dan Obădău, care s-a declarat
alături de protestul sindicali

ă o zi să î

ădău a influen

ă
este un sindicat marionetă, aflat la
dispozi

ă protestul sindicali

ă să
semneze Tratatul Fiscal al UE,
tratat care nu va aduce decât mai
multă sărăcie românilor.

În paralel cu protestul sindica-
li ă

ăsescu, a
Guvernului ă

ăverde. Sindicali

ă rămânând cei aproximativ
40 de protestatari, care cer
demisia Puterii

ă, acuzând Guvernul
că prin semnarea Tratatului Fiscal
va accentua austeritatea sărăcind

ă
s-au desfă

ări disciplina
bugetară ăspri regimul de
austeritate.
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ordinare a Consiliului
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data de 28 ianuarie 2012

ş

ş

Ordinea de zi a edin ei
ordinare a Consiliului
Local Re i a din data
de 28 februarie 2012

ş

ş

ţ

ţ
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Editorial Dan Popoviciu

S.C. Normarom Industrie

Str. Bro ţa
judeţul Cara

ştenilor, nr. 59 Oravi
ş-Severin

Produce:

Tel. 0255-572822
Fax 0255-571765

cherestea, semifabricate

şi panouri din lemn masiv

de fag, uscate şi aburite

Matei Mircioane

Protestatarii din Reşi şi nemulţa au semnalat probleme locale, dar ţumiri privind legislaţia europeană

Sindicali}tii re}i]eni se tem de concedieri masive

Mai bine mai târziu?

RMN în Cara}-Severin

Parlamentul grevist al României a decis
să adopte Legea Lustra

ă ocupe func
ărea ă realizare a sistemului

politic postdecembrist! S-a făcut dreptate!
Liderii spirituali ai tor

ă

ă! Să râd, să plâng? Adoptarea
acestei legi, acum, mi se pare o întinare a
memoriei celor ce ănătatea,
tinere

ă func

ătatea con

ă legifereze: la
tomberonul de gunoi al istoriei na

ăgat minerii să planteze panselu

ă 1989 nu
era decât un cirac al fostului Ceau

ă peste bot de la stăpân

ă îndoctrineze tineretul din
provincie. Mai apoi, trimis la o editură unde
nu mai putea nici măcar să declame
idealurile comuniste.

Recunosc că nu pot fi decât subiectiv pe
acest subiect, deoarece am semnat în
tabelele de la Pia ă

ăr ă
tot co

ăpăta
demnitatea umană. Timpul scurs de atunci
nu mi-a confirmat decât faptul că noi,
popula ăput pe mâinile
unor cinici ce n-au treabă cu na ă
sau cu poporul român. Nu, tot scenariul pus
în practică de lustra

ădătorii

ănătate, educa

ălcate în picioare de
cimpanzeii politici ce s-au perindat la
conducerea României. Totul, pentru
exacerbarea veniturilor proprii

ă,
arogantă ă. Postamentul a fost pus
de bâtele primului miner al ării în 1990, prin
înăbu ă

ă-

ţiei. Mai exact, cei
ce au deţinut funcţii politice de conducere în
perioada regimului comunist nu mai au
voie, acum, s ţii în actualul
sistem. O m ţ

ţionarilor, cozile de
topor ale represivei securit ţi, activi

ţii
importante în imaculata democraţie
româneasc

ţea
ţi talibani ai regimului

comunist mai supravieţuiesc acum, câţi
mai ocup ţii, câţi mai pot fi recuzaţi pe
baza acestei legi? Foarte puţini

ţei
lor în 1990. Mai ţineţi minte celebra
Proclamaţie de la Timi

ţionale cu
nemernicele slugi ale dictatorului! A fost
deranj mare atunci. Comunistul Iliescu a
b ţe peste
oasele zdrobite ale golanilor. Primul
pre

ţa Universit ţii pentru
punctul opt. Eram tân

ţia României, am înc
ţia român

ţii anilor 1990,

perpetuat de tr ţii ce le-au
urmat nu a dus la altceva de a ne bate pe
ultimul loc în Europa în ceea ce prive

ţie, justiţie,
coloane vertebrale ale unei naţiuni
civilizate au fost c

ţionalizat

ţ
ţei Universit ţii care clama

lustraţia. Acum, avem Legea Lustraţiei!
Bravo naţiune, halal s ţi fie!

ştii de
partid, nu vor mai putea ocupa func

şi-au mâncat s
şi idealurile prin închisorile

comuniste. Câ

şi nu cei ce
ar fi trebuit trimişi în singur ştiin

şoara? La punctul
opt se stipula ceea ce acum şi-au adus
aminte onorabilii s

şedinte al României de dup
şescu,

care primise o palm

şi trimis s

şi naiv. Credeam c
şmarul regimului comunist se va fi

sfârşit şi ne vom putea rec

şi ho

şte
nivelul de trai. S

şi ale
grupului. O mafie institu

şi cinic

şirea Pie

Cără
ă de tip RMN. Sorin

Frunzăverde, pre

ă a fost aprobată licita

ă magneto-nucleară - RMN - a

ă la
aproximativ 5,6 milioane de lei, dar suma
exactă va fi cunoscută după încheierea
licita

ă
de când a preluat Spitalul Jude

ă din Re

ă poată avea acces mai facil la
astfel de investiga

ările pe termen lung - de luni
de zile - la RMN-urile de la Timi

ăverde, mai précis din

fondul de rulment iar aducerea unui RMN la
Re ături de realizarea unui Centru de
combatere a glaucomului la nivelul Sec

ănătate spitalicesc pe care îl patronează.
”Spitalul Jude

ăverde, iar noi nu am făcut acest
lucru până acum, deoarece abia de anul
trecut spitalul a intrat în administrarea
noastră. Nu puteam investi într-o institu

ă. Acum, însă, reu
ă facem această mare investi

ă aparatură de RMN, care nu ar fi
fost posibilă pe cale exclusiv privată.”

Pre

ădirii Centrului Jude ă
dar

ă.

şenii vor avea în curând la
dispozi

şedintele Consiliului
Jude ş-Severin, a anun

şi instalarea unui aparat de
rezonan şa
cum e cunoscut mai popular. Costul
aparaturii şi al spa

şi

şoara. Banii
pentru RMN provin din fondurile CJ, a
explicat Sorin Frunz

şi

şim
s

şedintele Consiliului jude
şi o serie de investi

şi la nivelul Spitalului Jude

ţie aparatur

ţean Cara ţat
miercuri c ţia pentru
achiziţionarea

ţ

ţiului aferent se ridic

ţiei. Este unul dintre principalele
angajamente ale Consiliului judeţean, înc

ţean de
Urgenţ ţa, aducerea acestei
aparaturi în judeţ, pentru ca astfel virtualii
pacienţi s

ţii medicale, evitându-se
astfel program

ţa, al
ţiei

de oftalmologie a spitalului, sunt
considerate investiţii importante ale
administraţiei judeţene în sistemul de
s

ţean este proprietatea
Consiliului judeţean, a spus Sorin
Frunz

ţie
care nu era a noastr

ţie în
aceast

ţean a mai
anunţat ţii în reparaţia
cl ţean de Ambulanţ

ţean de
Urgenţ (DanApostolescu)

În perioada 1-20 martie 2012 pensionarii cu vârsta
mai mică de 70 ani ă

ălătorie.
În ceea ce privesc pensionarii cu vârsta peste 70 de

ani care locuiesc în zona Triaj ă,
Centru, Secu, Cuptoare, Doman, Muncitoresc, Stavila,
Lend, Marginea se pot prezenta la sediul Serviciului
Public „ Direc ă Socială” din str. Libertă

ă veche) pentru ridicarea tichetelor
de călătorie.

Pensionarii au obliga

ă după cum urmează:
- literele -
- literele -

şi cu o pensie care nu dep şeşte 800
lei, precum şi pensionarii cu vârsta de peste 70 ani care
locuiesc în cartierele Govândari, şi
Moniom se pot prezenta la sediul S.C. Spedition RO-A
TIR, situat pe bd. Republicii, nr. 29 (fostul S.C. Prescom
S.A.) pentru ridicarea tichetelor de c

şi cartierele Lunc

şt

şi cuponul de pensie aferent lunii
februarie 2012 (în original şi copie). Ridicarea tichetelor
se face în ordine alfabetic

Ţerova, Cîlnic

ţia de Asistenţ ţii
nr. 18-22 (fosta po

ţia de a se prezenta personal
cu actul de identitate

01-09 martie
09-20 martie

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L.
M,N,O,P,Q,R,S,Ş,T,Ţ,U,V,W,X,Y,Z.

Tichete de c@l@torie gratuit@
pentru pensionari
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”UNPR nu se va dizolva în alt partid”
Deputatu l Ion Tabugan, preşedinte le

Organiza ş-Severin, consider
şi to

şi nu pe calcule de natur

şterea
nivelului de trai", a declarat Tabugan. Nici alian

şi nici artificiile de
comunicare nu pot substitui creşterea economic

şi poate fi un
model de urmat", sus şedintele UNPR.

Pe de alt şi reafirm
şi fa

şi dialogul social.
”UNPR este şi r

şi îşi va p

şi foarte mari, nici la preocuparea noastr
şi salariile românilor şi nici la celelalte

m

şi nu populist. Responsabilitatea ne obliga s
şi s

şi în urm

ţiei UNPR Cara
ţie ţi membrii partidelor aflate la

Putere trebuie s

ţa economic
ţele,

nici formulele de campanie

ţinem prin toate eforturile, de
la cele mai mici investiţii la cele mai mari. Cazul
companiei americane de la Moldova Nou

ţinut-o din prima zi, este
ţine pre

ţ ţie ţ

ţional

ţa nici la proiectul privind taxarea averilor mari

ţinut ca formaţiune politic
ţiei de guvernare. În egal

ţie s

ă că
întreaga Coali

ă se concentreze acum pe actul
guvernării ă electorală.

"Singurul fundament al succesului în 2012 este
performan ă transpunsă în cre

ă,
pe care trebuie să o sus

ă, pe care
eu am sus

ă parte, UNPR î ă loialitatea
fa ă de Coali ă de actul guvernării, punând pe

primul loc interesul na
ămîne un partid de centru-stînga

ăstra identitatea indiferent de ce se va
întîmpla, spune Tabugan. Am construit acest partid
pe principii solide. Nu vom abandona valorile în care
credem pentru nici un calcul electoral. Nu vom
renun

ă constantă
pentru pensiile

ăsuri pe care le-am sus ă
membră a Coali ă măsură,
UNPR este un partid care se manifestă responsabil

ă privim
dincolo de orizontul alegerilor din 2012 ă
contribuim la efortul comun ca această Coali ă
guverneze ătorii patru ani", explică liderul
progresist. (DanApostolescu)

�

�

�

�

�

ă titluri de cetă
ărintelui prof. univ. dr. Sorin Cosma

ă pentru Persoanele fără Adăpost din Caransebe

ăpezire
efectuate în luna februarie La Moldova Nouă nu există
probleme pe Dunăre cauzate de sloiurile de ghea ă sau de un
debit crescut al fluviului, dar portul rămâne însă în continuare
închis

ă

ăptămânii trecute a fost
inaugurată instala ă de la pârtia Casa Baraj

Consiliul Local Caransebe

Radio Re

Alpinistul Cornel Galescu - Coco, din
Caransebe

La sfâr

ş a acordat dou

şi scriitorului Ion Gheorgheosu Peste 200 de persoane au
beneficiat anul trecut de serviciile sociale oferite de Centrul de
Urgen ş
Jude ş-Severin primeşte de la Guvern un ajutor în
valoare de 35.000 de lei pentru ac

şi şi Teatrul de Vest Reşi

ş, a primit titlul de Cet
ş-Severin, pentru merite deosebite în promovarea

intereselor jude şitul s

ţean
de onoare al municipiului, p

ţ
ţul Cara

ţiunile de desz

ţ

ţa ţa au organizat,
miercuri, 29 februarie, spectacolul „Integrala suitelor Bach,
pentru violoncel solo”

ţean de onoare al judeţului
Cara

ţului
ţia de nocturn

�

�

�

Primăria comunei C-tin Daicoviciu, titular al proiectului
„Reabilitarea păşunilor din comuna C-tin Daicoviciu, judeţul Caraş-
Severin, prin realizarea unor adăpători pentru animale, prin foraj în
păşunile comunale din satele: Prisaca, Zăgujeni şi Peştere” anunţă
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către
Agenţia pentru Protecţia Mediului C-S în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată:

.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează

pot fi consultate la sediul APM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru
Maior, nr. 73, în zilele de luni-vineri între orele 08 -16 , precum şi la
adresa internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainte comentarii la proiectul deciziei de
încadrare, în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

fără evaluarea impactului asupra mediului

00 00

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918,

nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815, organizeaz ţie
public

ţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - birou
urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de 01.03.2012.

Ofertele se depun pân

ţia public
ţi pân

ţa.

ă licita
ă deschisă pentru vânzarea terenului intravilan înscris în:

C.F. nr. 31917 ORAVITA, nr. cadastral 31917 cu S = 1033 mp,
conform H.C.L. nr. 169/28.11.2011;

Documenta

ă la data de 19.03.2012, ora 16, la camera 5
- registratură.

Licita ă va avea loc în data de 20.03.2012, ora 10, cu
repetare în fiecare mar ă la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oravi

Primar, inf. Goga Ion

1.

ntroduse

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii
de strada Lumini

ăvi

Informarea nr. 1934/06.02.2012 a Direc
ă Local privind

situa

ă în data de 07.02.2012.

Informarea nr. 2301/10.02.2012 a Biroului
juridic ări silite din cadrul Serviciului Public -
„Direc

ă brută de către
S.C.AQUACARA

ăspunsul nr. 2046/08.02.2012 a S.C.P.
TUDOR & ASOCIA

ătre S.C. PIE
ăspunsul nr. 1641/31.01.2012 a Autorită

ă ări
privind procedura de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu energie termică,
desfă ă la nivelul municipiului Re

ătre S.C. CET 2010 RE
ări nr. 141105/03.11.2011,

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului
Local cu nr. 1666/01.02.2012.

Adresa nr. 1749/02.02.2012 a S.C. CET 2010
RE ătre BALTUR SIB S.R.L. referitor la
contractul de lucrări nr. 141105/03.11.2011.

Ac ă a Serviciului Public - „Direc

ăcilă
Ion, Francescu Ionel

ă la Registratura Generală a Consiliului
Local cu nr. 1680/01.02.2012.

Cererea de chemare în judecată a domnului
CIUCĂ Victor, împotriva Consiliului Local Re

ă la
Registratura Generală a Consiliului Local cu nr.
1683/01.02.2012.

Solicitarea nr. 2058/08.02.2012 a preotului
paroh Vîlcu Andrei Teofil - parohia Cuptoare, pentru
aprobarea transferului (donării) unui teren cu o
suprafa ă de cca. 1 hectar ce reprezintă al doilea
cimitir din Cuptoare.

