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La Mulţi Ani !
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cherestea, semifabricate

şi panouri din lemn masiv

de fag, uscate şi aburite

Matei Mircioane

Cablurile de alimentare a tramvaiului au fost demontate

Tramvaiul reşiţean tragepedreapta -definitiv

Minunata Românie
Un apel disperat la 112 şi ambulan

şi asta a devenit o
situa

şterea la un alt moment.
Totul se întâmpl şel de
provincie. Ambulan

şel de provincie, cu
spital şi cu medic de specialitate. Domnul
medic specialist din or şelul de provincie
num

şi-şi bag
ştiu când trebuie s

şi fac

şi se blocheaz

şi gravida, dup şi nu-
ll mai roag

şelele de
provincie num şi doi şi-au petrecut
weekendul în linişte, f

ş-Severin s-au desfiin

şti.
Pacien şi, care au apar

şi cump

şi nişte bani în plus?
Se va legaliza şi aten

şi creştinesc ar fi ca prosperitatea
s

şi nu de subterfugiile la care recurg
pentru a-şi asigura nivelul de trai normal
pentru orice medic din lumea asta. Dar nu,
la România, cum spun

şa şi
recunoaşterea capacit

şi iau via

şi le s

şi reformata
Românie!

ţa
pleac

ţie deranjant

ţa vine de la judeţ. În
drum, mai era un or

ţa merge mai departe. F
ţa

ţ
ţ

ţa înc

ţ
ţ, f

ţat
spitalele din câteva localit ţi, ca ofrand

ţi spitalice
ţii, cei noroco ţin

ţei sanitare.
Sau, dup

ţia bolnavului cu diversele
efecte sanitare. Vor fi

ţia faţ

ţiganii de etnie
rom

ţii profesionale a
celor ce dau dar ţ

ţ ţiile sau p ţii. Sunt
medicii din România, pl ţi ca un salahor
c

ă în misiune. Unei gravide i-a venit
sorocul mai devreme

ă pentru medicul ce
programase na

ă într-un oră

ă

ă
ărul doi, solicitat, declară că, în niciun

caz nu se va deplasa la spital pentru a
vedea despre ce este vorba, pentru că este
deja în weekend ă picioarele în ele
de proaste care nu ă
nască. Adică, refuză să- ă meseria.

Ambulan ătul
scoate mânu ă în scurtul
dar greul drum către via ă. Mama imploră
medicul de pe ambulan ă să-i salveze
copilul. Copilul e deja mort. Mânu ă îi
bălăngăne între picioarele femeii. Pricepe

ă alte zeci de kilometri,
ă pe medicul de urgen ă decât să

o salveze pe ea. Ajung la jude ătul mort,
femeia, o tânără de nici 25 de ani, în
agonie. Ginecologii din oră

ărul unu
ără a ajuta o tâmpită

de vacă gravidă să fete.
În Cara

ă ă pe

altarul reformei în sănătate. Cele care au
rămas sunt sufocate de sute de cazuri ce ar
fi putut fi tratate în fostele unită

ători
cu venituri suficiente, î ără cele
necesare tratamentului, în spitalele
rămase. Tot conform reformei în sănătate,
se va introduce coplata asisten

ă cum merg lucrurile acum, se va
oficializa contribu

ă de medic?
Greu de spus! Între timp, medicii prosperă.
Vreau să spun clar că, o merită. Mult mai
civilizat
ă le fie oferită de salarizarea de la locul de

muncă

ă, totul este pe dos. De ce nu ar fi a
ă

ă în mod tragic
semenilor lor? Îi înjurăm când le băgăm
ceva euro în halate, dar le plângem pe
umăr ărutăm mâinile când ne readuc
la via ă copiii, so ărin

ăti
ăruia i se cere să fie de multe ori

Dumnezeu. Minunata

Tramvaiul din Reşi
şi o speran şi

şi un simbol, care d
şului o fa

şi şi, obişnuiau s
şi şul cu tramvai”, subliniind astfel c

şi ş” era dat de tramvai.
De câteva zile, îns şi

şina de interven

şi câ şti, care
supravegheau şi ei zona, f

şi aceasta ne-a precizat: „Linia

de alimentare s-a l şi exist
şinile înalte”. Tocmai atunci a

ap

şoferii ştia merg ca
nebunii, nu se uit şi a cerut lucr

şi cablurile de alimentare, pe ambele
sensuri de mers, au fost t

şi
ş, a sosit la fa

şi a sunat la 112, pentru a anun

şi depozitate în
curtea Ro A Tir. Marchiş a recurs la num

şi calea de rulare a
tramvaiului. Poli

şefa de la Ro A Tir, Ionela
Kovacs, a uitat c

şte. Gheorghe Marchiş a şi declarat:
„Trebuia s

ţa a r
ţ ţenilor nostal-

gici, care considerau acest mijloc de transport
nu numai util, ci

ţ
ţeni, cârcota
ţa, „ora

ţa
Re ţei la categoria „ora

ţele re ţenilor
care mai credeau c

ţat ţie,
t

ţii,
Ionela Kovacs. Mai erau ţiva poliţi

ţia. Am întrebat-o pe doamna director
ce se întâmpl

ţat
ţiva

centimetri pe sub cablurile l
ţeaua de susţinere cu antena radio. Doamna

director s-a enervat c

ţa (societate aflat
ţa

locului ţa poliţia
c

ţia de
la Universalul Vechi, pe o lungime de peste un
kilometru, apoi au fost rulate

ţ

ţia a sosit, a constatat furtul,
t

ţii Ro A Tir, Ionela Kovacs, a fost
chemat ţie, pentru declaraţii. Se pare
c

ţeaua de alimentare a
tramvaiului nu se afl ţii
pe care o conduce. Este evident c

ţ poliţia.

ămas o amintire,
dar ă în inimile re

ădea ora-
ă mai citadină. Pe de altă parte, unii

re ă numească
Re ă
singurul element care justifica apartenen

ă, speran
ă tramvaiul „n-a murit,

numa un pic s-o hodinit”, au primit o grea
lovitură. În data de 29 februarie, a.c., în zona
semaforului de la Centrul de Transfuzii
Sanguine, o echipă de lucrători de la SC Ro A
Tir SRL, coco ă pe ma
ăia cablurile de cupru ale tramvaiului, sub
atenta supraveghere a directorului societă

ără să oprească
circula

ă

ăsat ă pericolul să fie
agă ă de ma

ărut un TIR, care a trecut cu cabina la câ
ăsate, atingând

re
ă „ ă

ă”, ătorilor să se
grăbească. Lucrările de dezafectare au
continuat

ăiate.
Ulterior, în seara zilei de 2 martie, alertat de

faptul că se taie cablul de alimentare cu
energie electrică a tramvaiului, directorul SC
Prescom Re ă în proces de
faliment), Gheorghe Marchi

ă se fură cablurile. Între timp, cablurile de
cupru au fost tăiate până aproape de sta

ărul
unic de urgen ă, pentru a sesiza furtul cablului
de cupru, deoarece acesta se afla în admi-
nistrarea SC Prescom. Tot în
SC Prescom se află

ăierea cablurilor a fost oprită, iar managerul
societă

ă la poli
ă, luată de val,

ă re
ă în patrimoniul societă

ă „furtul” nu
este unul „clasic”. Însă, din moment ce nu s-a
făcut transferul de , tot furt se
nume

ă anun

administrarea

administrare

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si
spiritul acestei zile sa va insoteasca pretutindeni

Doresc tuturor domnişoarelor şi doamnelor ca
ziua dumneavoastr şi aceast

şi c

ă ă primăvară, să aducă
odată cu venirea primilor ghiocei, bucurie în suflete,
împlinire, spunându-vă un sincer ălduros

„La mulţi ani !”

Primar,
Mihai Stepanescu

(continuare )în pagina 3
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Primăria iţa ne informeazăReş
Reparti area locuin elor sociale

R

Ziua femeii s

z ţ

Lucr ţinere a patrimoniului
municipiului e ţa efectuate în regie proprie

ţa

Comisia social

. .
.

-

.

Primarul Municipiului Reă de analizare a cererilor de locuin

ă ării locuin

ă ării C L
al Mun Re

ăm pe to

ă ă conteste locul
(pozi ă
ă depună contesta ă Primăriei

Municipiului Re

ă ăriei
Municipiului Re

ă asfaltică a păr
ătoarele loca ăgăra

ă, drum Centură -

ări de între ă a ca
rosabilului din cartierele limitrofe municipiului, după cum
urmează: Secu, Cuptoare, Moniom,

ă perioadă se va ac

ăpezire.

ăzi, 06.03.2012 la sediul
primăriei, reprezentan

ături de angaja
ăriei

ărilor cu plată din municipiul Re
ător.

În urma discu

ărilor cu plată, până luni, 12.03.2012
când va avea o altă dezbatere, la sediul primăriei.

Pentru dezbaterea de luni, 12.03.2012 Autoritatea
Locală va propune în continuare, solu

ă a concesionării serviciului de administrare
doar a parcărilor cu plată existente până acum

ă în urma discu
ă între cele două păr

ărâre în acest sens. Urmare a celor men
ă o adresă oficială către S.C. ECOBAU

PARC S.R.L, Direc ă, Direc

ăria municipiului Re
ă în data de 8 Martie 2012 între orele 16.00 -

18.00, în Parcul Tricolorului un program de divertisment
muzical pentru toate vârstele, dedicat ZILEI FEMEII.

Programul va cuprinde atât muzică u ă, concert
de fanfară cât ă populară.