Solicitarea nr. 2073/08.02.2012 a Asocia
ăr 21 Decembrie pentru aprobarea unui spa

ă ă

ăria Re
ările furate.

Diverse.

Proiect de hotărâre privind însu
ătuiesc domeniul public al

Municipiu-lui Re
ărâre privind completarea art. 4

al H.C.L. nr. 400/24.11.2011 privind aprobarea
schimbării sursei de încălzire în zonele cu număr
foarte mic de consumatori racorda

ă cu energie termică în
municipiul Re

şului, pentru drumul situat în
municipiul Reşi şi şi
zona Valea Bîrz

şi Administra

şiAmenajarea Teritoriului referitor la situa

şi execut
şi

Privat al Municipiului Reşi

ŞI
Ş S.A.

R

şi
ŞI

şurat şi

ŞI

ŞI

şi Privat al
Municipiului Reşi

şi Francescu Maria,
înregistrat

şi şi
S.C. ELANO INVEST S.A., privind anularea în
totalitate a actului administrativ, înregistrat

şi exprimare a cet

şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local“ Reşi

şteptare clien şi

şi şi parc

şirea inven-
tarului bunurilor care alc

şi

şi

ţa, între DJ 581 Re ţa - Oraviţa
ţei, trup 17 „Gerasis“ cu acces din

DJ 581.

ţiei
Juridice ţie Public

ţia S.C. BALTUR S.R.L. SIBIU.
Informarea nr. 2089/08.02.2012 a Serviciului

Urbanism -
ţia antenelor autorizate/neautorizate - de la data de
01.10.2009 - actualizat

ţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa“ privind dosarul nr.

1426/290/2008 - obiect rectificare C.F.
Informarea nr. 1997/07.02.2012 a S.C. TMK -

RE ŢAS.A. privind consumul de ap

ŢII S.P.R.L. - cu sediul ales în
Re ţa, privind solicitarea de reducere cu 10% a tari-
felor practicate de c ŢE RE ŢAS.R.L.

R ţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilit ţi Publice referitor la clarific

ţa.
Adresa nr. 210/2012 a BALTUR SIB S.R.L.

c ŢA S.R.L., referitor la
derulare contract de lucr

ŢA S.R.L. c

ţiunea civil ţia
pentru Administrarea Domeniului Public

ţa“, împotriva pârâţilor Must

ţa

ţ

ţiei
Adev ţiu
al libert ţii de opinie ţenilor în
Piaţa 1 Decembrie 1918, în jurul troiţei.

Solicitarea nr. 2333/13.02.2012 a Serviciului
Public - „Direcţia pentru Întreţinerea

ţa pentru sprijin
la achitarea facturilor restante din anul 2011.

Solicitarea nr. 2336/13.02.2012 a S.C.
TRANS TELE LORE S.R.L. pt. alocarea unui loc de
parcare - a ţi, în zona Piaţa Re ţa Sud.

Mail al domnului Ion Nistoran, înregistrat cu
nr. 2541/15.02.2012 având ca subiect - Prim -

ţa, Capitala Banatului Montan

ţa la data de 31.12.2011.
Proiect de hot

ţi la sistemul de
alimentare centralizat

ţa.

(aprobat)
2.

-

8.

10.

11.

Proiect de hot -
ţii financiare excepţionale familiilor care se con-

frunt
ţie excepţional

ţ -
ţii de necesitate datorate

calamit ţilor naturale, incendiilor, accidentelor, pre-
cum

ţiuni

ţionare al
Serviciului Public „Direcţia de Asistenţ

ţilor -
ţinere a c -

ţarea
ţine-

rea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ din cadrul serviciului de salubrizare în munici-
piul Re ţa, prin licitaţie public

ţie
public ţei de 300 mp. teren, situat în
Re ţa, str. Vasile Pârvan FN, în vederea construirii
unei case familiale.

Proiect de hot
ţ ţa

identificat
ţa, str.

F

ţ ţa
identificat ţa nr. top.
G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/b/a/2/1/b/e/2/b/
2/1/a/2/1/b, situat în municipiul Re ţa, str.
Crizantemei nr. 4, sc. 2 ap. 1.

Proiect de hot
ţie a terenului în suprafaţ -

ţa, nr. top. 36785, pentru
extindere construcţie existent

ţ
ţa.

Proiect de hot
. ţa a

terenului în suprafaţ
ţa, nr. top. R201/c/9, în vederea con-

cesion ţie pentru extindere restaurant
Bloc 800 Re ţa, str. Petru Maior, nr. 2, bl. 800, c

ŢAS.R.L. înregistrat

ţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa“ privind
posibilitatea formul

ărâre privind acordarea de pres
ta

ă temporar cu probleme financiare determinate
de o situa ă

ă a copilului, pentru anul 2012.

Proiect de hotărâre privind acordarea în anul
2012 de ajutoare de urgen ă familiilor sau persoa
nelor singure aflate în situa

ă

ărâre privind aprobarea planului
de ac ări de interes local pentru
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
de venit minim garantat pentru anul 2012.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare

ă Socială“ din
subordinea Consiliului Local.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modifi
cării ării Caietului de sarcini de delegare a
gestiunii activită ăturat, spălat, stropire, în
tre ăilor publice

ă
ăpezii de pe căile publice

ă deschisă.
Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1

ărârea Consiliului Local nr. 414 din 23
noiembrie 2010 privind concesionarea prin licita

ă a suprafe

ărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafa ă de 14 mp din suprafa

ă în C.F. 3722 Câlnic nr. top.
G100/z/5/51/a, situat în municipiul Re

ăgăra
ărâre privind aprobarea dezlipirii

unui teren în suprafa ă de 2 mp din suprafa
ă în C.F. 15481 UAT Re

ărâre privind concesiunea fără
licita ă de 230 mp. identifi
cată în C.F. nr. 36785 Re

ă prin construire
locuin ă familială P+M, str. Britcă nr. 11, către Mihai
Jenică, Mihai Costinel

ărâre privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al mun Re

ă de 630 mp. identificată în C.F.
nr. 31426 Re

ării fără licita
ătre

S.C. BEG COMPANY IMPEX S.R.L.
Plângerea prealabilă a S.C. CET 2010

RE ă la Registratura Generală
a Consiliului Local cu nr. 2112/08.02.2012.

Informarea nr. 1681/01.02.2012 a Serviciului

Public - „Direc

ării plângerii penale împotriva
doamnei GORCUN Maria - fost Director General al
S.C. TURIST SEMENIC S.A.

şi care pune în pericol
dezvoltare armonioas

şi pentru cazurile sociale deosebite.
Proiect de hot

şi lucr

şi Func

şi complet
şi m

şi de salubrizare a parcuri
lor şi a zonelor verzi amenajate, precum şi cur
şi transportul z şi men

şi
şi

art. 5 din Hot

şi

şi
şului nr. 31, sc. D, ap. 2.

Proiect de hot

şi

şi

şi

şi Mihai Lenu

şi

şi

şi

ŞI

şi Privat al Municipiului Reşi

3.

5.

6.

7.

12.

15.

4.

9.

13.

16.

21.

22.

23.

24.

25.

29.

ă

1.

14.

17.

19.

20.

26.

27.

28.

I în regim de urgenţ

2.

18.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(respins)

(aprobat)

(aprobat)

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 28 februarie 2012

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Închiriez bar cu teras

şoara, 40 mp lux,
acces direct, necesare colabor

şi

şi
utilat et. 1, central modern, 200 €
negociabil. Tel. 0724-391769.

şor nego-
ciabil. Tel. 0720-026801.

ă + mini-
pensiune, pe termen lung, zonă
montană, Anina-Crivina. Tel. 0760-
278901.

Acord gratuitate, chiria 210 €,
ultracentral Timi

ări,
exceptând programul, posibilă
locuirea. Tel. 0742-773016, 0770-
495824.

Vând casă Re
ăi, încălzire centrală, gaz, curte,

garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp. Pre

ăi complet mobilat

ă Zorlen

Vând teren ultracentral Băile-
Herculane, 960 mp, toate utilită

ă, cu 110 €/mp, u

ţa 6 camere, 2
b

ţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Ofer spre închiriere ap. 3
camere 2 b

Vând cas ţu Mare, preţ
negociabil. Tel. 0728-510783.

ţile
în zon

Ofer spre închiriere garsonieră
Micro IV Albăstrelelor cu centrală,
semiutilat, 90 € negociabil. Tel.
0724-391769.

Imobiliare
Vând cas

ţ

ţiu comercial. Preţ 16.000 €. Tel.
0741-298434.

Vând cas

ţ 18.000
€ negociabil. Tel. 0721-461838,
0256-235152. (RR)

ţi, de preferinţ

ă zona Valea Doma-
nului. Tel. 0730-251300.

Vând urgent apartament cu 2
camere în localitatea Boc

ă sala de sport, gresie, faian ă,
termopane, u ă metalică, parchet
laminat, se poate folosi

ă în Jamu Mare formată
din 3 camere, bucătărie, cămară,
apă la bucătărie ă în
curte, teren de 2700 mp. Pre

Închiriez un apartament cu 2
camere în Timi

ă fete.
Tel. 0721-503677. (RR)

şa, la parter
lâng

ş
şi pentru

spa

şi la baie, fântân

şoara, complet utilat,
pe Bd. Vasile Pârvan, zona Billa,
pentru studen

Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, la sosea interna

şi ap

ţională
E70, FS 60m, posibilitate racordare
la curent ă, cu 12 €/mp,
negociabil. Tel. 0720-026801.

Vând ap. 1 cameră, bucătărie,
baie, hol et. 2 din 4, complet mobilat

ăi,
boxă, nelocuit după renovare.
Loca

şi utilat. Disponibil imediat. Preţ
19.800 €. Tel. 0745-130202.

Apartament 3 camere semide-
comandate. Total renovat. 2 b

ţia: Petru Maior primul bloc pe
dreapta. Tel. 0731-359754.

( 7)continuare din pagina

Centrul de Calculatoare angajeaz
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-

-

-

-

Proiect de hot -

-

-

-
-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ărâre privind rectifica
rea bugetului propriu al jude

ărâre pentru modifica
rea Hotărârii Consiliului Jude

ătre
acesta, pe anul 2012.

Proiect de hotărâre de modificare a
Hotărârii Consiliului Jude

ărâre privind
constituirea fondului de rezervă bugetară în
bugetul propriu al jude

ărâre privind deblo
carea

ă bugetară constituit în
bugetul propriu al jude

ărâre privind defalca
rea sumei de 3.500.000 prevăzută în buge
tul propriu al jud

ărâre privind aprobarea
situa ă a
jude

ărâre privind stabilirea
costului mediu lunar în centrele reziden

ă Socială

ărâre pentru modifica
rea Hotărârii Consiliului Jude

ă Re
ă ulterior.

Proiect de hotărâre pentru modifica
rea Hotărârii Consiliului Jude

ă

ă a persoanelor din jude

ărâre privind atribui
rea unor licen

ărâre privind apro
barea cuantumului cotiza

ărâre pentru modifi
carea Hotărârii Consiliului Jude

ărâre pentru

modificarea Hotărârii Consiliului Jude

ăile Herculane“ S.A.
Proiect de hotărâre privind desem

narea unui reprezentant al Consiliului
Jude

ărăsirii copiilor la
nivel jude ătre Comisia pentru
Protec

ă
desfă ă la patinoarul cu suprafa ă
artificială din cadrul Bazei Olimpia, în anul
2011.

Informare anuală a Spitalului Jude
ă Re

ă

ă
Caransebe

ăminului
pentru Persoane Vârstnice Sacu, pe anul
2011.

Raport de activitate al Căminului
pentru Persoane Vârstnice Re

ă pentru Persoane Fără Adăpost
Caransebe

ă din Alibunar ăria Comunei
Alibunar, Republica Serbia, în perioada
27.01.2012-30.01.2012.

Informare privind participarea unui
delegat al Consiliului Jude

ă ”Mihai Eminescu”
ă din Co

ă de studiu în Anglia, din
cadrul proiectului „RESURSE UMANE-
F O R M A R E P R O F E S I O N A L Ă -
ADMINISTRA Ă EUROPEA
NĂ” - COD SMIS 17327/2011, în perioada
24-28 ianuarie 2012.

Întrebări. Interpelări.

ţului Cara

ţean nr.
13/25.01.2012 privind aprobarea bugetelor
de venituri ţiilor

ţean sau finanţate de c

ţean nr. 4 din
10.01.2012 privind utilizarea excedentului
bugetului local al judeţului Cara

ţiului bugetar
2011, pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012.

Proiect de hot

ţului Cara

ţului Cara

Cara

ţie (finanţare), pe anul 2012.
Proiect de hot
ţiei financiar-contabile anual

ţului Cara

ţiale
publice pentru persoane cu handicap pe
anul 2012, din structura Direcţiei Generale
de Asistenţ ţia Copilului
Cara

ţean Cara

ţionare a
Spitalului Judeţean de Urgenţ ţa,
modificat

ţean Cara

ţilor administrativ teritoriale la
serviciile publice comunitare locale de
evidenţ ţul Cara

ţe de traseu pentru servicii de
transport public judeţean de persoane prin
curse regulate speciale în judeţul Cara

ţiei Consiliului
Judeţean Cara

ţie.
Proiect de hot

ţean Cara

ţie.
Proiect de hot

ţean
Cara

ţean Cara

ţul
Cara

ţean de c
ţia Copilului Cara

ţ

ţean de Urgenţ ţa cu privire la
patrimoniul dat în administrare, realizarea
indicatorilor activit ţii medicale, precum

ţia bugetului de venituri

ţului Cara

ţiei de
Administrare a Domeniului Public

ţean de
Etnografie ţ

ţa pentru
perioada 01.01. 2011-31.12.2011.

Raport de activitate al Centrului de
Urgenţ

ţionare a petiţiilor pe semestrul II/2011.
Informare privind participarea unui

delegat al Consiliului Judeţean Cara

ţean Cara

ţii într-o vizit

ŢIE PUBLIC

ş-
Severin, pe anul 2012.

Proiect de hot

şi cheltuieli a institu şi
serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Jude

ş-Severin,
rezultat la încheierea exerci

ş-Severin.
Proiect de hot
şi utilizarea sumei de 150.000 lei din

fondul de rezerv
ş-Severin.

Proiect de hot

ş-Severin la cap.67
”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de
interven

ş-Severin, pe anul 2012.
Proiect de hot

şi Protec
ş-Severin.
Proiect de hot

ş-
Severin nr. 155/2010 privind aprobarea
structurii organizatorice şi a Regulamen
tului de Organizare şi Func

şi

ş-
Severin nr. 40/31.03.2009 privind aronda
rea unit

ş-
Severin.

Proiect de hot

ş-
Severin.

Proiect de hot

ş-Severin, în calitate de
membru al CLUBULUI SPORTIV
BANATUL MONTAN CARAŞ-SEVERIN,
cu rang de asocia

ş-
Severin nr.250/2011 privind aprobarea Ac
tului Constitutiv şi al Statutului „CLUBULUI
SPORTIV BANATUL MONTAN CARAŞ-
SEVERIN”cu rang de asocia

ş-Severin nr. 67/12.05.2005 privind
numirea Comisiei pentru stabilirea şi eva
luarea terenurilor aflate în patrimoniul S.C.
“CONSTRUCT 104 B

ş-Severin pentru a face
parte din Comisia de acreditare a
furnizorilor de servicii sociale din jude

ş-Severin.
Raport semestrial privind monito

rizarea fenomenului p

ş-Severin.
Raport privind activitatea sportiv

şurat

şi

şi
la execu şi
cheltuieli.

Raport de activitate al Camerei
Agricole a Jude ş-Severin, pe anul
2011.

Raport de activitate pe anul 2011 şi
Programul pe anul 2012 al Direc

şi Privat
Caraş-Severin.

Raport de activitate pe anul 2011 al
directorului Muzeului Jude

şi al Regimentului de Grani
ş.

Raport de activitate al C

şi

ş, pe anul 2011.
Informare cu privire la modul de

solu

ş-
Severin, dl.Octavian Deaconu-consilier, la
evenimentul organizat de Comunitatea
local şi Prim

ş-
Severin, dl. Octavian Deaconu - consilier, la
evenimentul organizat de Societatea
Cultural - Artistic şi
Comunitatea local ştei, Republica
Serb ia , în per ioada 02.02.2012-
03.02.2012.

Informare privind participarea unei
delega

2.

5.

6.

8.

9.

11.

12.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

25.

28.

3.

10.

15.

18.

23.

27.

29.

4.

7.

13.

14.

24.

26.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin din data de 28 ianuarie 2012

Asociaţia Speologică ”Exploratorii” - un ONG cu tradiţie
Era anul 1961. Trei membri ai Secţiei de Turism a

Clubului Sportiv Muncitoresc Re ţa intrau pentru prima
dat

ţa, la sugestia dr.
ţ

ţa, fiind afiliat la Agenţia Biroului de Turism pentru
Tineret Cara

ţiei Române de Turism-Alpinism, secţia de
Speologie Sportiv

ţia
Speologic ţa, participând mai apoi ca
membru fondator al Societ ţii Speologice B ţene.
Începând din 1996 face parte din conducerea Fundaţiei
pentru Tineret Cara ţeaz

ţa, o nou ţat
ţean Cara

ţi locale, înfiinţeaz

ţiei este caracterizat

ţele limitrofe. Nu
sunt neglijate nici studiile de biospeologie

ţie a pe

ţi metalice la intrarea în cele mai valoroase pe

ţiei, situat

ţiei, din1996 pân

ţional ţilor

ţie
ţie a

apelor
ţii civile. Num

ţiei Speologice
Exploratorii, spun reprezentanţii ei, este
reprezentat ţa

ţii publice
precum ţinerea finanţatorilor care au încredere în
asociaţie.

şi
şi an ia naştere

Grupul Speo Reşi Ştefan Negrea,
cercet

şi
ş-Severin. În anul 1975 devine membru al

Federa

şte personalitate juridic
şi

ş-Severin. Înfiin
şi

ş-Severin. În anul 1998, al
şi autorit

şteri şi avene în majoritatea
zonelor carstice din Caraş-Severin şi jude

şi hidrogeologie.
Activitatea de protec şterilor este o component

şteri din
Cheile Caraşului.

Adoua perioad şi
1995 este caracterizat

şedinte fiind acum Bogdan
B

şi
profesionalizarea conducerii. Proiectele derulate
în aceast

şi
conservare a ariilor protejate, de protec

şi solului şi, nu în ultimul rând, de
dezvoltare a societ

şi
cinci persoane anual sunt angajate s

şi

profesionalismul membrilor, la care se adaug

şi susă în Avenul din Poiana Gropii. În acela

ător la Institutul de Speologie Emil Racovi ă. Mai
târziu se transformă în Clubul de Speologie Exploratorii
Re

ă. În anul 1991 Clubul de Speologie
dobânde ă, devenind Asocia

ă Exploratorii Re
ă ănă

ă, pe lângă
Salvamont Re ă echipă Salva - Speo, finan ă
de Consiliul Jude ături
de ONG-uri ă ă Clubul Turistic
Banatia.

Prima perioadă a organiza ă de
numeroase descoperiri de pe

ă

importantă, materializată prin amplasarea a numeroase
por

ă a organiza ă între anii 1990
ă de o anumită instabilitate

a conducerii, dar care nu afectează activitatea
curentă.

A treia perioadă a organiza ă
în prezent - pre

ădescu - este caracterizată de dezvoltarea
institu ă, diversificarea activită

ă perioadă conduc la numeroase
rezultate în domeniul speologic, de protec

ă ărul membrilor
atinge un nivel anual de 50 voluntari, intre una

ă lucreze
pentru ASE iar veniturile se apropie de 25.000 de
euro în fiecare an.

Cheia succesului Asocia

ă de pasiunea, perseveren

ă
numeroasele parteneriate cu ONG-uri, institu

(DanApostolescu)

Născut în Câlnic la 8 februarie 1943, profesor, compozitor, dirijor
ău ăcat tradi ă cu inova

ă a lumii, avand concerte în cele mai mari săli din Statele
Unite aleAmericii, Europa

ă de-a lungul anilor, Sabin Pău

ături de
toate acestea, în comunitatea re ă, ca o recompensă pentru întrega activitate, s-a decis
ca Liceul deArtă Re

ău ă în via ă

ă ce lumea întreagă l-a recunoscut ca un mare artist, după ce
comunitatea resi ă la recunoscut ca un mare artist, de ce acum, după ani de zile, să fie
schimbată denumirea acestui liceu. Rotary Club Re ă total împotriva schimbării
denumirii Liceului de Artă <Sabin Pău

şi interpret, artistul Sabin
P şi experimentul muzical şi cel care
a pus numele Reşi

şiAustralia.
Pentru activitatea depus

şi muzicologilor din
România, premiul de compozi

şi
şi

şi
şi şi proiectelor clubului.

„Nu în

şi
şi şedintele în exerci

şi

ţa, este cel care a împ ţia muzical ţia
ţei pe harta muzical

ţa a fost premiat cu premiul
„George Enescu", al Academiei Române, premiul Uniunii compozitorilor

ţie al „Concursului internaţional din Salt Lake City, etc.Al
ţean

ţa sa îi poarte numele.
Omul Sabin P ţa, s-a implicat totodat ţa comunit ţii re ţene, ca membru activ al

Clubului Rotary Re ţa, participând la majoritatea acţiunilor
ţelegem de ce, dup

ţean
ţa se declar

ţa> Re ţa” a declarat pre ţiu al Rotary
Club Re ţa, ing. Paul Vasile.

Pre ţa 2011-2012, Ing. Paul Vasile Ovidiuşedinte Rotary Club Reşi

Rotary Club Re}i]a împotriva schimb@rii denumirii
Liceului de Art@ „Sabin P@u]a” Re}ita

Matei Mircioane
La galeria Agora din Reşi

ştilor Plastici din
Deva. Expozi

şti din
Deva, care, de peste cinci ani, deruleaz

şi

şa din Hunedoara, îns
şi absolvit

Facultatea de arte plastice a Universit

şi multe alte picturi, care nu
sunt legate prin titlu de tematica focului, con

şa încât expozi

ş-Severin,
pentru c şa cum declar şi
g

şi scris un volum, intitulat, „Memoriile
unui frontierist”, volum pe care l-a prezentat
cu prilejul vernisajului. Hunedoreanul-ameri-
can s-a repatriat în anul 2002, stabilindu-se la
Deva, dup şi-a format convingerea c

şe-
dintele Filialei Uniunii Artiştilor Plastici Reşi

şi criticul C

şi a vorbit despre rela

şte, se dezintegreaz

şti
plastici din Deva, în frunte cu pictorul Torino
Boc

ştilor din Hunedoara cu cei din
Caraş-Severin. De altfel, prin mijlocirea lui
Torino, luni 27 februarie, pictorul Ion Bobeic

şi al şti din Reşi

ţa a fost deschs
ţie de pictur

ţia a fost vernisat ţi, 28
februarie, în prezenţa mai multor arti

ţa.
John Pîrva are 50 de ani, s-a n

ţii din
Portland - Oregon. În expoziţia de la Agora se
reg

ţin
sugestia arderii, a dezintegr

ţia ar putea purta titlul
generic, „Focuri”. Despre lucr

ţionat faptul c
ţ

ţii de care a avut parte ca transfug, John
Pîrva a

ţiei au vorbit pre
ţa,

pictorul Ion Bobeic

ţiile fructuoase
de colaborare cu Filiala UAP Deva. C

ţa lucrurilor care nu vor s
ţi mai mulţi arti

ţin

ţie de pictur

ţi arti ţa s

ă
o expozi ă a lui John Pîrva,
membru al Filialei Uniunii Arti

ă, mar

ă o
colaborare permanentă cu Filiala UAP Re

ăscut în
localitatea Bal ă a trăit
20 de ani în America, unde a

ă

ăsesc lucrări ca, „Flacără” sau „Foc”, iar,
pe de altă parte,

ării materiei în
flăcări, a

ările sale, John
Pârva a declarat că reprezintă o trecere
dinspre figurativ spre abstract, lăsând
privitorului libertatea de a interpeta formele ce
curg unele din altele.

John Pîrva a men ă în 1982 a
fugit peste grani ă, chiar prin Cara

ă, a ă, voia să-
ăsească libertatea. Despre incredibilele

peripe

ă ce ă,
„libertatea nu este un loc pe Pământ, ci o stare
de spirit”.

În deschiderea expozi

ă, ălin Chincea.
Bobeică a făcut o scurtă prezentare a
pictorului

ălin
Chincea a spus despre lucrările lui Pîrva:
„Vedem aici lumea arzând! Totul curge, se
tope ă, rămânând la
vedere esen ă piară”.

La vernisaj au fost prezen

ăniciu, care este un entuziast sus ător al
colaborării arti

ă
a deschis o expozi ă la galeria de
artă Forma din Deva. Torino Bocăniciu a invi-
tat ă expună la Deva.

La galeria Agora sunt expuse „focuri”

Un american expune pictur@ la Re}i]a
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Tel Verde destinat informării în legătură cu clasa pregătitoare (inspectorate şcolare judeţene, luni - vineri, 08.00 -
17.00): 0800 816 ABC (ABC = indicativul telefonic al judeţului)
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Guvernul a decis s

Guvernul a decis semnarea Tratatului privind stabilitatea, coordonarea

Teodor Mele

ă amâne procesul de ratificare a Acordului comercial de combatere a mărfurilor contrafăcute (ACTA) până când Curtea Europeană de
Justi

ă ă ă pe primul loc între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce prive ă, arată un
studiu lansat de Organiza

ţie va termina de analizat Acordul
ţa în

Uniunea Economic
ţia Salvaţi Copiii ţia de director al SIE de plenul reunit al Parlamentului

şi guvernan
şi Monetar omânia se afl şte mortalitatea infantil

şcanu a fost validat pentru func

Preşedintele Traian Băsescu vrea să adreseze
Parlamentului un mesaj cu privire la probleme de
politică internă, pe data de 7 martie, potrivit unei
scrisori transmise de

ă Camere ale Parlamentului, Vasile Blaga
şeful statului preşedin

şi
RobertaAnastase.

ţilor celor
dou

În 2012 vor fi listate pachete de 15% prin

ţiunile
Petrom, precum ţiuni ale
companiilor Hidroelectrica

ţial

ofertă
publică secundară pentru companiile Transelectrica,
Transgaz, Romgaz, un pachet de 9,84% din ac

ă publică ini ă.

şi pachete de 10% din ac
şi Nuclearelectrica, prin

ofert

Proiectul , care are în
vedere interzicerea unor drepturi pentru cei
care au f

ţi, 28
februarie, votul final al Camerei Deputaţilor - for
decizional în acest caz.

Legii lustraţiei

ăcut parte din aparatul de partid în
vremea regimului comunist, a primit mar

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Legea nr. 288/2011 pentru modificarea art. 14 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor

. .

. -

. .

-

.

. -

-

. .

-

-

-

. .

şi al
muni

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

şi obiectivelor de investi şi
pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi
proiectelor de investi

şi Dezvolt

şi 214 "Pl

şi
Sportului nr. 6551/2011 privind documentele şcolare şi
universitare oficiale care se întocmesc numai în limba
român

şi de instruire pe
timpul şcolariz

şi completarea
H şi categoriilor
de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru
efectuarea de pl

şi desf şurarea concursului pentru ocuparea
posturilor şi func

şi energiei termice pentru nevoi
casnice, cuvenit veteranilor de r şi v

şi accidenta

şi Protec

şi protec
şi actelor pe care angajatorii

sunt obliga
şi a procedurii

privind transmiterea registrului general de eviden

şi Tineretului - Proce

dura din 2011 de atribuire a denumirilor unit

şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
279/2005 privind ucenicia la locul de munc

şi Internelor - Norma metodo
logica din 2011 privind supravegherea s

şi internelor (M.O. nr.
930/28.12.2011)

Ordinul Ministerului Finan

şurate de
contribuabilii care realizeaz

şi completarea
unor acte normative care reglementeaz

ţiilor (M.O. nr. 892 din 16.12.2011)
H.G. nr. 1220/2011 pentru modificarea H G nr.