Concertul de fanfară va fi sus
ăriei ă va

fi sus ă de Orchestra Vocal - Instrumentală condusă
de cunoscutul interpret Pavel Bobeică, iar muzica
populară va fi asigurată de interpre

ţe
a Consiliului Local al Municipiului Re ţa, a avizat listele
de priorit ţi în vederea repartiz ţelor sociale,
pentru tineri ,

ţi vor fi supuse aprob
ţa în ţa din data de 27 martie 2012.

Ca atare, invit ţi solicitanţii de locuinţe care
au depus actele necesare includerii pe listele de
priorit ţi ca în cazul în care doresc s

ţia) pe care sunt înscri ţi,
s ţiile fie la registratur

ţa din Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A,
fie la registratura Serviciului Public - Directia pentru
Administrarea Domeniului Public

ţa , str. Petru Maior , nr. 2 (Blocul 800).
Listele de priorit ţi sunt afi

ţa din Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A,
respectiv la sediul Serviciului Public - Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public

ţa, str. Petru Maior, nr. 2 (Blocul 800).

Serviciul Public - Direcţia pentru Întreţinerea

ţii carosabile în
urm ţii: Str. Timi

Ţerovei, Microraioanele I, II, III, IV.
Vor fi executate ţinere cu zgur

Ţerova, Doman
De asemenea în aceast ţiona cu

trei echipe a câte doi muncitori în Centrul Civic pentru
înlocuirea dalelor afectate de îngheţ

ţa, Mihai Stepanescu a
convocat în cursul zilei de ast

ţii firmei S.C. ECOBAU PARC
S.R.L. al ţi ai diferitelor servicii ţii
din cadrul Prim

ţie l-a reprezentat serviciul de administrare a par-
c ţa

ţiei purtate, reprezentanţii firmei S.C.
ECOBAU PARC S.R.L. au suspendat activitatea de
informare, avertizare, fotografiere

ţionate ca fiind
destinate parc

ţionarea pe cale
amiabil

ţiilor nu se va ajunge la înţelege-
re pe cale amiabil ţi, în data de 27
martie va avea loc ţa de C.L. ce va putea lua o
hot ţionate, a
fost transmis

ţia Poliţia Local ţia pt. Admi-
nistrarea Domeniului Public ţa.

Prim ţa

ţinut de Fanfara
Prim ţa, muzica u

ţinut

ţi ai locului.

şi

şi construite din fondul de stat în anul 2012.
Aceste liste de priorit

şi şedin

şi pe aceste liste de priorit

şi

şi Privat al
Municipiului Reşi

şate la sediul Prim
şi

şi Privat al
Municipiului Reşi

şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local a început
plombarea cu mixtur

şorii, F şului, Ştefan
cel Mare, Bârzavei, Prislop, Soarelui, Sportului - Petru
Maior, 24 Ianuarie, zona Lunca Pomostului, Marginea -
Minda, Lend - casa Baraj - Şur

şi lucr

şi desz

şi

şi direc
şi a Consiliului Local. Subiectul de

discu
şi şi blocarea respec-

tiv ridicarea autovehiculelor parcate necorespunz

şi filmare a
autovehiculelor parcate în zonele men

şi bloca-
rea/ridicarea autovehiculelor parcate neregulamentar.

Dac

Şedin

şi Privat al Mun. Reşi

şi şi Consiliul Local
organizeaz

şoar
şi muzic

şi a Consiliului Local Reşi şoar

ări de între

ărbătorită la Re

şi

şi

Administrarea parcărilor cu plată

Anunţ de licitaţie
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Reşi ş-Severin, anun

şa.

şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ţa, str. Horea , bl.A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând debitoarei S.C. B&P LEMNIND S.R.L. Boc

Licitaţia public
ţi la aceea ţii

S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar.

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apar

ă va avea loc în data de 13.03.2012 orele 11:00
ă la sediul societă

�

�

�

�

�

�

Abator cu sala de t şa, str. Binişului, nr. 1, teren în
folosin

şa, str. Binişului, nr. 1,
teren în folosin

şin

ăiere în Boc
ă în suprafa ă de 2.362 m în valoare de 18.787 Euro, exclusiv

TVA.
Abator, fabrică, birouri, bazin apă în Boc

ă în suprafa ă de 14.590 m în valoare de 62.538
Euro, exclusiv TVA.

Instala
ă fulgi de ghea ă 1 buc - 210 Euro, exclusiv TVA.

Instala

ţ ţ

ţ ţ

ţie frig 1 buc - 1.680 Euro, exclusiv TVA.
Ma ţ

ţie de debitat (banting) 1 buc - 1.100 Euro, exclusiv TVA.
Aparat preparat mezeluri 4 buc - 650 Euro/buc, exclusiv TVA.

2

2

Anunţ de licitaţie
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu

sediul în Reşi ş-Severin, anun

ş, str. Morilor, nr. 36, jud. Caraş-Severin

şte bunurile pot fi
consultate la sediul lichidatorului judiciar.

Licita şi
se va repeta în fiecare zi de mar şi or

şi
ş-Severin, rela şi caietul de sarcini se pot ob

ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Cara ţ
ţie public

ţinând debitoarei S.C. MAIAMI COM S.R.L. cu sediul în
Caransebe

Preţurile nu includ TVA.
Rapoartele de evaluare în ceea ce prive

ţia public
ţi la aceea ţii

S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţii suplimentare ţine
de la sediul lichidatorului judiciar (tel. 0255-213468).

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a bunurilor
apar

ă va avea loc în data de 21.02.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

.
�

�

Cas ş, str. Morilor, nr. 36, jud. Caraş-
Severin - pre

ă situată în Caransebe

ă universală - pre
ţ de evaluare 126.616 Euro.

Frez ţ de evaluare 840 Euro.

Anunţ de licitaţie
Subscrisa S.C. PRACTIC STILL S.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

şi va avea loc în
data de 13.03.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ţa, str.
Revoluţia din Decembrie, bl. 32, sc. 3, ap. 8, jud. Cara

ţa, str.
Horea A7 Parter, jud. Cara ţ

ţie public ţinând debitoarei:

Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la aceea
ţa, str. Horea, bl. A7,

Parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

ă scoaterea la vânzare
prin licita ă deschisă a următorului bun apar

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunului, în fiecare zi de mar ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

� Autoutilitara Dacia 1304 VAN - preţ de evaluare 500 Euro,
exclusiv TVA.

Anunţ de licitaţie
Subscrisa S.C. AS GEMIL S.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, prin lichidator judiciar S.C.P.
MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

şi va avea loc în
data de 13.03.2012 ora 13:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ţa, str.
Libert ţii, bl. B6, jud. Cara

ţa, str. Horea A7 Parter, jud.
Cara ţ ţie public

ţii aparţinând debitoarei.

Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la aceea
ţa, str. Horea, bl. A7,

Parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

ă

ă scoaterea la vânzare prin licita ă
deschisă a stocului de materiale de construc

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunului, în fiecare zi de mar ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

Preţul de evaluare 9.568 euro, exclusiv TVA.

Anunţ de licitaţie
Subscrisa S.C. STYLE INOX S.R.L.. cu sediul în Reşi

ş-Severin, prin lichidator
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

şi va avea loc în
data de 13.03.2012 ora 15:00, urmând a se repeta, pân

şi or
şi

ş-Severin.
Rela şi caietul de sarcini se pot ob

şi
ş-Severin începând cu data public

ţa, str.
V

ţa, str. Horea A7
Parter, jud. Cara ţ ţie
public ţinând debitoarei:

Licitaţia public ţul de evaluare

ţi la aceea
ţa, str. Horea, bl. A7,

Parter, jud. Cara
ţii suplimentare ţine de la sediul

S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Re ţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Cara ţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

ăliugului, nr. 10, sc. 1, ap. 11, jud. Cara

ă scoaterea la vânzare prin licita
ă deschisă a următoarelor bunuri apar

ă începe de la pre
ă la vânzarea

bunului, în fiecare zi de mar ă la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Re

ării anun

Dulap bibliotec ţ de evaluare 173 euro;
Birou (3 buc.) - preţ de evaluare 69 euro;
Cuier perete (1 buc.) - 12 euro;
Scaune vizitator (2 buc.) - 14 euro ;
Scaune de birou cu role (2 buc.)- 36 euro;
Fotolii (2 buc) - 46 euro;

ă (5 buc.) - pre
.

�

�

�

�

�

�

PDL Caraş-Severin şi-a stabilit candidaţii pentru alegerile locale din 10 iunie 2012, la prim
ţa va candida ziaristul Doru Dinu Gl

ţu, care vine din sfera unor programe sociale, la
Moldova Nou ţiu, Ioan Chis ţ ţelu Ro ţa, Ionel Goga
iar la B ţie, Nicu

ăriile ora-
ăvan, la Caransebe

ănean
ă, primarul în exerci ăli ă, la O

ăile Herculane, de asemenea, primarul în func

şelor.Astfel, la Reşi ş Gheorghe Hogea, actualmente
parlamentar de Caraş-Severin, la Bocşa Eugen Cizm

şu, Iancu Simion Simi, la Oravi
şor Vasilescu. (DanApostolescu)

PDL Caraş-Severin nu a luat înc
şte modul în care va candida la alegerile din 10

iunie 2013, a declarat miercuri, la Reşi
şedin-

tele forma ş-Severin va avea vineri, 9
martie, o şedin

şc ş-Severin, având sigla
Inima. Frunz

şeni com-
peti

şi abordarea fa

şi un
simbol pe care eu l-a, avansat cu câteva luni în urm

şterii salariilor şi pensiilor, din cauza
veniturilor mici ale românilor. Iat

şte c

şa cum a
mai f şi când eu am lansat aceast

şterea
trebuie s şi
nu pentru clasa politic

ştii. Al
şi jurnalistul Doru

Dinu Gl şef la Radio Reşi
şi-a reafirmat decizia candidaturii sale la prim

şi

ă o decizie în ce
prive

ă de presă, Sorin Frunzăverde, primvicepre

ă forma

ării Populare din Cara
ăverde nu a dorit să comenteze până la

acel moment nimic care ar fi putut conduce la o idee
de cum vor aborda democrat-liberalii cără

ă. Tot vineri se va lua în discu
ă de o

posibilă colaborare cu PN

ă,
a spus Sorin Frunzăverde. Culoarea rămâne de
văzut, în fond, ea va rămâne la latitudinea fiecărei
organiza ă e să vorbim despre încă o
confirmare, eu am vorbit mai înainte despre
necesitatea cre

ă că azi (miercuri,

n.n.), în discursul preziden
ă afirma

ă ce am spus eu a avut
acoperire. Probabil că în luna iunie se va întâmpla
acest lucru. Iar dacă opozi

ăcut-o ă posibilitate,
că e un gest electoral, poate să o facă. Cre

ă se producă pentru mai binele cetă
ă.”