120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele
ţii în turism ţare

a documentaţiilor tehnice ţie a
programelor ţii în turism, precum

ţii în turism (M.O. nr. 896/16.12.2011)
Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiuni pentru
masurile 211 "Sprijin pentru zona montan

ţi de agromediu" din Programul naţional de
dezvoltare rurala 2007-2013, aferente cererilor de plata
depuse începând cu anul 2011 (M.O. nr. 897/19.12.2011)

Uniunea Naţional

ţiei, Cercet

ţilor naţionale directe complementare care
se acord

ţei sociale (M.O. nr. 905
din 20.12.2011)

Ministerul Ap ţionale - Norma din 2011 de
restituire de c

ţionale a cheltuielilor de întreţinere

ţionale a României nr. 42/2011
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din aur dedicate aniversarii a 190 de ani de la
Revoluţia din 1821 condusa de Tudor Vladimirescu (M.O.
nr. 912/22.12.2011)

H.G. nr. 1231/2011 pentru modificarea
ţiunilor

ţi în avans din fonduri publice (M.O. nr.
912/22.12.2011)

Ministerul Justiţiei - Regulamentul din 2011 privind
organizarea

ţiilor vacante din sistemul de probaţiune
(M.O. nr. 913/22.12.2011)

Legea nr. 293/2011 bugetului de stat pe anul 2012
(M.O. nr. 914/22.12.2011)

H.G. nr. 1276/2011 privind stabilirea cuantumului
ajutorului anual pentru acoperirea unei pârti din costul
chiriei, energiei electrice

ţilor de r

ţiei Socia
le nr. 2822/2011 privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului muncii, familiei ţiei sociale nr. 1.918/
2011 pt aprobarea procedurii

ţi s
ţinerea parolei, precum

ţ
ţilor în format electronic (M.O. nr. 920/23.12.2011)

H.G. nr. 1225/2011 pt stabilirea salariului de baza mi
nim brut pe ţar

ţiei, Cercet

ţilor de
înv ţ ţional de înv ţ

ţia noilor soiuri de
plante (M.O. nr. 926/28.12.2011)

H.G. nr. 1212/2011 pentru modificarea

ţie (M.O. nr. 928/28.12.2011)
Ministerul Administraţiei

ţii lucr
ţiei

ţelor Publice nr. 3022/2011
privind completarea Nomenclatorului activit ţilor indepen
dente pentru care venitul net se poate determina pe baza
normelor anuale de venit, activit ţi desf

ţelor publice nr. 2.875/2011
(M.O. nr. 931/29.12.2011)

H.G. nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de ree
valuare a locurilor de munca în condiţii speciale prev

ţ

ărilor de execu

ării Rurale nr.
275/2011 privind aprobarea sistemelor de sanc

ă defavorizată",
212 "Sprijin pt zone defavorizate, altele decât zona monta
nă" ă

ă a Barourilor din România - Statutul
din 2011 al profesiei de avocat (M.O. nr. 898/19.12.2011)

Ordinul Ministerului Educa ării, Tineretului

ă (M.O. nr. 903/20.12.2011)
H.G. nr. 1224/2011 privind stabilirea pentru anul 2011 a

cuantumului pla
ă în agricultură în sectorul vegetal (M.O. nr. 904

din 20.12.2011)
Legea nr. 292/2011 a asisten

ărării Na
ătre cadrele militare din Ministerul Apărării

Na
ării (M.O. nr. 909/21.12.2011)

Circulara Băncii Na

G nr. 264/2003 privind stabilirea ac

ă

ă

ăzboi ăduvelor de
război, precum ăzboi în afara
serviciului ordonat (M.O. nr. 920/23.12.2011)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei

ă le prezinte la inspectoratul teritorial de
muncă pentru ob

ă a
salaria

ă garantat în plată (M.O. nr. 922/27.12.2011)
Ministerul Educa ării

ă
ă ământ din sistemul na ă ământ

preuniversitar (M.O. nr. 922/27.12.2011)
Legea 255/1998 (r 2) privind protec

ă, aprobate prin
H G nr. 234/2006 (M.O. nr. 927/28.12.2011)

Legea nr. 289/2002 (r 1) privind perdelele forestiere de
protec

ănătă ătorilor
din Ministerul administra

ă

ă ă
ă venituri comerciale, aprobat

prin Ordinul ministrului finan

ăzute
la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 935/29.12.2011)

H.G. nr. 1285/2011 pentru modificarea H G nr.
755/2010 privind schema de ajutor specific acordat
producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate
(M.O. nr. 936/29.12.2011)

O.u.G. nr. 124/2011 pentru modificarea
ă acordarea de

beneficii de asisten ă socială (M.O. nr. 938/30.12.2011)

Continuarea programului
„Mihail Kog@lniceanu”
„Programul Mihail Kogălniceanu

pentru întreprinderile mici

ării înfiin ării ării IMM-
urilor”, a anun ătorul de cuvânt
al Guvernului, Dan Suciu, la finalul

ărâre de Guvern, aloca
rea unui plafon de garantare pentru
anul 2012 la nivelul sumei de 1.200
de milioane lei, corelat cu bugetul
alocat acestui program pentru anul în
curs.

„De la implementarea acestui
program, care a început la 7 septem
brie 2011, până la sfâr

ătat Dan Suciu.
Banii sunt asigura

ătorul de cuvânt al
Guvernului.

ării ării IMM-urilor pe
perioada 2011-2013, care constă în
acordarea unei linii de credit, în va
loare maximă de 125.000 lei/IMM/
an, cu dobânda par ă

ă caz, garantarea creditului de
către stat, ce vizează sprijinirea
accesului IMM-urilor la ob

ări pentru a suplini nevoile de
lichiditate pe termen de 1 an în
vederea desfă ării activită

şi mijlocii
va continua în 2012, în scopul
stimul şi dezvolt

şedin

şitul anului, au
fost aprobate 222 de proiecte în
valoare de 17,3 milioane de lei”, a
ar

şi Mijlocii,
a explicat purt

şi mijlocii este un
program multianual de încurajare a
înfiin şi dezvolt

şi, dup

şur

ţ
ţat purt

ţei de Guvern din 28 februarie.
În acest sens, Guvernul a decis,

printr-o Hot

ţi din Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici

Programul Kogalniceanu pentru
întreprinderile mici

ţ

ţial subvenţionat

ţinerea de
finanţ

ţii, cu
posibilitatea prelungirii.

-

-

-

Informaţii de context

(Guvernul Romaniei 28.02.2012)-
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Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale inten
ă ca în termen de două săptămâni să înainteze

Guvernului proiectul de act normativ privind taxarea
terenurilor nelucrate.

Conform proiectului, de ătorii de terenuri care nu vor
respecta măsura de igienizare a terenurilor agricole vor
risca sanc

ă măsură vor fi pentru de ătorii ale căror terenuri

ătorii
terenurilor afectate de calamită ătorii care

ă, dovedită pe baza de
documente medicale, din cauza de bătrâne ă majo-
ră sau din alte motive neimputabile de ătorilor de teren.

ţio-
neaz

ţin

ţiuni între 200
ţii de la

aceast ţin
ţie pentru culturi agri-

cole sau silvice prin degradare ţin
ţi naturale, deţin

ţe, forţ
ţin

şi 400 de lei pe hectar.
Conform proiectului de act normativ, excep

şi-au pierdut capacitatea de produc
şi poluare, de

şi-au pierdut capacitatea de munc

Guvernul

Conform noului cadru legal

a aprobat normele metodologice privind
înfiin

-
-

din domeniul telecom,
începând cu 25 februarie 2012, în scopul protec

-

ţarea inspecţiei economico-financiare, în cadrul
Ministerului Finanţelor Publice. Actul normativ stabile

ţiile ţele inspecţiei economico-financia
re, formele de exercitare a acesteia, drepturile
ţiile organelor de inspecţie

ţi, contravenţiile, sancţiunile

ţiei
consumatorilor, contractele încheiate de ace

ţii electronice conţin mai
multe clauze minime obligatorii.

Între altele, consumatorii î

ţi serviciilor de internet, precum
viteza de transfer a datelor sau termenele de remediere a
deranjamentelor ţionare a reclamaţiilor.

ţi, 28 februarie, o convorbire telefonic

ţii identific ţii la problemele
nerezolvate", informeaz ţia rus

ţiativa p ţii
române, MAE rus neoferind mai multe detalii despre
conţinutul dialogului.

şte
atribu şi competen

şi obliga
şi ale operatorilor economici

verifica şi c

ştia cu
furnizorii de servicii de comunica

şi vor putea alege durata
serviciilor de telefonie mobil şi vor fi la curent cu indi
catorii de calitate aferen

şi de solu

ăile de atac.

ă

Serghei Lavrov, a avut
mar ă cu premierul
român, Mihai-Răzvan Ungureanu, în cadrul căreia cei doi
au discutat aspecte ale cooperării bilaterale "în contextul
necesită ării unor solu

ă diploma ă.
Convorbirea telefonică a avut loc la ini ăr

Ministrul rus de externe,

Simplificarea procedurilor de fuziune sau
divizare a societ@]ilor comerciale

Guvernul a aprobat, în ţa din 28 februarie, o ordonanţ ţ
ţile comerciale.

Actul normativ preia o serie de directive europene pentru care România se
afla în risc de procedur

ţioneaz ţile comerciale, a explicat
purt

ţii, obligaţiile de raportare c
ţionari ţi, în cadrul operaţiunilor de fuziune/divizare, sunt

simplificate formalit ţile de informare a acţionarilor, precum ţile de
publicitate legate de constituirea

ţii, în locul publicit ţii prin
Monitorul Oficial.

şedin

şi asocia
şi formalit

şi modificarea actelor constitutive şi se
propune folosirea paginii proprii de internet a societ

ă de urgen ă
care modifică Legea 31/1990 privind societă

ă de infringement, aducând proceduri simplificate
legate de mediul în care ac ă societă

ătorul de cuvânt al Guvernului.
Astfel, sunt reduse, în anumite condi ătre

ac
ă ă

ă ă

(Guvernul Romaniei - 28.02.2012)

Ministerul Educa ării,
Tineretului

ă pentru Ocuparea For
ă (ANOFM) au încheiat miercuri,

22 februarie, un protocol de
colaborare al cărui obiectiv este
cre

ă a muncii pt. persoanele
aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pentru atingerea acestui obiectiv
au fost stabilite o serie de paliere de
ac

ă la programul „A doua ă",
în vederea finalizării învă ământului
primar

ă, prin ins-
pectoratele

ă ă ă-
mânt liceal - filiera tehnologică

ă, în vederea asigurării pregătirii
teoretice a ucenicilor, conform
standardelor ocupa

ătire profesională;

introducerea unui modul op

ă ământul liceal, pentru informarea
elevilor cu privire la Codul muncii,
contractul de muncă, principalele
măsuri active în vederea ocupării unui
loc de muncă, dosarul pentru

ătire practică atât pentru
elevii de liceu, cât

ă ă socială, în
ANOFM AJOFM, în vederea
familiarizării acestora cu activitatea
serviciului public de ocupa-re. Pe de
altă parte, vor fi ini ă

ării măsurilor
active destinate tinerilor

ării.
Durata protocolului dintre MECTS

ării, prelungirea valabilită
ăcută prin act

adi

ţiei, Cercet
ţia

Naţional ţei de
Munc

ţa intern

ţiune comune între care:
facilitarea accesului

ţi în evidenţele agenţiilor
judeţene de ocupare a forţei de
munc

ţ

ţene/al Mun.
Bucure ţile de înv ţ

ţional

ţionale

ţional
sau a unei discipline opţionale în
curricu-lumul la decizia

ţ

ţiile abilitate pentru informarea

ţa muncii.
De asemenea, vor fi organizate

stagii de preg
ţii

facult ţilor de asistenţ

ţiate

ţii
acestuia urmând a fi f

ţional, pe perioade de câte doi ani.

şi Sportului şi Agen

şterea şanselor de ocupare pe
pia

şomerilor
înregistra

şans

şi a celui secundar inferior;
sprijinirea angajatorilor şi a per-

soanelor care au încheiat contracte de
ucenicie la locul de munc

şcolare jude
şti şi prin unit

şi voca-

şi a stan-
dardelor de preg

şcolii pentru
înv

şomaj,
institu
şi consilierea pentru ocuparea unui
loc pe pia

şi pentru studen

şi

şi desf şurate
campanii de informare şi consiliere în
şcoli în vederea promov

şi pentru
prevenirea riscului marginaliz

şi ANOFM este de doi ani de la data
semn

�

�

�

Protocol de colaborare între MECTS }i ANOFM
în vederea cre}terii }anselor de ocupare a

locurilor de munc@



Se pare că stagnarea nea ă a redre-
sării economice de la sfâr

ă trimestre din 2012. Cu
toate acestea, se preconizează revenirea unei
cre ătate a
anului. Pe o bază anuală, conform celor mai
recente estimări, în 2012 cre

ămâne neschimbată în UE (0,0%) ă-
dea cu 0,3% în zona euro. Gradul de incertitudi-
ne rămâne ridicat, iar evolu ă de la o

ă la alta. Prognozele pentru 2012 privind
infla

ă, din cauza pre
ămân ridicate, ării

impozitelor indirecte. În prezent, infla

ăderi a ritmului de cre
ă scăzut de încredere, se

preconizează că, în 2012, PIB-ul real va rămâ-
ne neschimbat în UE (0,0%)

ă de 0,6 puncte procentuale în UE

ă, publi-
cate la 10 noiembrie 2011. La nivelul statelor
membre, se observă că diferen
ămân pronun ărilor,

cre ă în nouă ări, va
stagna într-un singur stat membru

ă în celelalte

ăzut în Grecia

ămâne la un nivel redus, de
ă îmbunătă

ă semnelor de stabilizare date de
sectorul financiar. Implementarea unor politici
credibile în ările vulnerabile

ătă ăsură în anumite
ări, însă spread-urile se men

ăsprit. De

ă de pe pie
ămâne fragilă, iar nivelul de incertitudine are

încă un impact puternic asupra investi

ă măsurilor de asigurare a
lichidită

ărilor, constrângeri pentru investi
ă. În general, se

preconizează o cre ă a nivelului
încrederii

ătate a anului 2012.

ămân
ridicate, infla

ă. Dat fiind că
infla ă s-a stabilizat la aproximativ 2%

ă recentele majorări ale impozitelor indirecte
au împiedicat o scădere mai rapidă a presiunilor
exercitate asupra pre ă
IAPC a scăzut într-un ritm mai progresiv decât
se preconiza. Ca o reflec

ă ă
că infla ă scadă lent în perioada
prognozată. Pentru 2012 în ansamblu, se
estimează că rata infla

ă crească riscurile legate de pers-
pectivele de cre

ă, la o criză a creditelor
ă acest

lucru ar atrage după sine o recesiune gravă
ă. Situa ă-

tă ă unei cre

ă de exemplu de o stabili-
zare a pie

ă fiind
legate de o scădere mai accentuată decât se
preconizase a PIB-ului, ceea ce ar fi, de
asemenea, în detrimentul dinamicii subiacente
a pre ă, perturbările aprovizio-
nării cu petrol cauzate de tensiunile geopolitice

ă.

şteptat
şitul anului 2011 se va

prelungi în primele dou

şteri moderate în cea de a doua jum

şterea PIB-ului real
va r şi va sc

şor ascendent în com-
para

şi a major

şi la 2,1% în zona euro.

Pe fundalul unei sc ş-
tere şi al gradului înc

şi se va reduce cu
0,3% în zona euro. Acesta constituie o revizuire
descendent
şi de 0,8 puncte procentuale în zona euro, în
compara

ştere
r

şterea PIB-ului va fi negativ
şi va fi pozi-

tiv şaptesprezece. Nivelul creşterii
va fi cel mai ridicat în Letonia, Lituania şi
Polonia şi cel mai sc şi Portugalia.

Perspectivele sunt condi

şi
consumatorilor r şi
recent s-a observat o uşoar

şi recunoaşterea
progreselor constante înregistrate în ceea ce
priveşte solu

şi situa

şi
consumului din sectorul privat, riscul de
producere a unei crize a creditelor s-a redus, în
mare parte datorit

ştept şi
consum în perioada prognozat

ştere treptat
şi o redresare a investi şi a

consumului în a doua jum

şi c

şi de 2,1% în zona euro.

În contextul unei incertitudini persistente,
este posibil s

ştere ale UE pentru 2012. În
cazul în care agravarea crizei datoriei suverane
ar duce, în cele din urm
şi la colapsul cererii interne, probabil c

şi
prelungit

şteri mai
puternice a nivelului de încredere decât era de
aşteptat şi unei cereri mai reziliente la nivel
mondial, determinat

şte infla

şi unei cereri mai mari decât era de aşteptat pe
pie

ţiile variaz
ţar

ţia au fost revizuite u
ţie cu cele din toamn ţurilor

la energie, care r
ţia s-a

stabilizat la 2,3% în UE

ţie cu previziunile din toamn

ţele de cre
ţate. În 2012, conform estim

ţ

ţionate de un con-
text economic internaţional mai puţin favorabil,
actuala reducere a cererii la nivel mondial
având un impact negativ asupra exporturilor
nete. În UE, nivelul încrederii întreprinderilor

ţire
datorat

ţ

ţionarea crizei datoriei suverane
au contribuit la stabilizarea pieţelor. Recent,
percepţiile legate de riscul suveran s-au
îmbun ţit într-o oarecare m
ţ ţin la niveluri
ridicate, iar condiţiile de creditare pentru
sectorul privat s-au în ţia

general ţele financiare din UE
r

ţiilor

ţii adoptate de BCE. De asemenea,
având în vedere nivelul redus al cererii,
condiţiile de creditare nu vor constitui, conform
a ţii

ţiilor

Din cauza preţurilor la energie, care r
ţia s-a menţinut la un nivel mai

mare decât se prevedea în toamn
ţiei de baz

ţurilor, inflaţia global

ţie a reducerii preco-
nizate a activit ţii economice, se preconizeaz

ţia va continua s

ţiei IAPC va fi de 2,3% în
UE

ţia PIB-ului s-ar putea îmbun
ţi printre altele datorit

ţei imobiliare din SUA. În ceea ce pri-
ve ţia, riscurile par în general echilibrate,
riscurile importante de evoluţie negativ

ţurilor. Din contr

ţele emergente pot impulsiona inflaţia
preţurilor la produsele de baz

Revizuirea descendent
şterea în UE şi în zona euro

Perspective privind cererea intern şi la
nivel mondial

Evaluarea riscurilor

ă a previziunilor
privind cre

ă

Inflaţia scade doar progresiv

( )Comisia Europeana, IP/12/163- 23/02/2012
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Palestinienii au invitat Consiliul de Securitate ONU s Consiliul European din 1 -
2 martie, de la Bruxelles, va discuta despre punerea în aplicare a strategiei economice a UE, bazat

ata anual
Pre

Ţările G20 au amânat o decizie finală privind o creştere a fondurilor FMI,
până în aprilie

ţiune hot
ţei de munc R ţiei în zona euro a sc

ţi vinovaţi de crime sexuale asupra minorilor sub 14 ani

ă viziteze Cisiordania, Fâ
ă pe consolidare fiscală continuă ărâtă

pentru a stimula cre ă ă ă a infla ăzut în ianuarie la 2,6%, de la 2,7% în
decembrie, conform unei estimări publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat)

ă a pedofililor declara

şia Gaza şi Ierusalimul de Est
şi de ac

şterea economic şi ocuparea for
şedintele rus Dmitri Medvedev a promulgat o lege care

permite castrarea chimic

Irlanda va organiza un referendum cu privire la noul tratat fiscal european

5

Rusia se preg

ţiale, potrivit unui sondaj de opinie independent publicat
în urm ţii occidentale. Alte
dou ţii de sondare a preferinţelor electoratului au prezis
anterior o victorie categoric

ăte
ă treimi din votri în alegerile

preziden
ă cu o săptămână

ă agen
ă pentru Putin.

şte pentru votul din 4 martie. Prim-ministrul
Vladimir Putin este creditat cu dou

şi preluat de publica

Deputaţii europeni sunt împ ţiţi
în privinţa transferului de

din UE c

ţi civile
desf

ăr

ătre
SUA, a reie

ă
ă ă la începutul săptămânii.

date ale
pasagerilor aerieni

şit din dezbaterea
Comisiei pentru libert

şurat

Fostul secretar general al ONU Kofi Annan a fost numit
reprezentant comun Naţiunile Unite-Liga Arab

ţi
ţ

ă privind criza din
. Dacă nici el nu reu

ă că Vestul ările arabe din Golf pot decide că toate căile
diplomatice pentru rezolvarea crizei prin negocieri au fost epuizate,
cea ce, în vocabular ONU, reprezintă un preludiu pentru război.

Siria şeşte în Siria, diploma şi analişti
consider şi

Sistemul nostru solar cuprinde trei tipuri
de planete: lumi stâncoase, terestre, (Mercur,
Venus, Pământ

ă (Uranus

ă stele îndepărtate
intră într-o varietate mai largă, inclusiv "lumi
de lavă"

ăugat un nou tip de planetă,
o lume acoperită de apă, învăluită de o
atmosferă cu aburi. Este mai mică decât

Uranus dar mai mare decât Pământul.
O echipă interna ă de astronomi

condusă de Zachory Berta de la Centrul
pentru Astrofizică Harvard-Smithsonian
(CFA), a studiat informa

ă GJ1214b.
"GJ1214b nu seamănă cu nicio planetă pe

care o cunoa

ă din apă", a adăugat astronomul
În cadrul Proiectului MEarth, condus de

David Charbonneau de la CFA, a fost
descoperită GJ1214b în 2009. Acest super-
Pământ are aproximativ de 2.7 ori diametrul
Pământului

ă o stea ro ă
la fiecare 38 de ore, la o distan ă de 2 milioane
de kilometri, care îi oferă o temperatură
estimată de 230 de grade Celsius.

În 2010, omul de ă Iacov Bean
ăi de la CFA au anun ă măsurătorile

atmosferei de pe GJ1214b arată că probabil
aceasta este compusă în principal din apă. Cu
toate acestea, observa

ă în atmosfera ce acoperă planeta.
Echipa lui Berta a folosit o cameră

specială a lui Hubble, Wide Field 3, pentru a

studia GJ1214b atunci când aceasta a trecut
prin fa ă. În timpul unui astfel de
tranzit, lumina stelei este filtrată prin
atmosfera planetei, oferind indicii ale
amestecului de gaze.

"Am folosit Hubble pentru a măsura
culoarea infraro ă
lume", a explicat Berta.

Cea ă la lumina
infraro ă, astfel încât
observa ă facă diferen

ă ce ă. "Măsură-
torile lui Hubble au înclinat într-adevăr balan

ământului este de 5.5 grame pe
centimetru cub. Acest lucru sugerează că
GJ1214b are mult mai multă apă decât
Pământul

ă este extrem de
diferită de cea a lumii noastre. "Temperaturile

ă, probabil,
materiale exotice, cum ar fi "ghea ă fierbinte"

sau "apă superfluidă", substan
ăine de experien ă de zi cu

zi", a spus Berta.
GJ1214b este situată în constela

ă de
Pământ. Prin urmare, este un prim candidat
pentru studiu pe agenda noului telescop
realizat de NASA/ESA/CSA, James Webb
Space Telescope, planificat pentru lansare la
sfâr

şi Marte), gigan
şi Saturn), gigan

şi Neptun).
Planetele care orbiteaz

şi "Jupiter fierbinte".
Observa

ştem", a spus Berta într-un
comunicat. "O foarte mare parte din masa sa
este compus

şi o greutate de aproape şapte ori
mai mare. Acesta orbiteaz şie pitic

ştiin şi co-
legii s

şi prin prezen

şu a apusului de pe aceast

şie decât la lumina vizibil

şi o atmosfer

şi dimensiunea planetei
sunt cunoscute, astronomii au putut calcula
densitatea, aproximativ 2 grame pe
centimetru cub.Apa are o densitate de 1 gram
pe centimetru cub, în timp ce densitatea
medie a P

şi mult mai pu

şi presiunile ridicate formeaz

şitul acestui deceniu.

ţi de gaz
(Jupiter ţi din gheaţ

ţiile telescopului Hubble al
NASA/ESA au ad

ţional

ţiile privind planeta
denumit

ţ

ţ
ţat c

ţiile lor puteau fi
explicate ţa unui strat gros de
ceaţ

ţa stelei gazd

ţa este mai transparent

ţiile Hubble au ajutat s ţa
dintre abur ţoas

ţa
în favoarea unei atmosfere cu aburi", a spus
Berta.

Deoarece masa

ţin material solid. Ca
urmare, structura intern

ţ

ţe care sunt
complet str ţa noastr

ţia
Ophiuchus, la doar 40 de ani-lumin

Reglementarea inteligent@
- o nou@ abordare

În cadrul reuniunii Consiliului Competi-
tivitate din 20 februarie, mini

ă
pentru o reglementare inteligentă care să
pună un accent puternic pe utilizatorul
final, ca urmare a invita

ă „reglementarea este
necesară pentru realizarea obiectivelor de
politică ale UE”, mini ă,
uneori, se impun sarcini inutile asupra
utilizatorilor finali. Mini

ă accentul
asupra utilizatorilor finali pe parcursul
întregului proces decizional „ar trebui să
fie un principiu director în acest nou efort
pentru reglementarea inteligentă”.

Ca mijloace de îmbunătă

ă internet dedicată
ări ale Consiliului IMM-

urilor, cu implicarea mai eficace a
utilizatorilor finali.

Mini ă faptul că
institu
ă asigure disponibilitatea textelor conso-

lidate

ă să îmbunătă-
ă în continuare agenda pentru o

reglementare inteligentă ă furnizeze
rapoarte privind dezvoltarea

ă până la sfâr

ştrii au adop-
tat concluziile privind o viitoare agend

şefii de stat sau de
guvern au reamintit domeniile prioritare
majore de creştere pe care le-au
identificat în octombrie 2011; unul dintre
acestea viza reducerea sarcinii globale de
reglementare impuse IMM-urilor şi
microîntreprinderilor.

Deşi Consiliul Competitivitate a
eviden

ştrii au recunoscut c

ştrii din cadrul
Consiliului au subliniat faptul c

şi mai multe consult

ştrii au subliniat totodat
şi statele membre ar trebui

s
şi a documentelor juridice, precum şi

accesul utilizatorilor finali la rezumatele
propunerilor legislative, redactate într-un
limbaj accesibil.

Comisia a fost invitat

şi s
şi punerea în

aplicare a eforturilor pentru o reglementa-
re inteligent şitul anului 2012.

ţiei adresate de
Consiliul European vizând „concentrarea
în continuare a eforturilor pentru redu-
cerea sarcinii globale de reglementare”.

În luna decembrie 2011, Consiliul
European a aprobat acţiunile propuse de
Comisie privind reducerea la minimum a
sarcinii de reglementare impuse IMM-
urilor. De asemenea,

ţiat faptul c

ţire a proce-
sului decizional, au fost menţionate confe-
rinţele speciale, o pagin

ţiile UE

ţeasc

consiliul ue

Recesiune u}oar@ }i semne de stabilizare

Hubble dezvăluie o nouă clasă de planete extrasolare
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A început dezbaterea în Parlamentul
European privind Acordul comercial
împotriva contrafacerii (ACTA), în cadrul
Comitetului de Comer

-

-
-

ţ Internaţional.
Parlamentul va trebui s

ţi, 28 februarie,
o petiţie împotriva ACTA, semnat

ţii,

ţii civile
ţial al

ACTAasupra libert ţilor civile.

ţional înl
ţar

ţiei sârbe.
Acest acord de cooperare regional

ţie impus
ţine statutul de

ţar
ţe în leg

ţa faţ

a
declarat ca neconstituţional

ţei

ţional
ţii de exprimare

ţii.
Legea, adoptat

ţinut

ţional.

ă decidă dacă
aprobă sau nu acordul. Mar

ă de
aproape 2,5 milioane de oameni din toată
lumea a fost înmânată Comisiei pentru
peti

ă cadre universitare, organisme ale
societă

ă

Pe de altă parte, ''Este de cel mai mare
interes na ăturarea tuturor obstaco
lelor din calea acordării statutului de ă
candidată la UE'', a declarat Tadic, potrivit
unui comunicat al pre

ă cu
Kosovo este principala condi ă
Serbiei pentru a putea ob

ă candidată la UE. Liderii europeni ar ur
ma să se pronun ătură cu candida
tura Serbiei la summit-ul lor din 1-2 martie.

Kosovo
ă de Serbia, care

refuză categoric s-o recunoască.

ă legea care
incriminează negarea genocidului armean
din 1915, a cărei adoptare a provocat o
criză diplomatică între Paris

ă, reprimând
contestarea existen ării juridice
drept crime pe care le-ar fi recunoscut el
însu

ă exercitării
libertă

ă în comunicatul acestei institu
ă definitiv de parlamentul

francez la 23 ianuarie, a fost sus ă de
pre

ă va promova un nou text
dacă cel actual va fi respins de Consiliul
Constitu

şi la 1 martie un atelier public, la care
particip

şi oficiali ai UE va studia
probleme cum ar fi impactul poten

şedin

şi-a proclamat unilateral, în
2008, independen

şiAnkara.
"Consiliul a considerat c

şi a calific

şi şi calificat ca atare, legislatorul a
adus o atingere neconstitu

şi de comunicare", se
precizeaz

şedintele Nicolas Sarkozy. Acesta a
declarat recent c

Serbia. Statele Unite ale Americii,
principalul susţin

ţei regiunii Kosovo, au felicitat
Serbia pentru c

ţ

ător pe parcursul anilor al
independen

ă a încheiat cu regiunea
majoritar albaneză un acord care prevede
participarea Pristinei la reuniuni regionale
în Balcani, exprimându- ă de
viitoarea integrare a sârbilor în UE.