Pe de altă parte, PDL a început mar
ăverde, stabilindu-se un

set de principii care vor sta la baza protocolului
democrat-liberalilor cu progresi ături de Sorin
Frunzăverde s-a aflat miercuri

ăvan, fost redactor-
ăria

municipiului, la propunerea PDL. Glăvan a dorit să
spulbere astfel o serie de discu

ă
este doar o variantă care va testa electoratul.
Întrebat dacă s-a înscris în PDL sau despre viziunea
sa asupra cuceririi ”redutei” care este primăria
Re ăvan a răspuns: ”Toate la timpul lor.”

ţa, într-o confe-
rinţ

ţiunii. PDL Cara
ţa a Biroului Judeţean Permanent,

ocazie cu care va decide dac ţiunea se va
prezenta în alegerile locale drept PDL sau sub egida
Mi

ţia electoral ţie, con-
form liderului democrat-liberal, ţ

ŢCD sau cu Partidul Verde.
”Inima este simbolul Popularilor Europeni

ţii. În plus, dac

ţial din faţa camerelor
reunite ale parlamentului apare aceast ţie,
ceea ce dovede

ţia va afirma, a

ţenilor

ţi negocierile
cu UNPR, a precizat Frunz

ţa, care

ţii care s-au creat în
jurul candidaturii sale, unii observatori spunând c

ţa, Gl

”Veniturile salariale }i pensiile vor cre}te în luna iunie”
A declarat ieri, la Reşi şedintele PDL, Sorin Frunzţa, primvicepre ăverde

Activitate - SPCEEPS Caraş-Severin
Pe parcursul lunii februarie, la Serviciul Public

Comunitar pentru Eliberarea şi Eviden
şapoartelor Simple Caraş-Severin, au fost

depuse peste 400 de cereri. Dintre acestea, 195 au
fost pentru eliberarea paşapoartelor electronice, iar
217, pentru paşapoarte temporare. În aceeaşi
perioad

şapoarte,
zece au paşapoartele expirate, iar opt de

şapoarte valabile. Pentru dou

şi au fost întocmite patru procese verbale

de contraven
şapoartele valabile. În urma activit

şurate de c
şi Eviden şapoartelor Simple

Caraş-Severin, la bugetul de stat a fost încasat

şapoartele temporare se
elibereaz şi zi, iar paşaportul electronic se
elibereaz

ţa
Pa

ţa a dispus
m ţie în
str ţin pa

ţin
pa

ţiuni de restabilire a domiciliului în
România

ţie, pentru cet ţenii care au pierdut sau
deteriorat pa ţii
desf

ţa Pa

ţionale încasate, iar peste 800 lei, din taxele pentru
eliberarea de adeverinţe.

Reamintim c

ă, pentru 21 de persoane, instan
ăsura suspendării dreptului la liberă circula
ăinătate, dintre care, trei nu de

ă persoane au fost
efectuate men

ă
ă

ă ătre Serviciul Public Comunitar
pentru Eliberarea

ă
suma de aproape 36 mii lei, din care, aproape 35 mii
din taxe consulare, 120 lei din amenzi contraven-

ă pa
ă în aceea
ă în 15 zile calendaristice.

Comunicat de Presă - 07.03.2012

Agenţia Judeţean ţei de Munc

ţa, la Casa de
Cultur ţii nr. 40, începând cu ora 10.

Participarea la burs ţii suplimentare putând fi obţinute la sediul AJOFM
Cara ţa, str. Traian Lalescu nr. 17 sau la telefon 0255-212160.

ă pentru Ocuparea For ă Cara
ă a locurilor de muncă la solicitarea unui agent economic.

Bursa locurilor de muncă din data de 16 martie 2012 va fi organizată la Re
ă a Sindicatelor (foaier), str. Libertă

ă este gratuită, informa

ş-Severin va organiza în data de
16 martie 2012, o Burs

şi

ş-Severin din Reşi
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Asociaţia Persoanelor cu Handicap Neuromotor din
Caraş-Severin - un ONG foarte activ

Concursul de tir organizat anual de Inspectoratul de Poli

ăr

ără
ă de buna colaborare cu ace

ă dată poligonul a fost însufle
ătat măiestria în arta

tirului cu pistolul Carpa ă s-a întâmplat ca ă
fie ocolită de gloan ĂR

ăsplătit pe to

ăta (sau nu), abilită ăgători cu armele de foc.
Ace ă tragă la ă cu pistoalele Carpa

ă
ă tragă

ă de la ziarul Prisma, urmat pe locul II de
către Daniel Stanciu de la Express de Banat, iar pe locul III s-a
clasat Vasile Neam ă activitate a fost
dedicată în special doamnelor

ă de Laura Piperiu de la Radio Re

ă cei situa
ă rămân

consecven ării „muni
ă parte la

acest concurs au primit o diplomă pentru „Botezul focului”.
Buna colaborare a Inspectoratului de Poli

ă” de-a lungul anilor, a
făcut ca acest concurs să devină o tradi

ă

ţie
Judeţean Cara

ţi
ţii

presei din judeţ, dar ţi
ţ

ţit de doamne

ţi. Chiar dac ţinta s
ţele participanţilor, „CUPA M ŢI

ţi cu diplome.
11 jurnali

ţile de tr
ţin ţi,

calibrul 7,65 mm, pe care la au în dotare poliţi ţii
au avut la dispoziţie câte ţe pentru a demonstra c

ţu. Întrucât aceast

ţa

ţi pe
ultimele poziţii ale clasamentului

ţi manevr ţiei” literare, au primit din partea
poliţi

ţie Judeţean
Cara

ţie, unde
reprezentanţii mass-media î ţi
decât îndemânare în compunerea articolelor

ş-Severin pentru reprezentantele sexului
frumos, şi nu numai, din mass-media, de „Ziua M şorului”
este un eveniment aşteptat cu mult interes de reprezentan

şi un bun prilej pentru poli ştii c şeni de
a-şi exprima aprecierea fa ştia.

Şi de aceast şi
domnişoare, dar şi domni, care şi-au ar

ŞO
RULUI” i-a r

şti s-au aşezat pe aliniamentul de tragere pentru

a-şi ar
ştia au avut ocazia s

ştii. Participan
şase gloan

ştiu s şi cu pistolul, nu numai cu „pixul”.
În fruntea clasamentului şi cel care a câştigat anul acesta

cupa a fost Ioan Ilias

şi domnişoarelor, în fruntea
clasamentului sexului frumos s-a situat Simona Mara de la
Banat Tv, urmat şi şi pe

locul III Predescu Lavinia de la Jurnal de Caraş-Severin.
Cei mai „pacifişti” dintre jurnalişti, adic

şi care au dovedit c

ştilor diplome. Cei care au luat pentru prima dat

ş-Severin cu jurnaliştii, „cimentat

şi pot demonstra şi alte calit
şi în anii viitori.

-

Cupa mărţişorului la tir

PRISMA | 8 - 14 Martie 2012 |

Motto-ul organizaţiei conduse de
re ţeanul

ţi ţi militanţi pentru
drepturile acestor persoane, pentru
modific

ţilor generale vizavi
de aceste cazuri este orice persoan

ţelor noastre. Lucrurile merg
spre bine, din acest punct de vedere, dar se
mi

ţi, în primul rând. Ceea ce pentru o
persoan

ţi-v

ţilor fizice nu
înseamn

ţiei
noastre: respect pentru demnitatea uman

ţa persoanelor cu nadicap
neuromotor, non-discriminarea, cojugat

ţiunea pozitiv

ţii

ţii. Promovarea unei societ ţi în care
persoanele cu handicap s

ţia condus
ţei

sociale, discutând ţiunile
ţiile membrilor ei parlamentarilor. De

altfel, asociaţia are, ne spune Steiner, un
aport benefic în cadrul Consiliului Naţional
al Dizabilit ţii din România, unde este

ţile
Asociaţiei - foarte multe

ţiul editorial s

ţ

ţ

ţia
ţ ţul Cara

ţele
asociaţiilor de profil, 12.199 de persoane cu
handicap. 6.596 dintre acestea sunt femei

ţi. Un num
ţin de

1.820 din aceste persoane cu handicap
sunt copii. 434 dintre persoanele cu
dizabilit ţi neuro-motorii fac parte din Filiala
Re ţa a Asociaţiei Persoanelor cu
Handicap Neuromotor din România, ne
spune

ţiei
ţional. În judeţ exist

ţa.
Ace ţia lor proprie.