şi sprijinul fa

Consiliul Constituţional al Franţei



Vând cazan de ţuic

ţ 1200 € neg. Tel. 0768-
777894. (RR)

Vând în Re ţa 3 tablouri mici,
anotimpurile, preţ 5 lei/buc; cande-
labru pentru camer

ţ 90 lei; u

ţa schiuri diferite
m

ţ 800 lei; ma
ţ 100 €;

ma
ţ 100 €. Tel. 0355-426704,

0752-030888. (RR)
Vând în Re ţa arz

ţ

ţ 150 lei/buc.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Re ţa saxofon alto
marca Jupiter, cu mu

ţionare, preţ 300
€ neg; umidificator profesional
marca PurLine Hydro 60, garanţie
înc ţ 1500 lei neg; instant
pentru ap

ţie un an, preţ 200 lei neg;
porumb din toamna trecut ţ 1
leu/kg. Tel. 0731-423876. (RR)

Vând la Anina costum popular
de femei din zona Banatul de Munte,
200 €; goblen Cina cea de tain

ţ neg.; garnitur

Vând la G ţ 3000
lei respectiv 3500 lei. Tel. 0722-
703390, 0256-410470. (RR)

Vând la Anina 2 pânze de
circular de 600

ţul magazin; boiler electric 50
l, preţ 200 lei. Tel. 0731-153301,
0255-240368. (RR)

ţ 2000 lei;
porc la 170 kg, preţ 5 lei/kg. Tel.
0742-544119. (RR)

Vând la Re ţa aragaz cu 4
ochiuri stare perfect ţ 200 lei;
frigider cu lad

ţ 8
lei balotul; baloţi de fân, preţ 11 - 12
lei balotul. Tel. 0788-151402. (RR)

Vând în Re ţa convector lb30
cu tiraj forţat fabricat de Lampart
Oradea, foarte puţin folosit, stare
irepro ţ 100 €; compresor
cu 2 pistoane profesional pentru
atelier de vopsitorie, preţ 100 €; pre-
s

ţ 300 lei; abric cu lungime de 300
mm cu 3 cuţite, preţ 300 lei; 2 butuci
pentru remorc

ţ 100 lei/buc. Tel. 0728-988008.
Vând la Boc ţuic

ţ 400
lei. Tel. 0722-663415, 0744-829752

Pierdut certificat constatator pe
numele Bardac Andreea Andra
Întreprindere Individual

ă din cupru
de 100 l, complet, cu răcitor, butoi de
tablă, pre

ă copii tip glob
ro ă cu
30 de ani, pre ă pliantă, 70
lei. Tel. 0786-483218, 0355-415185

Vând în Re
ărimi, 60 lei perechea; mobilă

tineret, pre ă de cusut
electrică cu dulap, pre

ă de cusut Singer modelul
vechi, pre

ătoare
economice cu sistem de siguran ă,
termostate, pentru gaz, pentru
teracote, cuptoare sau

ările, pre

ă de func

ă un an, pre
ă caldă Atmor aflat în

garan
ă, pre

ă, 400
€; candelabre cu mai multe becuri,
pre ă plu ă culoare
bej cu maro, 200 lei; multă veselă
pentru cantină sau restaurant. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

ătaia 2 vaci, pre

ătate
din pre

Vând în Timi ă marele alb
la 120 kg, cu 7 purcei, pre

ă, pre
ă Zanussi, stare per-

fectă, 300 lei. Tel. 0721-417643. (rr)
Vând la

ă, pre

ă de struguri pt. uz gospodăresc,
pre

ă la tractor de 3 Tel.,
pre

ă
120 l, complet, cu răcitor, 2000 lei
neg. Tel. 0748-766735. (RR)

Schimb la Butin, Timi
ătate pătate cu 50 de oi.

Tel. 0722-663415, 0744-829752 (rr)
Vând în Butin purcei, pre

ă. Ofer
recompensă. Tel. 0751-389922.

Cumpăr urgent disc pt. tractor,
ofer plata pe loc. Tel. 0766-339941.

Vând stupi verticali cu podi
ă

şi

şu, 35 lei; tablou pictat în urm
ş

şi

şin

şin

şi

şeminee;
telefon LG GS 290 digital cu taci
nou, toate dot

şi
ştiuc marca

Rico şi cutie, culoare aurie, stare
foarte bun

şat

şi Ø 300, jum

ş scroaf

şi

Şipet, Timiş, paie, pre

şi

şabil

şa cazan de

ş, 50 de ca-
pre pe jum

şor,
capac acoperit cu tabl şi fund
antivarroa 110 lei. Tel. 0768-
331715, 0732-452930.

Vând ieftin colţar de buc

ţional

ţe de înc ţ
ţ
ţe. Tel. 0741-502288.

Vând 2 cai (iap
ţuri negocia-

bile. Tel. 0758-456247.
Vând în Re ţa 2 boxe mari cu

stative, preţ 100 lei; m ţ ţ 90
lei. Tel. 0740-520382. (RR)

Vând în Sacu linie de montat
termopane complet

ţ 350 €
neg; tanc de r ţ 350 €
neg. Tel. 0355-884761. (RR)

Vând la Boc
ţ 100 lei; borma

ţa tv color sport
Nikkei, diagonala 37 cm, 100 lei;
PlayStation 2, 150 lei; calculator PIV
cu monitor, tastatur

ţa biciclete bune
- defecte

ţi de paie,
preţ 10 lei/balot; fân, preţ 12
lei/balot; baloţi lucern ţ 15
lei/balot; porumb, grâu, ov

ţ 1.20 lei/kg neg; p ţ
de bebelu

ţ 150 lei;
radio Traviata cu pick-up

ţ 100 lei; abric
f

ţ 100
lei. Tel. 0766-496941, 0255-240157

Cump ţa calorifere din
font

ţa drujb

ţ 90
bani/kg. Tel. 0734-487007. (RR)

Vând în Caransebe
ţ 750 lei; colţar sufragerie,

preţ 650 lei neg; rochie mireas

ţ 300 lei; tv
Daewoo diagonala 55, preţ 200 lei.
Tel. 0756-040911. (RR)

Vând la Re ţa boiler instant
Vaillant la 2 kw, 5 l, preţ 150 lei;
schiuri de fond, schiuri normale, preţ
80 lei/perechea; aspirator Dirt Devil
nou, preţ 150 lei. Tel. 0745-134127.

Vând instant pe gaz, preţ 250 lei.
Tel. 0742-003677. (RR)

Vând la Boc
ţ

1000 lei neg. Tel. 0751-601330. (rr)
Cump ţei, tauri,

juninci, pentru abator, plata pe loc,
preţuri acceptabile, plata pe loc,
asigur transport. Tel. 0769-585880,
0722-777543. (RR)

ătărie, 2
fotolii scoică, canapea extensibilă.
Tel. 0721-155683.

Vând canapea extensibilă cu 2
fotolii, stare excep ă, 700 lei
neg. Tel. 0355-411035.

Cumpăr fe ăl ăminte
cro ă macrameu ălpuiesc
astfel de fe

ă ăsar) în
Butin, jud. Timi

ăsu ă, pre

ă compusă din
ma ă debavurat, ma ă de
debitat, ma ă de sudat, ma ă de
frezat, montat ă
la cercevele

ătoare, pre
ăcire 200 l, pre

ă cu cd, pre
r, de la 130 lei la 100 €.

Tel. 0743-795061. (RR)
Cumpăr în Boc

ă. Tel. 0743-
795061. (RR)

Vând în Re

ă, mouse, 400
lei; combinăAiva cu 3 cd-uri, 250 lei.
Tel. 0757-612642. (RR)

Cumpăr în Re

ă, pre
ăz,

floarea soarelui; măcinătură pentru
animale, pre ătu

ărucior în stare foarte
bună. Tel. 0740-770047. (RR)

Cumpăr la Boc

ălzit
cu butelie de aragaz, pre

ă populară, pre
ără masă, 80 €; cablu de sudură, 50
lei/m; chitară de pe vremuri, pre

ăr în Re
ă. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând la Opati ă rusească

cu piese de schimb
ă, totul la 1000 lei. Tel. 0761-

844223. (RR)
Vând în Boc

ă ti-
neret, pre

ă, 650
lei; saltea 1 persoană, 35 lei; aragaz
Arctic cu 4 ochiuri, pre

ăr la Lugoj vaci, vi

şetate a şi t

şi arm
ş. Pre

şi

şin şin
şin şin

şi debavurat sudur
şi compresor, toate la

4500 € neg; mulg

şa casetofon de
maşin şini
cu picame

şa aragaz în
stare foarte bun

şi

şi
şi lcd-uri. Tel. 0757-

612642. (RR)
Vând în Bocşa balo

ş şi c

şa porumb şi
grâu la 80 bani/kg. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând la Anina cuptor de înc

şi discuri
muzic

şi

şi aparat de
sudur

şa porumb, pre

ş mobil

şi

şa frigider şi conge-
lator încorporat, firma Arctic, pre
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Diverse

Blond grizonat, ochi albaştrii,
f

şi auto, caut doamn

şi antifum
ştin

şi obliga
şi

ără obliga

ă, fără obliga

ănă ăduv, 59/170/70,
ochi verzi, păr grizonat, musta ă, cu
apartament ă
văduvă sau divor ă pentru priete-
nie/căsătorie. Tel. 0771-616065.

Domn prezentabil 48/176/78,
antialcool ător, doresc
cuno ă cu doamnă, poate avea

ă Re
ără prejudecă

ţii, apartament, auto,
gospodar, doresc relaţie cu o femeie
sensibil ţii. 175/56/83.
Tel. 0735-159665.

B ţean v
ţ

ţat

ţ
ţii. Tel. 0756-986692.

Caut amant ţa 20-40 ani
f ţi, id mess vasilevuia.
Tel. 0729-228548.

Matrimoniale

Vând cal femelă de 1,8 luni
îngrijită bine, la un pre

ă,
frigider cu congelator Orion. Urgent.
Tel. 0733-609770, 0255-233180.

ă
conform legii 100 lei. Vând etichete/
crotalii pentru stupi 2,2 lei. Tel. 0768-
331715, 0732-452930.

Vând laptop Samsung 530 nou,
cutie, acte, 289 neg. Tel. 0762-
681342.

Vând televizor Watson diagona-
la 55 cm, stereo, carcasă argintie,
model nou, pre

ă mare,
cu telecomandă. Pre

ăr în Re ătu

ă. Ofer 100 lei. Tel. 0727-
786920.

Mobilier Germania second-
hand: dormitoare, sufragerii, dula-
puri, canapele, col ă

ătărie, birouri, mese

ăse ă magazinul
Diamant de la gară. Tel. 0724-
545219.

Vând miere de salcâm 22 lei/kg,
miere polifloră 20 lei/kg, miere de
rapi ă 20 lei/kg. Dacă comparatorul
cumpără mai mult de 50 de kg,
pre

ă 18 lei/kg, rapi ă 18 lei/kg.
Tel. 0745-130202.

Vând monitor crt Compaq 7550
cu ecran plat. Arată ă
irepro

ă ărcător. Dimensiuni
110x45x14 mm greutate 90 gr. Pre

ă
video Nvidia GeForce FX 5200-128
MB hard disk 80 GB cd writer floppy
disk. Pre

ţ foarte bun.
Zona Oraviţa. Tel. 0764-212869.
Vând colţar tv color Beco, mobil

ţ 200 lei neg. Tel.
0721-410752 sau 0770-600596.

Vând tv color, diagonal
ţ 100 lei. Tel.

0770-750691.
Cump ţa p ţ tip ţarc

cu nivel suplimentar pt. bebe, în
stare bun

ţare camer

ţuri bune. Re ţa, de-
pozitul se g

ţ

ţurile sunt: salcâm 20 lei/kg,
poliflor ţ

ţioneaz
ţ 100 lei. Tel. 0745-

130202.
Vând Sony Ericsson Elm în cutie

cu c
ţ

300 lei. Tel. 0745-130202.
Vând calculator Intel Celeron de

2.40 GHz ram 512 MB ddr plac

ţ 650 lei. Tel. 0745-130202.

Pancarde identificare stupin

şi

şi
buc şi scaune.
Calitate şi pre şi

şte dup

şi func
şabil. Pre

şti şi înc

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând pensiune compus

9 a

ă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
suprafa ă construită 350 mp, curte
1000 mp, situată în Re

ă, termopane, laminate,
mobilat par

ă, aer
condi

ă termică, ter
mopane, podele laminate, etaj 4/4,
situat în Re

ă în Oravi
ă din parter 120 mp

amenajat ca spa

ăi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Pre

ă în Boc ă,
compusă din 6 camere, baie,
bucătărie, utilită

ări de excep
ă, termopane, gresie, faian ă,

podele laminate, situat în Re

ă. Pre

ăi,
centrală, par

ă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Re

ă. Pre

ă 4 camere, curte 400
mp, situată în Re ă

ă nr. 2. Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte,

suprafa ă de teren 800 mp, pozi
ă. Pre

ă în Re
ă, pozi

ă. Pre

ăr casă 2-3 camere,
singur în curte, cu posibilitate
parcare 2-3 ma

ă.

ă, termopane, et. 3/4, situat
în Re

ă ă,
curent, gaz

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

ă 100 mp plus curte
160 mp situate în Timi ă
Pia

ţ
ţa-

Cuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial de 120
mp situat în Re ţa, b-dul Republicii.
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central

ţial, situat în Re ţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central

ţionat, etaj 4/4, situat în Re ţa,
Calea Caransebe ţ 38.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament cu 3 camere
decomandat, central -

ţa Sud. Preţ 38.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere
semidecomandat, et. 1/4, situat în
Re ţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas ţa centru,
compus

ţiu comercial, la etaj
3 apartamente a câte 2 camere, 3
b

ţ 70.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţi curent, gaz,
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere con-
fort 3, et. 1/4, situat în Re ţa, cartier
Lunca Pomostului. Preţ 12.500 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 4 camere, etaj
8, 120 mp, dot ţie: cen-
tral ţ

ţa, P-
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracen-
tral ţ 3 .000 € u
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ţa,
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, 3 balcoane, 2 b

ţial termopane, bloc
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Re ţa, zona Lunca Po-

mostului. Preţ 36.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, zona Muncitoresc, la
strada principal ţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţa, lâng
ţ 65.000 € neg.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc

ţ ţie
ultracentral ţ 85.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 10 camere,
curte foarte mic ţie ultracen-
tral ţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Vând spaţiu comercial 70 mp
situat în Re ţa, P-ţa Re ţa Sud.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp
situat în Re ţa, zona Lunca Pomos-
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774

Cump

ţa zonele
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
strada principal Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 3 camere,
central

ţa, Lunca Pomostului. P ţ
43.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând 600 mp teren pentru
construcţii toate utilit ţile trase (ap

) situat în Re ţa, B-dul
Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez cas

ţa 700, de preferat pentru firme.
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

şi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi şcoala
general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în Reşi

şi re

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, Tel. 221529, mobil: 0720-0387740255-
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare
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Vând bicicletă nouă mountain
bike Alpine cu certificat de garan

ă, allroad,
înmatriculat recent, nerulat în ă
din anul 2004 - 85.000 km. Pre

ă, tehnic ă.
Tel. 0745-157348, 0762-314126.

Vând urgent piese

ă electrică, climatronic,
jante Al, tobă sport, folie omologată,
culoare negru metalizat, neînmatri-
culată, pre

ă Merce-
des cu prelată, 2 locuri, 5 tone,
model 407, an 1980, motor 2400 cu
tahometru, pre

ţie
24 luni, preţ 350 lei. Tel. 0721-
155683.

Vând autoturism de teren Su-
zuki Vitara 2,0 HDi, clim

ţar
ţ

6000 €. Tel. 0754-917166.
Vând Skoda Fabia 1,4 MPi în-

matriculat

ţ 1800 € neg; Opel Tigra,
an 1996, înmatriculat în România,
culoare gri metalizat, geamuri
electrice, jante aluminiu, preţ 1800 €
neg. Tel. 0761-485731. (RR)

Vând în Sacu camionet

ţ 1800 € neg. Tel.
0355-884761. (RR)

şi estetic f. bun

şi caroserie
de Opel Corsa. Tel. 0720-874251.

Vând în Bocşa BMW 318is
coupe pachet M, an 1994, interior
piele, trap

Auto-Moto-Velo
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ma r t i e

Schimb apartament 4 camere,
et. 2/4, conf. 1, decomandat, cu
apart. 2 camere conf. 1, bloc 4 etaje,
situat în Timi

ţ

ţuri neg. Tel. 0758-456247.
Vând în Re ţa, bd. Muncii, apar-

tament 2 camere, parter, termopa-
ne, central

ţ 25.000 €
neg. Tel. 0785-015995. (RR)

Vând în Boc

ţit, preţ 30.000 € neg sau
schimb cu cas

Vând la Sângeorz, Timi
ţe

ţ 20.000 € neg. Tel. 0735-
881623. (RR)

Vând la Sec

ţ

ţa, Govândari,
apart. 2 camere, etaj 2/4, complet
renovat, mobilat, central

ţie termic ţ
ţ

23.500 € neg. Tel. 0728-813340. (rr)
Vând la B

ţ 57.000 € neg.
Tel. 0722-551615. (RR)

Vând în Re ţa, Micro 3, apar-
tament 2 camere, etaj 4/4, bloc
acoperit, preţ 17.500 € neg. Tel.
0729-950354. (RR)

Vând în Re ţa, str. Alb

ţ 11.800 € neg.
Tel. 0744-145154, 0355-802422 (rr)

Vând la B
ţa fabricii

de var, 90.000 € neg. Tel. 0732-
207198, 0733-207434. (RR)

Vând cas

ţile, preţ
32.000 € neg. Tel. 0728-184284. (rr)

Vând în Re ţa apartament 3
camere confort 2 îmbun ţit, toate
utilit ţile, 20.000 € cu mobil

ţa teren într-o zon
ţii case de vacanţ

ţi curent, preţ 2 €/mp. Tel.
0731-153301, 0255-240368. (RR)

Vând cas

ţ
18.000 € neg. Tel. 0746-987781. (rr)

Vând cas

ţ 29.000 € neg.
Tel. 0753-436766. (RR)

Vând în Mehadia, Cara

ţ
32.000 € neg. Tel. 0727-386333.

ţ

şoara, zona Soarelui.
Tel. 0721-906062, 0770-454966.

Vând în Butin jud. Timiş cas

şi teren arabil 5
ha. Pre

şi

şa, cartierul MFA,
apartament 3 camere super-îmbu-
n

şa. Tel. 0740-
066261. (RR)

ş, cas
şi gr

şeni cas

şi

şi utilat, pre

şi

şi

ş, str. 1
Decembrie 1918 nr.5, compus

şi

şi

ş, cale acces,
facilit

şa, str. M. Emi-
nescu 59, compus

ş-Seve-
rin, cas

şi canal, curent
trifazat, gr

ş cu garaj, pivni
şi Dacia 1310 din 1993. Tel. 0745-

623435.

ă
mare, cărămidă arsă, strada princi-
pală, 300 mp+ anexe, grădină mare,
pomi fructiferi, parcelă vi ă-de-vie,
grajduri pt. animale

ă, izolat, baie modernă,
mici modificări, 64 mp, pre

ătă
ă în Boc

ă 3
camere plus dependin ădină
mare, pre

ă ă mare în
centru, 3 camere, grădină, curte
mare, fântână, pivni ă, grajd pentru
animale, bucătărie de vară. Tel.
0731-191130. (RR)

Vând în Re

ă termică,
izola ă, faian ă, gresie,
podele laminate, termopane, pre

ăile Herculane aparta-
ment 3 camere confort 1, complet
mobilat

ăstrelelor
et. 2, garsonieră neamenajată, 30
mp, nelocuibilă, pre

ăile Herculane casă
plus pământ 1100 mp, în fa

ă Caransebe
ă din

2 camere, 2 holuri, bucătărie, baie,
centrală termică, toate utilită

ătă
ă ă 24.000

€. Tel. 0355-412016. (RR)
Vând în Re ă

bună pt.construc ă,
pensiuni, alte obiective, 4 €/mp neg.
Tel. 0727-245233, 0771-387519 (rr)

Vând la Anina teren 3000 mp,
zona Lac Mărghita

ă

ă în Gătaia, str. Tran-
dafirilor 148, compusă din 2 camere,
bucătărie, hol, bucătărie de vară,
cămară lemne, cămară de alimente,
curte mare, grădină 1550 mp, pre

ă în Boc
ă din 3 camere,

bucătărie, cămară, apă din fântână
proprie, grădină, pre

ă compusă din 3 camere,
bucătărie, curte, apă

ădină mare cu anexe, pre

Vând urgent casă în Caranse-
be ă, curte, 4 came
re

-

ANINA: Muncitor necalificat în silvicultură: 1

ător comercial: 1

Referent bancar/societate de leasing: 1

BOC

TOTAL JUDE : 4

ŞA:
CARANSEBEŞ:

Administrator cont: 1

Lucr

Ţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.02.2012

Imobiliare

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ă de vacan ă în Goruia
4 camere, bucătărie, baie, cameră
de servit masa, hol, magazie,
grădină, garaj, curte, renovată în
anul 2000. Tel. 0741-104423.

ări diferite. Tel. 0724-070200.
Vând apart. 2 camere, dublă

întrebuin
ă, alarmă. Tel. 0734-487268.

Caut să închiriez un spa
ă deschid un bar.

De preferat cu vad comercial
ările necesare. Tel. 0734-487268.

Închiriez garsonieră în Aleea
Tineretului nr. 3, renovată, pe un
termen de cel pu

ă la final. Tel. 0720-026801.
Vând casă Boc ă,

renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
hol, debara, gresie, faian ă, podele
laminate, termopane, centrală
termică, terasă, curte acces auto,
grădină. Tel. 0724-700792.

Schimb casă Boc ă 3
camere cu îmbunătă

ăr căsu ă veche în

ăr teren intravilan în Bra-
tova, ofer 2 €/mp. Tel. 0746-769501.

Schimb garsonieră total îmbu-
nătă ă cu casă în

ă, et. 1, Govândari. Tel.
0763-683256.

Vând teren intravilan în locali-
tatea Ezeri

ă de vânzare la Secu, 3
camere, grădină, curte, încălzire
lemne, apă izvor propriu. Detalii mai
multe la tel. sau la fa

ă Oravi ării, la
parter, bun

şi

Închiriez spa şi
birouri în Reşi

şi
dot

şi do-
t

şi utilat, pe termen
lung, cu 140 €+garan

şa Montan

şa Montan

şi

ş, Caraş-Severin, 1850
mp, pre

şi pentru privatizare. Tel.
0760-278901.

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

Vând cas ţ

ţii comerciale
ţa cu suprafaţa de 40,

60, 80, 100, 200 mp cu finisaje

ţare, renovat, termopane
central

ţiu
comercial, vreau s

ţin 1 an, începând
cu 1 martie. Tel. 0723-130321.

Închiriez ap. 2 camere, zona
Dacia, mobilat

ţie 140 €, retur-
nabil

ţ

ţiri, cu aparta-
ment în Re ţa confort 1, 2 sau 3
camere, etaj 1sau 2 exclus turn. Tel.
0771-449583.

Cump ţ
Ţerova. Tel. 0746-769501.

Cump

ţit Ţerova. Tel.
0746-769501.

Ofer spre închiriere apartament
cu o camer

ţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.

Cas

ţa locului, preţ
10.000 € neg. Tel. 0255-233958.

Predau contract închiriere gar-
sonier ţa, Zona G

Baby sitter cu experien

T

Calitate în amenaj

ţ

ţe de înc ţ
ţ . Tel. 0741-

502288.
Doresc s

ţional. Tel. 0745-274929.
Caut copil sau b

ţii ţii realizate de o
echip

ţii civile ţii
blocuri case vile. Tel. 0734-487268.

Transport marf

ţii sanitare
ţ ţii dup

ţuri rezonabile. Tel.
0733-609770, 0255-233180.

Acord împrumut financiar avan-
tajos. Tel. 0766-339941.

Execut gresie, faianţ
ţii din

polistiren, instalaţii sanitare

ţi rigips montez u

ţa.
Rog doar oferte serioase. Exclus
masaj cu conotaţii sexuale. Tel.
0772-779300.

Executam izolaţii termice blo-
curi, toat ţia sau individual
indiferent la ce etaj locuie

ţii, zid

ţuri deosebit
de avantajoase. Tel. 0745-130202.

Instalez Windows, jocuri
ţine de buna funcţionare a unui cal-
culator atât la domiciliul meu cât

ţ rezonabil.
Tel. 0745-130202.

Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, remediez diferite
defecte electrice etc. Tel. 0768-
451834.

Coafez
ţat, vopsit, permanent etc.

la domiciliul meu sau al clientei. Tel.
078441166074966761.

ă în ora
ă îngrijesc

copii mici (+ menaj). Plată minimă.
Tel. 0770-456371.

ălpuiesc fe ăl ăminte
cro ă macrameu

ă îngrijesc un copil, 4
ore. Tel. 0786-483218, 0355-
415185. (RR)

Transport marfă intern

ătrân pt.
îngrijire. Tel. 0721-202985.

ări interioare,
construc

ă profesionistă ă. Tel.
0745-346289.

Executăm renovări de lux, cons-
truc

ă intern

ări int-exterior insta-
la

ă, construc ă proiect, fier
beton la pre

ă, rigips,
podele laminate, glet, izola

ăuri
pt. centrale. Tel. 0751-568913.

Studentă la medicină efectuez
masaj de relaxare

ă asocia

ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
0764-037416, +4306763127442

Transport persoane Austria. Tel.
0730-251300.

Caut bărbat
ărie în Germania:

repara ărit, zugrăvit, curtenie.
Ofer salariu două luni, cazare,
masă. Tel. 00496401-1690.

Transport marfă cu un Volkswa-
gen Transporter, ladă acoperită cu
prelată de 2,5 tone. Pre

ă, execut diferite coafuri,
tuns, suvi

ş
şi în Germania, doresc s

şetate, a

şi inter-
na

şi instala
şi serioas

şi industriale, izola

şi extern.
Tel. 0745-274929.

Execut lucr
şi termice, gresie,

faian

şi
electrice, forme rigips, tavane şi
pere şi, dau g

şi reflexoterapie
la domiciliul clientului. 30 lei şedin

şti. Tel.
0734-487268.

Transport persoane din/în Aus-
tria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
r

şi femeie - 35 ani
pentru gospod

şi tot ce

şi la
domiciliul clientului. Pre

Vând în Re ţa motociclet
ţie,

toate actele la zi, preţ 300 €. Tel.
0729-030293. (RR)

Vând la Boc

ţ 300 €. Tel. 0743-
795061. (RR)

Vând Renault 21 break diesel,
an 1991, stare bun ţio-
nare, preţ 700 € neg. Tel. 0729-
760717. (RR)

Vând în Cara

ţ 600 lei. Tel. 0766-496941,
0255-240157. (RR)

Vând în Re ţa Renault 21 Break
Nevada, înmatriculat, acte la zi, itv
pân

ţi moi,
baterie nou ţ 600 €. Tel. 0728-
813340. (RR)

Vând în Re ţa Dacia 1310, an
1997, stare tehnic

ţie,
preţ 4000 €. Tel. 0255-232052. (RR)

Vând în Cara
ţ neg; Volvo,

motor de 1900 cmc diesel, 70.000
km, neînmatriculat, fabricat la co-
mand ţ neg. Tel. 0255-232094.

Vând la Anina Volkswagen Golf
3, an 1995, motor de 1.6, 55 kw, 75
cp, trap ţie, ca-
setofon cu mp3, înmatriculat

ţ 1650 € neg. Tel.
0740-915944. (RR)

Vând în Caransebe

ţionare,
preţ 3500 € neg; Renault Laguna,
an 2000, euro 2, înmatriculat

ţ 3300 € neg. Tel. 0768-544388.
Vând Jeep Hyundai, preţ 3000

€; Volkswagen Passat, preţ neg;
Audi, preţ neg; Opel, preţ neg; Ford
Mondeo, preţ 400 €. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând la Re ţa cauciucuri C pe
16", pe 14" de var ţ 80 lei/buc;
jante 13" de Ford ţ 150
lei/set; portbagaj de biciclet ţ
60 lei buc; pl ţe de frân

ţ
200 lei. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând motociclet
ţ 500 lei neg. Tel.

0742-003677. (RR)
Vând în Re ţa Daewoo Cielo,

motor 1.5, an 1998, injecţie, clim

ţie,
5+1 locuri, preţ 1800 €. Tel. 0751-
193199. (RR)

Vând disc portabil cu 2 baterii
pentru tractoare mai mari de 50 cp,
preţ 700 €. Tel. 0742-353609. (RR)

Vând motociclet
ţ 750 € neg;

motocultor, preţ 350 € neg; Opel
Zafira diesel, înmatriculat, an 2001,
preţ 4100 € neg; cauciucuri de iarn

şi

şa baterie maşin

şi de func

şova utilaje agri-
cole precum grebl şi Peugeot
309. Tel. 0740-956663. (RR)

Vând la Anina diferite piese
pentru Dacia 1300; set de tractor de
U650, 800 lei; set de uşi tractor 550,
pre

şi

şi
şi

acte la zi. Tel. 0730-267197. (RR)
Vând în Caraşova tractor U650

stare deosebit

şova Ford Orion,
diesel, înmatriculat, pre

ş tractor
John Deere, 55 cp, cu cositoare la-
terale şi grape, stare de func

şi

şi Nissan, pre

şi

şie, închidere centraliza-
t

ă
KTM, 80 cmc, înscrisă în circula

ă
de 55 A, cumpărată de 2 luni; scuter
Yamaha, pre

ă

ă, disc

ă în 07.2013, stare foarte bună,
cauciucuri de iarnă, rulmen

ă, pre

ă foarte bună

ă, cu plug, garan

ă, pre

ă electrică, servodirec
ă 2008,

culoare verde metalizat, închidere
centralizată, pre

ă, veri-
ficare tehnică la zi, dotări complete,
pre

ă, pre

ă, pre
ăcu ă noi

marca Ferodo pentru Opel Zafira,
BMW seria 5; piese de Mazda 626
an 1984-1986; cârlig nou de
remorcă pentru Ford Escort, pre

ă IJ pentru
dezmembrare, pre

ă,
culoare ro
ă, ambreiaj hidraulic, servo direc

ă Kawasaki
avariată, 650 cmc, pre

ă
de diferite dimensiuni. Tel. 0766-
251256. (RR)

Vând în Re

ă, turelă,
consumabile schimbate, înmatricu-
lat în R , acte la zi, pre

ă pt Opel Astra, 100
lei/buc; jante tablă 13" pt Ford
Escort; piese pt Opel: ventilator de
căldură radiator, butuci ro

ă servofrână completă,
casete direc

ă,
înmatriculată, stare bună, pre

ă Kawasaki, an
1988, pre

ă Cresci
fabricată în Italia, 950 kg, sistem de
frânare, an 2002, înmatriculată, pre

ă, adus
recent, pre

ă, 2 u ă. Pregătită
pentru iarna 2012, ulei

ă, pre

ă de Opel Vectra,
an 97, 1.7 TD. Pre

şi

şi

şi de

şi altele.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Jamu Mare Golf 2
înmatriculat, pre

şina este recarosat

şa remorc

şi

şi
şi,

înmatriculat în 2008, pre

şi, 54 cp, pre

şi

şi mici, greble de fân, instala

şi, înmatriculat
şi filtre

schimbate. Tel. 0732-975314, 0762-
269453, 0771-387548

Vând Dacia break an 1997, bord
CN, cauciucuri noi, acte la zi, pre

ţa microbuz Rena-
ult Master, an fabricaţie 2001, preţ
4000 € neg; dezmembrez Renault
Twingo an 2000, preţuri foarte mici;
jante Al. pe 14, 15 ţoli, 500 lei/set.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)

Vând în Re ţa Opel Astra Break
Caravan, motor 1.6, an 1996, servo
total, închidere centralizat

O ţ 2400 €;
pompe benzin .