şi Ştefan Steiner, unul dintre cei
mai ferven şi constan

şi, nu în ultimul rând, pentru
schimbarea mentalit

şi nimic
pentru noi, f şi
facem în continuare eforturi s

şi din sfera deciziilor care ne privesc,
afirm

şc

şnuit,
pentru noi poate fi un obstacol de netrecut.
Imagina şi
balustrad

şi pentru un om aflat
în deplin

şi independen

şi şanse egale a
persoanelor cu handicap în toate domeniile
vie

şi g

Ştefan Steiner a
f

şi prezentând op şi
solu

şi
membru fondator. Toate activit

şi nu ne-ar ajunge

spa

Ştefan Steiner, Aurel
Serafim, Cornel Puşcaş, Ni

şi
Elena Micu, ultimii patru tineri voluntari.
Ştefan Steiner s-a îmboln

şi ne-a spus c şte
s

şin

şi chiar particip

ştig

şte jude ş-
Severin, aici exist

şi 6.603, b şnuit de
echilibrat, am putea spune. Nu mai pu

şi

Ştefan Steiner, preşedintele
asocia şi vicepreşedinte la nivel
na şi 900 de
nev şi

ştia, îns

ările legislative care să vină în
spijinul lor

ă
ă cu

handicap are dreptul la respect
ără noi. ”De aceea am făcut

ă nu fim
exclu

ă Steiner. De altfel, majoritatea
modificărilor legislative pozitive referitoare
la persoanele cu handicap au fost făcute în
urma insisten

ă încet, din păcate. Avem de luptat cu
mentalită

ă normală e un lucru obi

ă o scară fără rampă
ă. Pentru noi e o barieră pe care

nu o putem învinge, de
ătatea capacită

ă nimic. Avem mai multe principii
pentru care milităm la nivelul asocia

ă

ă
cu ac ă ce vizează incluziunea
socială. Garantarea participării depline cu
drepturi, obliga

ă
ă- ăsească

locul în mod firesc.”
Asocia ă de

ăcut lobby la noua lege a asisten

ă
ă

ă le prezentăm aici - au
beneficiat de participarea mai multor
voluntari, cum sunt

ă Vasilache,
Daniel Molnar, Grigore Tarnauceanu, Ioan
Gherghel, Tiberiu Csonka, Felicia
Ciuparencu, Elena Corduneanu, Simona
Moise, Vasile Popovici, Elena Raulescu,
Florentina Steiner, Lucian Steiner,
Christian Steiner, Alexandru Roman

ăvit de
poliomielită, la doar trei ani. De atunci a
dobândit un handicap motor, dar a avut
extraordinara putere să ducă o via ă
normală. Lucrează de ani de zile în
sistemul sanitar ă nu dore
ă iasă la pensie îaninte de termen, ci să

aibe o activitate similară cu a unui om fără
nicio dizabilitate. Conduce o ma ă
adaptată special pentru comenzi manuale

ă la raliuri pentru persoanele
cu handicap, la concursuri de pescuit sau la

întreceri cu căruciorul special, unde de cele
mai multe ori câ ă premii.

România avea, la 30 septembrie 2011,
un număr total de aproape 689.000 de
persoane cu handicaă. În procente, acest
lucru înseamnă 3,56 la sută din popula
ării. În ceea ce prive

ă, în eviden

ărba ăr neobi

ă

ă, însă
ăzători, din care 400 doar în Re

ă, au asocia
(Dan Apostolescu)

Purtător de cuvânt, Ag. de poli ărbunaruţie Ancuţa C

Campania safernet la final

Pe parcursul lunii februarie 2012, Inspectoratul General al Poliţiei
Române, prin intermediul structurilor teritoriale de analiz

ţii a susţinut un demers de informare a tinerilor elevi de liceu
despre modul de funcţionare a platformei de raportare a abuzurilor pe
internet - www.safernet.ro.

Ultimele dou
ţa, cu participarea a 140

de elevi

ţionare al
hotline-ul safernet.ro, dar ţinuturile ilegale d

ţinta abuzatorilor ce
utilizeaz ţuire

ţia anonimatului, hotline-ul
neînregistrând alte informaţii decât cele care sunt raportate prin
completarea formularelor online. Doar în cazul în care persoana care
completeaz

ţi de vizit
ţii din ca-

drul I.P.J.Cara ţilor.

ă
ă

ă sesiuni de informare au avut loc în zilele de 28

ă ării întregii campanii, aproximativ 400 de elevi din
clasele IX - XI au fost familiariza

ăunătoare
copiilor care trebuie raportate. S-a dorit con

ă orice copil aflat în lumea virtuală poate fi
ă internetul (pornind de la hăr ă la abuz sexual după ce

ă
semnalările pe acest site se bucură de protec

ă raportul dore ă fie notificată cu privire la rezultatele
anchetei, aceasta trebuie să furnizeze datele de contact (numele complet,
adresa, email-ul, etc).

Celelalte date de contact au făcut obiectul unei căr ă realizată
la nivelul Compartimentului de Analiză ă

ă ă participan

şi prevenire a
criminalit

şi 29
februarie, la Liceul Teoetic ” Diaconovici Tietz” Reşi

şi a 4 cadre didactice.
Pe parcursul desf şur

şi cu scopul şi modul de func
şi cu privire la con

ştientizarea acestora asupra
faptului c

şi pân
şi-au racolat victimele folosindu-se de mediul virtual).

A fost explicat şi modul în care se poate face raportarea unui abuz
întâlnit în mediul online utilizând platforma safernet.ro. Elevii au aflat c

şte s

şi Prevenire a Criminalit
ş-Severin, care a fost multiplicat şi distribuit

Tramvaiul reşiţean tragepedreapta -definitiv
(continuare din pag. 1)

Toate datele indicau faptul c

ţa ţa, proprietarul

reţelei de alimentare cu energie electric , pentru
reglementarea situaţiei. Un lucru este, îns

-
-

ţeaua electric
ţion ţio-

neaz
ţeni. Cet ţenii f

ţumiţi c
ţia.

ţumiţi sunt locuitorii cu domiciliul situat de-a
lungul liniei de tramvai, deoarece acesta era o surs

ţii, care polua fonic ora
ţ ţelor.

ă era vorba despre
furtul unor cabluri aflate în noastră!” În
prezent se poartă negocieri între Prescom, Ro A Tir,

ăria Re

ă
ă, sigur:

Dacă înainte de iarna 2011 - 2012 tramvaiul era foar
te greu de repornit, în prezent acest lucru este prac
tic imposibil. Trecerea în conservare a tramvaiului a
fost urmată de degradarea accentuată a întregului
sistem de transport, începând cu

ă
ăm că de

ă din toamna anului 2011, acesta a rămas o
sursă de controverse printre re ă ără
ma ă că tramvaiul era un mijloc de
transport confortabil ătura
între cartierul Govândari ă

ă, cu cele mai multe locuri de
muncă. În schimb, ă a dispărut
tramvaiul, deoarece încurca circula

ă
de zgomot

ă a locuin

Prim şi şi Consiliul Local Reşi

şinele de tramvai,
cu re şi cu tramvaiele propriuzise.

Mai men şi tramvaiul nu mai func

şi
şini, consider

şi eficient, care asigura leg
şi oraşul vechi, unde se afl

şi platforma industrial
şoferii sunt mul

Şi mai
mul

şi de trepida şul şi
afecta structura de rezisten

administrarea

Liceenii de la „Traian Vuia” din Re}i]a au discutat
cu decen]@ despre vulgaritate Matei Mircioane

Aproximativ 30 de elevi de la
Liceul Teoretic „Traian Vuia” au
participat, săptămâna trecută, joi 1
martie, la o dezbatere privind „Vul-
garitatea în teatru”, luând ca subiect
de analiză scenariul „Luministul”, de
Constantin Cheianu. Textul, subin-
titulat de autor „farsă tragică”,
prezintă vizita unui grup de turi

ări suprarealiste. Dezbaterile au
fost coordonate de profesorul de
limba ă, Lenu

ădulescu. Alături de profesorul
Lenu

ă, în fiecare joi,
eleva Diana Basaca.

Una dintre concluziile discu
ă vulgaritatea nu este

dată de anumite cuvinte licen

ă nu este motivat
artistic. În urma dezbaterilor, echipa
de teatru a liceului a apreciat că
piesa, care pune în discu

ăr, plăcere, morală etc., este
extrem de interesantă ă o
pună în scenă pentru a participa la
Festivalul concurs, „Am Fi Teatru”,
organizat anual de Casa de Cultură
a Sindicatelor din Re

şti în
Danemarca, unde au parte atât de
experien şi de întâm-
pl

şi literatura român
şi de directorul Teatrului de

Vest Reşi

şi a decis s

şi

şi şi
al Teatrului de Vest Reşi

ţe banale cât

ţa
Novac,

ţa, Nicolae Dumitru
Vl

ţa Novac, printre coordonatorii

dezbaterilor se afl

ţiilor
a fost aceea c

ţioase,
ci de contextul care poate fi
vulgarizator, dac

ţie noţiunile
de adev

ţa.
Pentru alegerea distribuţiei, la

întâlnirea de joia viitoare, în 15

martie, se va organiza un casting cu
elevii liceului.

Dezbaterile de joi, de la Liceul
„Traian Vuia”, fac parte dintr-un
proiect comun al liceului re ţean

ţa.
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Ministerul
Sănătă ă reglementarea interzicerii fumatului în spa ă cu recomandările UEţii intenţioneaz ţiile publice în concordanţ

Concilierea direct
Banca Na

Volumul total de activitate
înregistrat la nivelul instan

ă este o procedură legală obligatorie înainte de demararea unui proces pentru recuperarea unor sume de bani de la debitori
ă a României (BNR) are o

rezervă substan ă de bani tipări ă, a declarat ărescu
ătore

ţional
ţial ţi, de câteva zeci de procente din masa monetar guvernatorul BNR, Mugur Is

ţelor judec ţele militare, a fost de aproximativ 3,2 milioane de dosare, în creşti în 2011, exceptând instan ştere cu 8% comparativ
cu anul anterior

La începutul săptămânii au fost adoptate tacit în Senat
mai multe

ănătate, fondurile de pensii
administrate privat, proiectul de lege referitor la persoanele
care amenin ă un medic, un asistent medical, ambulan

ă sau orice alt fel de personal medical.

iniţiative legislative, printre care cele privind
Statutul poliţistului, reforma în S

ţ ţier,
ţşofer de ambulan

Toate unit ţi le aflate în
subordinea, în coordonarea

ţiile
referitoare la procedurile de

derulate.

ă

ă facă publice informa

şi sub
autoritatea MECMA sunt obligate
s

achiziţii publice

Senatorii din Comisia de S

ţie de necesit ţile existente cu privire
la personalul medical, medici, asistente, infirmiere sau îngrijitoare.
Propunerea legislativ

ănătate au avizat propunerea legislativă
privind deblocarea posturilor vacante din . Pot fi
deblocate posturile vacante în func ă

ă va fi dezbătută

sistemul sanitar

şi de senatorii din Comisia pentru
buget, urmând a intra apoi în dezbaterea plenului Senatului.

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

H.G. nr. 1256/2011 privind conditiile de functionare,
precum

Ministerul Educaţiei, Cercet
-

Ministerul Educaţiei, Cercet

-

Circulara Bancii Nationale a României nr. 45/2011 privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din
aur cu tema "Istoria aurului - Crucea de la Garvan - Dinogetia"
(M.O. nr. 7/04.01.2012)

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1793/2011 pentru
modificarea

Ordinul Ministerului Dezvolt

Ordinul Ministerului Agriculturii

Ordinul Consiliului Concurentei nr. 940/2011 privind
punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea
Regulamentului privind stabilirea

-

Consiliul Concurentei - Regulamentul din 2011 pentru
modificarea Regulamentului privind stabilirea

Ordinul Ministerului Transporturilor

Circulara Bancii Nationale a României nr. 1/2012 privind
nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a
României (M.O. nr. 13/06.01.2012)

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2993/2011
privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.
972/2006 pentru aprobarea formularului "Decizia de impu-
nere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite

de inspectia fiscala"

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1780/2011 pentru com-
pletarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.156/2011 privind
aprobarea listei unitatilor sanitare care deruleaza
subprogramul de fertilizare în vitro

Legea nr. 302/2011 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al
cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietatii

Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante
provenite de la autovehicule (M.O. nr. 17/10.01.2012)

Legea nr. 6/2012 pentru modificarea

Legea nr. 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004
privind piata de capital (M.O. nr. 20/10.01.2012)

Legea nr. 7/2012 pentru declararea municipiului
Caransebes "Oras-martir al Revolutiei din Decembrie 1989"
(M.O. nr. 21/11.01.2012)

Legea nr. 10/2012 pentru modificarea

Ordinul Ministerului Dezvolt

şi procedura de autorizare a agentului de munca
temporara (M.O. nr. 5/04.01.2012)

şi Sportului -
Procedura din 2011 privind gestionarea şi eliberarea atesta
telor de echivalare pe baza ECTS/SECT a invatamantului
universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de
3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din
invatamantul preuniversitar (M.O. nr. 5/04.01.2012)

şi Sportului -
Procedura din 2011 privind gestionarea şi eliberarea
atestatelor de recunoastere şi echivalare a competentelor
dobandite formal, nonformal şi informal de catre cadrele
didactice care ocupa functii de educatori/educatoare, institu
tori/institutoare, invatatori/invatatoare, maistru-instructor,
antrenor, în vederea ocuparii functiei didactice de profesor
pentru invatamantul prescolar, profesor pentru invatamantul
primar, profesor de instruire practica, respectiv profesor-
antrenor în cluburile sportive scolare, palatele şi cluburile
copiilor (M.O. nr. 5/04.01.2012)

şi completarea Ordinului ministrului sanatatii nr.
323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor
minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în functie de
competenta (M.O. nr. 7/04.01.2012)

şi Turismului nr.
2596/2011 pentru completarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009
privind cresterea performantei energetice a blocurilor de
locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii

regionale şi locuintei, al ministrului finantelor publice şi al
viceprim-ministrului, ministrul administratiei şi internelor, nr.
163/540/23/2009 (M.O. nr. 9/05.01.2012)

şi Dezvoltarii Rurale nr.
297/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind
conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
(M.O. nr. 10/05.01.2012)

şi perceperea tarifelor
pentru procedurile şi serviciile prevazute de Legea concu
rentei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea
acesteia, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului
Concurentei nr. 426/2011 (M.O. nr. 10/05.01.2012)

şi perceperea
tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevazute de Legea
concurentei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea
acesteia, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului
Concurentei nr. 426/2011 (M.O. nr. 10/05.01.2012)

şi Infrastructurii nr.
1032/2011 pentru aprobarea listelor cuprinzand drumurile de
interes national, cu masele şi dimensiunile maxime admise în
circulatie pentru vehiculele rutiere de transport marfa (M.O. nr.
11/06.01.2012)

şi a Ordinului ministrului economiei şi
finantelor nr. 149/2007 privind modelul şi continutul unor
documente intocmite în activitatea de inspectie fiscala pentru
persoane fizice care desfasoara activitati independente în
mod individual şi/sau intr-o forma de asociere (M.O. nr.
14/09.01.2012)

şi embriotransfer (M.O. nr.
15/09.01.2012)

şi justitiei, precum şi unele masuri
adiacente (M.O. nr. 16/09.01.2012)

şi completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind
acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din
clasele I-VIII din invatamantul de stat şi privat, precum şi
pentru copiii prescolari din gradinitele de stat şi private cu
program normal de 4 ore (M.O. nr. 19/10.01.2012)

şi completarea Legii
nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violentei cu oca-
zia competitiilor şi a jocurilor sportive (M.O. nr. 21/11.01.2012)

şi Turismului nr.
22/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit
corespunzatoare unei camere de inchiriat în scop turistic situ-
ate în locuinta proprietate personala (M.O. nr. 22/11.01.2012)

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ării Regionale
ării Regionale

| 8 - 14 Martie 2012 | PRISMA

Informare de presă MADR
În calitate de stat membru, România aplică prevederile legisla

ăinilor ouătoare. Conform prevederilor art. 5 al Dir. Cons. 1999/74/CE,
începând cu data de 1.01.2012, sistemul de cu ătă

ăsurile necesare prin intermediul
Direc

ăm: retragerea în vederea anularii a autoriza
ă cu ătă ării ouălor ce

provin de la găinile cazate în cu ătă
ă ăsărilor.

În perioada de iarnă, de obicei, România importa un procent de ouă consum pentru
acoperirea necesarului de pe pia ă de aproximativ 15-20 % din alte state membre
ale Uniunii Europene.

Produc ă de ouă de consum asigură peste 95 % din cerin
ător, fără TVA, înregistrat în perioada 20-26 februarie este de cca. 0,35

bani/buc. la categoria M
ă din ultima perioadă nu este rezultatul lipsei produc

ă, ca urmare a schimbării sistemului de cre
ător.

ţiei comunitare în dome-
niul protecţiei g

ţite nu se mai poate utiliza.
De la începutul anului 2012, ANSVSA a luat toate m

ţiilor Sanitare Veterinare ţa Alimentelor judeţene, dintre care
enumer ţiilor sanitare veterinare ale
exploataţiilor care utilizeaz ţite, interzicerea comercializ

ţite, solicitarea graficului de depopulare,
în acesta fiind precizat ţia p

ţa intern

ţia naţional ţele pieţei interne.
Preţul de produc

ţurilor de piaţ ţiei de
ou ţurilor de
produc

şti neîmbun

şi pentru Siguran

şti neîmbun
ştile neîmbun

şi destina

şi L.
Creşterea pre

ştere şi nici a creşterii pre

“Am identificat
ţionalit ţile care pot s

ţional de On-
cologie. Nu este o criz

ţionalit ţi

ţii într-o
conferinţ

ţii a precizat c

ţ foarte mic

ţa româneasc

ţionalit ţi în tratamentul bolnavilor.
Medicamentele care dau preţul de refe-

rinţ ţ

ţumiri în rândul pacienţilor vor
fi eliminate din listele de compensate

ţ ţul de referinţ
ţii s

ţia necesar
ţii mai spune c

ţiale, pentru
care nu exist

ţional

ţii va
achiziţiona, în perioada urm

ţio-
nalitate a programului de oncologie.

Ministerul S ţii a atras atenţia c
ţional de Onco-

logie depinde nu numai de resursele
financiare alocate, dar

ţilor sanitare, lanţul de producţie-
distribuţie-comercializare ţia
medical

ţional de Oncologie.
Anual, aproximativ 80-90 000 de

bolnavi sunt în tratament cu medicamente
citostatice. Suma alocat

ţional de
Oncologie este de 836 631 000 lei.

şi vom identifica în conti-
nuare disfunc

şa cum se vehiculeaz

şi pentru care am
stabilit un plan de m

şi
nu prezint

şi
gratuite, astfel încât alte medicamente care
exist

şi continuitatea
tratamentului. Ministerul S

şi de managementul
unit

şi prescrip

ă ă apară
în derularea Programului Na

ă a medicamentelor
citostatice, a ă. Sunt
trei categorii de medicamente care pot
genera disfunc ă

ăsuri”, a declarat recent
RITLI Ladislau, ministrul Sănătă

ă de presă.
Astfel, ministrul Sănătă ă

medicamentele care fac parte din
protocoalele terapeutice, în special cele
oncologice, dar care au un pre

ă interes comercial din partea
furnizorilor, motiv pentru care nu sunt
aduse pe pia ă, vor fi
procurate prin compania de stat UNIFARM,
a s t f e l î n c â t s ă n u m a i e x i s t e
disfunc ă

ă, dar care nu se găsesc pe pia ă în can-
titate suficientă pentru a acoperi cererea,
creând nemul

ă pe pia ă să dea pre ă, iar
pacien ă beneficieze gratuit de
medicamenta ă.