.
.

ţi
spate, pomp

-ţie mecanice

ţ 600 €; Ford Transit
cu 6 locuri, ma

ţ 3000
€. Tel. 0765-760234. (RR)

Vând la Anina Oltcit Club pentru
programul rabla, preţ 300 €. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând motociclet
ţ 900 €. Tel. 0747-180603.

Vând în Boc

ţ
1000 € neg. Tel. 0745-830975. (RR)

Vând tractor în 2 pistoane, stare
de funcţionare, preţ 2000 € neg. Tel.
0255-234508, 0729-377219. (RR)

Vând în Re ţa tractor Ferguson,
38 cp,stare foarte bun

ţ 3200 € neg. Tel. 0727-
245233, 0771-387519. (RR)

Vând în Re ţa Ford Escort, an
1993, 1.6, 90 cp, benzinar, 4 u

ţ 1400 €;
Fiat Punto an 1997, motor 1100, 2
u ţ 1200 €. Tel. 0725-
122176. (RR)

Vând în Re ţa plug pp3 pentru
tractor U445, 400 € neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari ţii
de ierbicidat. Tel. 0730-804745. (rr)

Vând Renault Twingo an fabri-
caţie 2001, motor 1200 cmc benzi-
n

.

ţ
400 € fix. Tel. 0355-412974.

Vând Ford Escort avariat turbo
diesel motor de 1,8 pentru recaro-
sare, super ofert ţ accesibil.
Tel. 0745-301165.

Vând chiulas
ţ 100 €. Tel. 0721-

478164.

Vând apartament 2 camere,
Micro 3, preţ 20.000 €. Tel. 0786-
461095.

Vând garsonier

ţa, Micro 4. Preţ 45.000 € neg.
Tel. 0721-906062, 0770-454966.

ţa, str. Râului, cas
ţ 30.000 € neg. Tel. 0770-

997375. (RR)

ă sau schimb cu
apartament 2-3 camere + dif. Tel.
0721-924593.

Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, zona Trandafirul. Tel.
0355-801140, 0255-253973.

Vând apartament 4 camere, et.
2/4, conf. 1, decomandat, termo-
pane, izolat termic, centrală termică,
Re

ă,
pre

şi

Vând la Reşi

Auto-Moto-Velo

Anun m din suflet
ncetarea din via a
tat lui nostru

e i a,

cu regrete Oana i risti
umnezeu s l odihneasc !

ţ
î ţ

R ţ

C
D î

ă
ă

ă

ă ă

O Marasan artin
ş
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Liga Nationala, HC Odorhei - U Suceava

Vineri Digi Sport 2 ora 19:00
HOCHEI: Campionatul National: Steaua Rangers - Corona Brasov

Vineri Digi Sport 3 ora 19:30
SCHI ALPIN - Cupa Mondiala, Kvitfjell, Norvegia, masc. coborare

Sambata Eurosport 2 ora 12:00
FOTBAL: Premier League, Liverpool - Arsenal

Sambata Digi Sport 2 ora 14:45
SARITURI CU SCHIURILE: Cupa Mondial

Sambata Eurosport ora 17:45
BASCHET MASC.: Divizia A: Gaz Metan Medias - BC Timisoara

Sambata Digi Sport 3 ora 19:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Oltchim - RK Krim

Duminica Digi Sport 1 ora 18:00
DANS SPORTIV: Campionatul National

Duminica Digi Sport 2 ora 20:00

ă, Lahti, feminin

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
27 feb - 04 martie: TENIS -ATPTour, Dubai, UAE;
27 feb - 04 martie: TENIS - WTATour, Kuala Lumpur, Malaezia;
01 - 11 martie: BIATLON - Campionatul Mondial în Ruhpolding;
03 - 04 martie: SARITURI CU SCHIURILE - C.M.,Lahti, FIN, masc;
06 - 07 martie: FOTBAL- Returul optimilor de final Liga Campionilor;

SCHI ALP IN
Schiorul austriac Benjamin Raich a castigat proba de slalom

super-urias din statiunea elvetiana Crans-Montana, contand
pentru Cupa Mondiala de schi alpin. Benjamin Raich s-a impus,
sambata, cu timpul de 1min34sec37 sutimi, fiind urmat de francezul
Adrien Theaux la 24 sutimi si de elvetianul Didier Cuche la 36 sutimi,
ultimul invingator in proba similara de vineri. Schiorul austriac a obtinut
prima sa victorie dupa doi ani in care nu a castigat nimic, scrie
agerpres. El si-a trecut in cont si prima sa victorie in proba de slalom
super-urias la 3 zile dupa ce a implinit 34 ani.

Norvegianul Aksel Lund Svindal conduce in clasamentul probei de
slalom super-urias, cu 288 puncte, pe urmatoarea pozitie aflandu-se
elvetianul Didier Cuche, cu 281 de puncte, pe care il urmeaza
canadianul Jan Hudec, cu 210 puncte, elvetianul Beat Feuz, cu 208
puncte, austriacul Benjamin Raich, cu 202 puncte etc.

In clasamentul general al Cupei Mondiale, austriacul Marcel
Hirscher se mentine in frunte cu 1.055 puncte, urmat de croatul Ivica
Kostelic 1.043, elvetianul Beat Feuz 1.040, elvetianul Didier Cuche
821, norvegianulAksel Lund Svindal 814 etc.

BASCHET
Meciul stelelor baschetului

profesionist nord-american a adus
gloria pentru jucatorii din Confe
rinta de Vest, care s-au impus in
All Star Game in fata rivalilor din
Est, in Orlando, cu 152-149.

Kevin Durant de la Oklahoma
City Thunder a marcat 36 de
puncte, iar la finalul intalnirii a fost
desemnat MVP-ul partidei.

In centrul atentiei s-a aflat si
Kobe Bryant, vedeta lui Los
Angeles Lakers, care prin cele 27
de puncte marcate l-a depasit pe
legendarul Michael Jordan la
numarul de puncte reusite in All
Star Game.

Bryant a doborat recordul de
262 de puncte detinut de Jordan
cand mai erau de jucat 3 minute si
57 de secunde din sfertul al
treilea, iar la finalul jocului a ajuns
la cota 271 de puncte. La
inceputul partidei avea 244 de
puncte, iar pe parcurs i-a mai
depasit pe Oscar Robertson (246)
si KareemAbdul-Jabar (251).

La polul opus al dezamagirilor
s-a aflat LeBron James in pofida
unei evolutii personale foarte
bune. Starul lui Miami Heat a
marcat 36 de puncte si practic a
tras de unul singur echipa Estului
dupa el in tentativa de a recupera
deficitul de 21 de puncte creat la
un moment dat.

Estul a revenit in ultimele se
cunde la doar un singur punct pe
tabela, dar in final gloria a aparti
nut reprezentantilor Vestului.

Pentru orasul Orlando (Flori
da) a fost primul All Star Game
dupa 20 de ani de la memorabilul
meci al stelelor in care Magic
Johnson era desemnat MVP la
doar trei luni dupa ce se retragea
din NBAdin cauza virusului HIV

-

-

-

-

Etapa 19/34: 02-05 mar 2012: Vineri 2 martie

Sâmbata 3 martie
Duminica 4 martie

Luni 5 martie

: Brasov - Pandurii,
ora 18:00, Digi Sport; CFR Cluj - Tg. Mures, ora 20:30, Digi Sport;

: Rapid - U Cluj, ora 18:00, Digi Sport; Dinamo - Gaz
Metan, ora 20:20, Antena 1; : Vointa Sibiu - Astra
Ploiesti, ora 15:00, Digi Sport; Petrolul Ploiesti - FC Vaslui, ora 19:30,
Digi Sport; Mioveni - Steaua, ora 21:30, Digi Sport; :
Ceahlaul - Sportul, ora 19:00, Dolce Sport; Concordia - Otelul, ora
20:30, Digi Sport.

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa 18-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 18 12 4 2 32 10 40p
CFR Cluj 18 12 3 3 37 14 39
Rapid Bucuresti 18 11 4 3 30 17 37
Steaua Bucuresti 18 9 5 4 24 14 32
Otelul Galati 18 9 4 5 17 14 31

. Pandurii Tg. Jiu 18 8 6 4 29 18 30
7. FC Vaslui

U Cluj 18 7 7 4 24 18 28
9. Astra Ploiesti 18 6 7 5 17 17 25

. Ceahlaul Piatra Neamt 18 5 7 6 16 23 22
11. Gaz Metan Medias 18 6 3 9 26 31 21

FC Brasov 18 5 5 8 18 17 20
13. Petrolul Ploiesti 18 4 6 8 15 21 18

Vointa Sibiu 18 4 5 9 12 22 17
5. FCM Targu Mures 18 3 7 8 17 25 16p

16. Sportul Studentesc 18 2 8 6 17 31 14p
17. Concordia Chiajna 18 2 5 11 12 32 11p
18. CS Mioveni 18 2 3 13 12 42 9p

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

18 9 3 6 28 17 30p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

BIATLON
Luna martie este dedicată Campionatului Mondial de biatlon.

Edi	ia din acest an se va desfă ura la Ruhpolding, cea mai cunoscută
gazdă a concursurilor de biatlon. Sta iunea germană va fi pentru a
patra oară gazda întrecerilor mondiale, ultima dată afându-se în
această postură în 1996.

Timp de 10 zile, biatloni tii se vor întrece în 11 curse: cele patru
probe deja consacrate sprint, urmărire, start în bloc i individual o
tafetă mixtă i tafetele clasice. Campionatul Mondial din acest an

debutează pe 1 martie cu tafeta mixtă. Urmează cursele de sprint i
urmărire. După o zi de pauză pentru băie i i două pentru fete, urmează
cursa lungă individualul. După alte două zile de pauză, sportivii vor
avea tafetele, pentru a încheia în 11 martie cu startul în bloc.

ş

ş
ş

ş ş ş
ş ş

ş

ş

ţ
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Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa 17-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 16 16 0 0 564 405 32p
2. Stiinta Mun. Bacau 17 14 0 3 532 430 28p
3. U. Bucovina Suceava 17 10 2 5 480 470 22p
4. HC Odorhei 17 8 3 6 520 488 19p

. Dinamo Municipal Calarasi 16 8 2 6 444 436 18
7. Energia Pandurii Tg. Jiu
8 U. Poli. Municipal Timisoara 17 8 0 9 435 414 16p
9. Potaissa Turda 16 6 2 8 431 444 14

. CSM Satu Mare 17 5 2 10 443 497 12
11. CSM Bucuresti 16 5 1 10 408 442 11

CSM Ploiesti 17 4 3 10 399 467 11
13. U Transilvania Cluj 16 4 2 10 427 466 10

CSA Steaua Bucuresti 17 0 2 15 426 547 2

5. CS Caras Severin 16 9 1 6 429 429 19p
6 p

17 8 2 7 498 501 17p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 18/26: 02-06 martie. 2012: HC Odorhei - Universitatea
Bucovina Suceava; CS Caras Severin -Stiinta Municipal Dedeman
Bacau; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - CSM Ploie ti; CSA Steaua
Bucuresti - Universitatea Poli. Municipal Timisoara; Universitatea
Transilvania Cluj - CSM Satu Mare; CSM Bucuresti - Dinamo Municipal
Calarasi;

ş

Potaissa Turda - HCM Constanta.

HANDBAL
Oltchim Ramnicu Valcea a

inregistrat doar un rezultat de
egalitate, scor 26-26, pe terenul
celor de la Metz si isi complica
soarta in Liga Campionilor, fiind
nevoita sa joace un meci de totul
sau nimic cu Krim. Dupa acest
rezultat, Oltchim are cinci puncte
si ocupa locul secund, in timp ce
Krim are doua puncte, iar Metz
unul. Buducnost, cu opt puncte, e
deja in semifinale. Meciul cu Krim
se va disputa duminica de la ora
18:00 fiind necesar cel putin un
egal pentru a merge in semifinale.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

RUGBY
Nationala de rugby a Romaniei a invins reprezentativa similara a

Rusiei, scor 25-0, in meciul disputat, sambata, la Soci in Cupa
Europeana a Natiunilor.

Stejarii au dominat jocul de la un capat la altul, iar rezultatul final
reprezinta intocmai superioritatea Romaniei in fata unei echipe pe care
am invins-o in 2011 pentru prima data in sase ani (33-3 la Bucuresti).

Daniel Carpo a reusit un prim eseu in minutul 5, insa Florin Vlaicu a
ratat transformarea si scorul a ramas 5-0.

Presiunea stejarilor a dat roade si in minutul 30 rusii au primit un
eseu de penalizare dupa mai multe gramezi prabusite intentionat in
propriul '22'.

Vlaicu nu a mai ratat tinta si a dus scorul la 12-0.
Dupa pauza Apostol a ridicat scorul la 17-0 print-un eseu, a carui

transformare a fost insa ratata.
Trei minute mai tarziu Cristi Petre a culcat si el balonul in terenul de

tinta advers, iar Calafeteanu a stabilit scorul final dintr-o lovitura de
pedeapsa cu noua minute inaintea finalului.

Tot sâmbata, Spania a învins în deplasare echipa Ucrainei, cu
scorul de 41-6, iar Georgia s-a impus pe teren propriu în fata
Portugaliei, scor 32-7.

Urmatoarea partida a Romaniei in Cupa Europeana a Natiunilor
este programata pe 10 martie, la Bucuresti, contra puternicei
reprezentative a Georgiei.
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