Ministrul Sănătă ă, pentru

medicamentele unice, cele cu un singur
producător, care se încadrează în cate-
goria medicamentelor esen

ă alternativă terapeutică,
există un plan prin care se vor încheia
contracte cost-volum cu Casa Na ă de
Asigurări de Sănătate prin care să se asi-
gure cantitatea necesară

ănătă
ătoare, din

fondurile alocate de Guvern, o cantitate
de medicamente care să constituie un stoc
ce poate fi utilizat în cazuri de disfuc

ănătă ă
derularea Programului Na

ă

ă. De asemenea, oficialul MS a
subliniat că bolnavii beneficiază de
tratament gratuit în cadrul Programului
Na

ă în 2012 pentru
derularea Programului Na

Ministerul Sănătăţii, 29-02-2012

Studiul GATS privind prevalen]a
consumului de tutun în spa]ii

publice
Atenţie la fumatul în spaţii publice! În România

acest obicei se contureaz ţare pentru
s

ţa fumatului în România este de 26,7%.
Povara economic

ţiei Cadru pentru
Controlul Tutunului a OMS, m

ţii din România a lansat primul
studiu GATS, un instrument de supraveghere care
vizeaz

ţelor acestuia. Studiul a stabilit o prevalenţ
ţara

noastr

ţ ţii im-
portante pt. adoptarea viitoarelor politici de s

ţi sunt expu

ţi (72,0%), s-au declarat în favoarea interzicerii
totale a fumatului în restaurante

ţilor - mai
mult de cinci milioane decese anual. Dac

ţioneaz

ţii intenţioneaz
ţional de Control al

Tutunului
susţinerea campaniilor de promovare ţinând

cont de aspectele semnalate de studiu
De asemenea, Ministerul S ţii intenţionea-

z ţiile
publice în concordanţ

ţinerea
proiectului de lege care exist

ţiile publice)

ă ca o amenin
ănătatea publică.

Primul studiu GATS România arată că
prevalen

ă ănătate
cauzate de consumul de tutun pot fi reduse prin
implementarea măsurilor Conven

ăsuri care s-au
dovedit a fi eficiente.

Ministerul Sănătă

ă cunoa
ă

semnificativă a consumului de tutun în
ă, aproximativ 5 milioane de fumători, dintre

care 4 milioane fumează zilnic.
Raportul mai scoate în eviden ă informa

ănăta-
te: mai mult de o treime dintre adul

ă,
86.6% în restaurante

ă sprijină puternic reglementările
legislative restrictive. Aproape trei sferturi dintre
adul

ătate (57,0%) în baruri
ă mondială, consumul de tutun cau-

zează unul din 10 decese în rândul adul
ă nu se

ac ă urgent, în 2030 consumul de tutun va
fi responsabil pentru decesul a peste 8 milioane de
oameni. În urma rezultatelor studiului GATS,
Ministerul Sănătă ă:

continuarea Programului Na

ănătă
ă reglementarea interzicerii fumatului în spa

ă cu recomandările UE (acest
aspect poate fi pus în realizare prin sus

ă în prezent în
Parlament sau prin promovarea unui act normative
care să reglementeze tutunul în spa

şi costurile pentru s

şterea consumului de tutun şi a
tendin

şi la
fumul de tutun secondhand la locul de munc

şi 94,4% în baruri şi cluburi.
Opinia public

şi mai mult de
jum şi cluburi.

La scar

�

�

Ministerul Sănătăţii, 05-03-2012

Prima etapă de înscriere a
copiilor în clasa pregătitoare şi
în clasa I a început luni, 5 martie,
potrivit unui act normativ al
Ministerului Educatiei.

Potrivit noilor prevederi legale,
copii care împlinesc 7 ani pân

şi în clasa I.
Copiii care împlinesc 6 ani

pân
şi în clasa preg

şi s
şcolar 2011-2012,

grupa mare la gr
şcoal

şi copilul nu este înscris
şi nici nu frecventeaz

ă la
data de 31 august 2012 inclusiv
vor fi înscri

ă la data de 31 august inclusiv
vor fi înscri ătitoare.

Părin

ă copilul trebuie să întrunească
anumite conditii:

a) să fie înscris ă frecven-
teze, în anul

ădini ă, pregăti-
toare pentru ă;

b) să fie pregătit pentru parcur-
gerea clasei I, fapt ce va fi dovedit
în urma evaluării psihologice.
Astfel, de

ă grupa mare
la grădini ă, evaluarea psihologică
poate atesta că acesta este pre-
gătit pentru înscrierea în clasa I. În
caz contrar, va fi înscris în clasa
pregătitoare. Rezultatul evaluării
nu poate fi contestat.

ţii au posibilitatea de a
solicita înscrierea direct în clasa I,
îns

ţ

ţ

Programul "Rabla" ar putea
demara la sfârşitul lunii martie a
declarat ministrul Mediului şi
P

şte un
voucher de 3.800 de lei pentru
fiecare maşin

şini sau poate cump

ădurilor.
Fa ă de anul trecut nu vor

exista schimbări, în sensul că
fiecare cetă

ă casată, dar poate
preda REMAT-urilor până la trei
ma ăra de pe
pia

ării a 30.000 de auto-
vehicule mai vechi de zece ani.

ţ

ţean prime

ţa voucherelor astfel de tichete.
În acest an, programul va avea

un buget de 114 milioane lei, echi-
valentul cas

Programul Naţional de Oncologie
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P efii de stat sau de guvern ai UE l-au reales cu unanimitate pe

Herman Van Rompuy ca preşedinte al Consiliului European pentru un al doilea mandat de doi ani şi jumătate, în perioada 1 iunie 2012 - 30 noiembrie

2014 ţi imigranţi în Franţa, promiţând în timpul campaniei pentru re-alegere s

ţiei Ruse (Rosselhoznadzor) a anunţat c

rodusul Intern Brut al zonei euro a înregistrat în 2011 o cre

Sarkozy consider

Serviciul Federal pentru Control Veterinar

ştere de 1,4% în 2011 Ş

şi Fitosanitar al Federa

ă că sunt prea mul ă reducă numărul de sosiri noi la

jumătate ă va interzice importurile de bovine

din toate statele membre UE începând cu data de 20 martie, ca urmare a extinderii virusului Schmallenberg

5

Parlamentul elveţian a modificat un tratat fiscal cu SUA,
care permite Washington-ului s

ţiene nedeclarate.
Parlamentarii sper

ţiene.

ă identifice mai u

ă că schimbarea va ajuta la încheierea unei
lungi lupte fiscale

ănci elve

şor
contribuabilii americani care au conturi elve

şi diminuarea presiunilor SUA asupra unor
b

Hamas exclude sprijinul militar pentru Iran, în
caz de război cu Israelul. "Hamas nu face parte din
alian

ă este de a
ne apăra drepturile".

ţele militare din regiune", a spus Salah
Bardawil, un membru al biroului politic al
organizaţiei din Gaza. "Strategia noastr

China r

ţional al
Poporului.

ămâne încrezătoare în Europa
ă să continue să investească în

zona euro, a declarat ministrul de externe
Yang Jiechi, în timpul reuniunii anuale a
parlamentului Chinei, Congresul Na

şi
este dispus

O structură aflată în inima De
ă de o mie de ani ă pe vechile hăr

ă de cercetătorul britanic
William Lindesay, ajutat de Google Earth, GPS

ă, în provincia Omnogovi, o regiune
sensibilă la nord de grani

ă este,

de fapt, o construc ă în sute de ani
de-a lungul rutelor timpului de către dinastii diferite, această
sec ă în afara Chinei. Dinastia Ming
(secolul 14 - 17) este responsabilă pentru construirea

ă astăzi
ăsurând peste 4.000 km.

"Am urmat Zidul aproximativ 100 de kilometri paralel cu
grani ăcut unele desco
periri nea

ă a acesteia", a spus Lindesay.
"Într-o loca ăsit construc ă, cu o

înăl ăcută din pământ

ă loca ărtare,
echipa a descoperit că zidul î ă traseul plat

ă peste un con vulcanic antic.
"Partea ce parcurge muntele a fost construită din blocuri

negre de bazalt, se integrează foarte bine în peisaj
ăl

ă ă ce a petrecut
25 ani de studiu al zidului chinezesc.

El crede că, dintre toate vestigiile a
ă stare.

Sec ă în provincia Omnogovi pare a fi o piesă
lipsă din Marele Zid al dinastiei Han care a fost ridicat prin

inima de
ătat că o parte din perete

trebuie să fi fost reconstruită în momente diferite. Testarea pe
trei piese, realizată în SUA, a dovedit că ramurile de saksaul
din perete au fost tăiate în timpul secolului al 12-lea, un fapt
care sugerează că a fost reconstruit la acea dată de către o
dinastie mai târzie.

şertului Gobi (Mongolia),
pierdut şi marcat

şi mul

şte nimeni pentru c

şi
între şi este principalul traseu
pentru turişti, m

şi am f
şteptate atât în ceea ce priveşte starea construc

şi vârsta probabil

şi ramuri
ale unui arbust (saksaul) din deşert".

Într-o alt
şi schimb şi drept şi

urc

şi are
în

şa-numitului Zid al lui
Ginghis Han din Mongolia, acestea sunt în cea mai bun

şertului Gobi, aproximativ 115 î.e.n.
Datarea cu radiocarbon a ar

ţi ca "Zidul lui
Ginghis Han", a fost descoperit

ţi
experţi, toamna trecut

ţa China-Mongolia.
Lungimea Marelui Zid nu o cunoa

ţie cu structuri diferite, ridicat

ţiune fiind prima descoperit

ţinerea a ceea ce exist

ţa de sud a Mongoliei cu China
ţiei

cât
ţie am g ţia bine conservat

ţime de aproximativ 2,5 metri, f

ţie, la aproximativ 25 de kilometri dep

ţimea de aproximativ 1,5 metri", a spus Lindesay, care este
una dintre autorit ţile mondiale în domeniu, dup

ţiunea descoperit

-

O nou@ sec]iune a Marelui Zid din China a fost descoperit@ în Mongolia

Proiectul Comisiei Europene de
a reduce sarcina juridică pentru
succesiunile transfrontaliere a
trecut de o etapă importantă în
Parlamentul European

Propunerile Comisiei Europene
privind reducerea sarcinii juridice în
cazul decesului unui membru de
familie care de ă

ă ă a UE au avansat semnifi
cativ în direc ării finale, în
urma votului efectuat la 1 martie de
către comisia relevantă din cadrul
Parlamentului European.

Aproximativ 12,3 milioane de
europeni locuiesc într-o altă ă a
UE decât cea de origine, în fiecare
an înregistrându-se aproximativ
450 000 de succesiuni interna

ă peste 120 de
miliarde de euro. Familiile care de

ă
ă cu norme

diferite privind competen ă
ă în cele 27 de state

membre ale UE. De exemplu, în ca
zul decesului unui cetă

ă în sudul Fran

ă în cazul proprietă
ă sau cea germană?

Votul Parlamentului ar putea
duce în curând la o simplificare
substan ă a procedurilor legate
de succesiunile interna

ă
permită stabilirea atât a competen

ăte

ă dovedească
statutul de mo

ără ca,
pe teritoriul UE, să fie necesare alte
formalită

ă de situa
ă, în care persoanele se

confruntă uneori cu mari dificultă

ării în cadrul sesiunii plenare a
Parlamentului European

ă permită stabilirea atât a
autorită

ă
ăinătate vor putea, cu toate

acestea, să opteze pentru varianta
ca succesiunea lor, în integralitatea
sa, să facă obiectul legii corespun
zătoare cetă

ă aproximativ 4,5 milioane
de succesiuni pe an în UE, dintre
care aproximativ 10 % au o
dimensiune interna ă. Potrivit
estimărilor, aceste succesiuni repre
zintă aproximativ 123 de miliarde de
euro pe an.

Normele aplicabile succesiuni
lor interna

ăzut. Normele
care guvernează competen

ă ă variază
considerabil de la un stat membru la
altul, ceea ce duce la un nivel ridicat
de incertitudine juridică

ă î
ă î ă mo

ăsi în situa
ă

ă

ă informare a
cetă

ă.

ţine propriet ţi într-o
alt ţar

ţia aprob

ţar

ţiona
le, care reprezint

ţin
propriet ţi - bunuri imobiliare

ţa judiciar

ţean german
care deţine o cas ţei,
ce legislaţie privind succesiunea se
aplic ţii sale, cea
francez

ţial
ţionale, prin

furnizarea unui criteriu unic care s

ţei judiciare, cât

ţei obi

ţi. Aceasta va constitui un
progres considerabil faţ ţia
actual

ţi în
exercitarea drepturilor lor. Rezulta
tul va fi accelerarea procedurilor

ţiei din UE.
La 14 octombrie 2009, Comisia a

propus un regulament privind simpli
ficarea procedurilor legate de succe
siunile internaţionale. Regulamentul
respectiv propune un criteriu unic
care s

ţilor competente, cât

ţei obi
ţenii care î

ţeniei acestor

Exist

ţional

ţionale sunt foarte com
plexe

ţa
judiciar

ţii de
dificult ţi juridice

ţi
imobiliare într-un alt stat membru.

Pentru o mai bun
ţenilor cu privire la aceste legi,

Consiliul notarilor din UE a creat un
site web (www.successions-
europe.eu), cu sprijinul Comisiei
Europene, în cele 22 de limbi
oficiale ale UE

-

. -

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-
a.

-

-
-

-

.

şi con
turi bancare - se confrunt

şi legea aplicabil

şi a legii aplicabile în
cazul unei succesiuni transfrontalie
re: este vorba despre locul reşedin

şnuite a defunctului. De ase
menea, votul preg şte contextul
pentru introducerea unui certificat
european de moştenitor, care va
permite persoanelor s

ştenitor sau de admi
nistrator al unei succesiuni, f

şi
reducerea costurilor acestora.

În urma votului Comisiei pentru

afaceri juridice din cadrul Parlamen
tului European, propunerile legisla
tive vor fi discutate în vederea
aprob

şi la nivelul
Consiliului, compus din cei 27 de
miniştri ai justi

şi a legii
aplicabile în cazul unei succesiuni
transfrontaliere: este vorba despre
locul reşedin şnuite a defunctu
lui. Cet şi au domiciliul în
str

şi dificil de prev

şi legea aplicabil

şi de dezo
rientare atât pentru persoanele care
doresc s şi planifice succesiunea
şi s şi aleag ştenitorii, cât şi pt
cele care se pot reg

şi administrative
atunci când moştenesc propriet

şi în limba croat

Context

IP/12/209, Comisia European ,
01/03/201

ă
2

Succesiunile transfrontaliere

În Uniunea European
ţin decât b ţii, conform unor date statistice

noi publicate de Comisia European
ţii Salariale. Aceasta este cea de a doua aniversare a Zilei

Egalit ţii Salariale la nivel european, de la lansarea acesteia de
c

ţia câ ţinut
ţi. Comisia European

ţe de salarizare existente în UE. În acest an, Ziua
Egalit ţii Salariale îi vizeaz

ţeaz ţional
ţii Salariale ne readuce în atenţie

num

ţie
ţele de salarizare între femei ţi au fost, în

medie, de 16,4% în 2010. Aceste date confirm ţ
ţ

ţele de salarizare între femei ţi - diferenţa
medie între remuneraţia orar ţi în
ansamblul economiei - r

ţe considerabile între ţ
ţa

profesional
ţiune de

norm ţe generale u
ţa, Letonia, Ungaria, Portugalia

ţele de salarizare între femei ţi
continu

ţile de sensibilizare au un rol esenţial în ceea ce
prive ţilor ţilor
interesate cu privire la motivele pentru care persist ţele
salariale între femei ţi, precum

ţii de
ţelor salariale între femei

ţi în cadrul întreprinderilor;
un videoclip care evidenţiaz ţile salariale existente

între femei ţi;
un site web actualizat al campaniei (site-ul web al campaniei),

care include o nou ţiune privind importanţa rolului
contractelor colective de munc

ţelor salariale între femei ţi;
instrumente de identificare a diferenţelor salariale între femei

ţi la locul de munc
ţii salariale în contractele colective de munc

ţionale organizate în 17 state
membre ale UE, menite s ţiile privind
inegalit ţile salariale.

ă, femeile câ ă în continuare, în me
die, cu 16,4% mai pu ărba

ă cu ocazia Zilei Europene a
Egalită

ă
ătre Comisia Europeană, la 5 martie 2011. Evenimentul, care se

sărbătore ă numărul de zile
suplimentare pe care femeile trebuie să le muncească pentru ca
remunera ă să fie echivalentă cu cea ob ă de
bărba ă dore ă sensibilizeze cu privire la
aceste diferen

ă ă, în special, pe angajatori,
ă Ziua Interna ă a Femeii, sărbătorită la 8 martie.

„Ziua Europeană a Egalită
ărul de zile

ării egale pentru muncă egală este
înscris în tratate încă din 1957. A venit momentul ca acesta să fie
pus în aplicare pretutindeni”, a declarat doamna Viviane Reding,
comisarul UE pentru justi

Diferen ărba
ă o u ă tendin ă

descrescătoare fa ă de anii anteriori, când procentul respectiv era
de aproximativ 17% sau mai mare. Acest procent variază de la
aproximativ 2% în Polonia, la peste 27% în Estonia.

Diferen ărba
ă brută pentru femei ărba

ămâne în continuare la un nivel ridicat,
înregistrându-se diferen ări

ă necesitatea de a se stabili un echilibru între via
ă ă: multe femei î

ă locuri de muncă cu frac
ă. În pofida unei tendin ă state

membre, precum Bulgaria, Fran
ărba

ă să se adâncească.
Activită

ăr
ă diferen

ărba

ă

ărba
ă inegalită

ărba

ă sec
ă între partenerii sociali în ceea ce

prive ărba

ărba ă; o listă de control pentru integrarea
echită ă;

o serie de evenimente na
ă disemineze informa

ă

ştig

şte în întreaga UE, marcheaz

ştigat
şte s

şi
prefa

şi de ore în care femeile au lucrat «gratuit», din 1
ianuarie. Principiul remuner

şi vicepreşedinte al Comisiei.
şi b

şoar

şi b
şi b

şi între sectoare.
Acestea reflect

şi cea privat şi iau concediu pentru
creşterea copilului şi ocup

şor pozitive, exist
şi

România, în care diferen şi b

şte informarea angajatorilor, a salaria şi a p

şi b şi cu privire la modul în care
acestea pot fi reduse. Noile instrumente includ:

programe de formare pentru întreprinderi şi schimburi de bune
practici cu privire la acest aspect al egalit şanse, la metodele
şi instrumentele de reducere a diferen şi
b

şi b

şte reducerea diferen şi b
şi

b

-

�

�

�

�
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Vladimir Putin a câştigat

şedinte la patru ani, şeful statului
neavând dreptul s

şedintelui de la
patru la şase ani, începând cu 2012.
Pentru cea mai înalt

şi nu de
şedin

şedintelui Mahmoud
Ahmadinejad.

Atunci statul a în şit, violent uneori,
demonstra

şi acum de-facto în arest la domiciliu.
Prin absen

şi între
Ahmadinejad şi ultra-conservatori.
Complexitatea alian

şi echilibrului între sus şi adversarii
preşedintelui în cadrul viitorului Legislativ.

alegerile pre
ziden

-
ţiale din Rusia

Primul tur al alegerile parlamentare
din Iran

, obţinând 63,6% din
voturi. El a mai deţinut dou

ţii ruse de dup

ţial. Iniţial, Legea
fundamental

ţie din stat poate
candida orice cet ţean rus care a împlinit
vârsta de 35 de ani, a locuit în Rusia cel
puţin zece ani ţine cet ţenia altui
stat sau drept de re ţ ţar

s-a încheiat în 2 martie, 225 candi-
daţi au obţinut locuri în Adunarea Consul-
tativ ţii
în 33 de circumscripţii electorale vor trebui
s

ţialele din 2009,
care au condus la opt luni de proteste
împotriva victoriei pre

ţiile opoziţiei, mulţi dintre lideri
fiind

ţa coaliţiei reformiste din
curs

ţiuni din cadrul
conservatorilor tot mai divizaţi

ţelor politice fac dificil
ţiuni

ţin

ă alte mandate
în perioada 2000-2008. Potrivit primei
Constitu ă destrămarea
Uniunii Sovietice, în vigoare din 25
decembrie 1993, Rusia este un stat federal
cu regim preziden

ă fixa durata mandatului de
pre

ă candideze pentru un al
treilea mandat consecutiv. În decembrie
2008, ambele camere ale parlamentului
rus au extins mandatul pre

ă func
ă

ă
ă în altă ă.

ă Islamică cu 290 de locuri. Candida

ă ia parte la turul doi, în luna aprilie.
Alegerile de săptămâna trecută sunt

primele după preziden

ăbu

ă, actualul scrutin s-a transformat într-
un concurs între fac

ă
orice estimare a ponderii diferitelor fac

ătorii

Adunarea Naţional ţaă din Fran a a-
doptat controversata lege a bazei centrale
de date a identit ţilor. M

ţarea unei megafi

ţional, introduce
c ţi de identitate biometrice înregistrate
într-un fi

ţimea, culoarea
ochilor, amprentele digitale, etc.),

ţional, va servi ca semn
ţ ţie.

ă ăsura, prevăzută
pentru a lupta împotriva furtului de iden-
titate, cuprinde înfiin

ăr

ă, adresa, înăl

ătură electronică
pe internet pentru comer

şier
cu datele biometrice ale tuturor francezilor.

Noua lege, pe care socialiştii o vor con-
testa la Consiliul Constitu

şier centralizat. Ele vor cuprinde
toate datele biometrice ale unei persoane
(stare civil

şi,
op

şi administra



Vând în Timi ţ 5 lei/kg.
Tel. 0752-348578. (RR)

Vând convector lb30 cu tiraj
forţat fabricat de Lampart Oradea,
foarte puţin folosit, stare irepro

ţ 100 €; compresor cu 2
pistoane profesional pt. atelier de
vopsitorie, f ţ
100 €; pres

ţ 300 lei; ax abric
cu lungime de 300 mm cu 3 cuţite,
preţ 300 lei. Tel. 0728-988008. (RR)

Vând schiuri, 70 lei; tablouri
mici, anotimpurile, preţ 4-6 lei/buc;
cizme piele dam

ţ 80 lei; u

ţa drujb

ţ 800 lei.
Tel. 0255-260300. (RR)

Vând în Oraviţa televizor Gold-
star diagonala 51, plastic negru, preţ
60 lei; televizor Provision, plastic gri,
diagonala 51, preţ 100 lei; cuptor cu
microunde, preţ 100 lei. Tel. 0761-
811434, 0255-571215. (RR)

Cump ţa fax. Tel.
0761-811434, 0255-571215. (RR)

Cump ţei de
lapte, tauri mari, juninci, pentru aba-
tor, plata pe loc, preţuri acceptabile,
plata pe loc, asigur transport. Tel.
0769-585880. (RR)

Vând rochie mireas
ţi pentru ocazii negru,

100 lei; costum b ţi ţ

ţ

ţ
500 lei neg; dvd recorder, preţ 350
lei neg; anten

ţ 100 lei neg; router, 50 lei; 2
imprimante HP cu scanner, preţ 70
lei; aparat radio carcas

ţ 35 lei. Tel. 0730-552734. (RR)
Vând la Lugoj fân, preţ 300 - 400

lei claia. Tel. 0727-364839. (RR)
Cump

ţ pentru copii, preţ 250
lei neg; Tel. 0770-360674, 0355-
803205. (RR)

Vând în Oţelu Ro
ţ 500 lei; fereastr

ţ 150 lei; 100 l vin
ro

ţe, stare foarte bun

ţ
200 lei; p ţ copii, 100 lei; org

ţ 100 - 250 lei; congelator cu
8 sertare, aproape nou, preţ 700 lei;
ceas Swatch. Tel. 0757-134062. (rr)

Vând la Oţelu Ro
ţ 50 €; laptop PIV, preţ 100 €. Tel.

0735-060186, 0255-530361. (RR)
Vând la Boc
ţ 280 lei/buc. Tel. 0255-555938.
Vând anten

ş porc, pre

şabi-
l

şi motor, pre

şu, 40 lei; tablou
pictat înr

ş

şi înr

şu sob

şu de cas

şi întreg, pre

şi alte
electrocasnice aduse din Germania.
Tel.0728-502251, 0765-989654. (rr)

Vând în Bocşa telefoane celu-
lare, pre

şu laptop PIII,
pre

şa 3 capre f

ă, pre

ără butelie
ă de struguri pentru uz

gospodăresc, pre

ă mărimea 38-39,
30 lei; candelabru pentru cameră
copii tip glob ro

ămat în urmă cu 30 ani
adus din Germania, pre ă
pliantă, 70 lei. Tel. 0786-483218,
0355-415185. (RR)

Vând la Opati ă ruseas-
că, circular, televizor sport, totul la
1100 lei. Tel. 0761-844223. (RR)

Vând pavaje, mai multe modele.
Tel. 0765-276656. (RR)

Vând la Teregova 2 dulapuri
vechi peste 60 de ani, pre

ăr în Oravi

ăr la Lugoj vaci, vi

ă, 350 lei;
costum bărba

ărba ărănesc
zona Banat, 350 lei; covor persan
2/3, 80 lei; 2 carpete de 1.70, 40 lei;
2 fotolii plus măsu ă rotundă, 400;
servantă cu vitrină deasupra, 350
lei; plapumă lână 2 persoane, 180
lei; tablouri pictate ămate, 100
lei/buc; mască nouă pentru vană,
100 lei. Tel. 0751-847843. (RR)

Vând video dvd recorder, pre

ă parabolică completă,
pre

ă din lemn,
pre

ăr la Lugoj televizor la mâna a
2-a. Tel. 0727-364839. (RR)

Vând pătu

ă Vesta,
pre ă în 3 canate cu
sticlă cu tot, pre

ă, 5 lei/l; lustră cu 5
bra ă, 50 lei. Tel.
0355-401982. (RR)

Vând cărucior pentru copii adus
din Germania, sport

ătu ă
adusă din Germania; călcător

ătate,
pre

ă parabolică 250
canale, telecomandă, suport de
prindere, 150 lei. Tel. 0728-813340.

Vând maşin

ş, 500 lei pu

şi cl

şin

şin

şi discuri muzic

ş mobil

şa canapea şi 2
fotolii extensibile, pre

şa balo şi
balo

şrot de floarea soarelui, pre
ş şi

c

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

Vând la Bocşa cazan de

şelor din cartierul Renk din
Reşi

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

şi 1 cd de jocuri, 150 lei;
calculator PIV cu monitor, tastatur

ş scroaf

ă de cusut Singer
350 lei, călcător pe gaz pentru
colec ă

ă ora 18.
Vând moară cu ciocane (10

intercalate), cioclodar, volantă,
gresor staufăr, nouă, lucrată de
meseria

ătărie, 2
fotolii scoică, canapea extensibilă,
bicicletă mountain bike Alpine nouă
cu certificat de garan

ăpari diferite
mărimi, 100 lei perechea; mobilă
cameră zi, pre ă de
cusut electrică cu dulap, pre

ă de cusut Singer modelul
vechi, pre

ăru

ălzit
cu butelie de aragaz, pre

ăiat lem-
ne cu jgheab, 600 lei; radio Traviata
cu pick-up ă popula-
ră, pre ără masă, 60
€; cablu de sudură, 8 lei/m; chitară
din lemn de bambus, pre

ă ti-
neret, pre

ă, 650
lei; aragaz Arctic cu 4 ochiuri, pre

ă; măcinătură din furaje
bio pentru animale, pre

ătu
ărucior în stare foarte bună, 300 lei

neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Cumpăr la Boc

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

ăi de fân depozitate în
zona săla

ătoare economice cu
sistem de siguran ă termostat pt.
gaz, pentru teracote, cuptoare sau

ările, pre

ă gestantă în
luna a 9-a, pre

ă,
mouse, 400 lei; combină Aiva cu 3
cd-uri, 250 lei; aparat foto digital
12MP plus card 4GB, 200 lei; HDD
200GB, 100 lei. Tel. 0757-612642.

Cumpăr televizoare bune sau
defecte. Tel. 0757-612642. (RR)

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

ţionari, 4 buc ţi, 30 lei. Tel.
0255-257476 dup

ţin negociabil.
Tel. 0743738531.

Vând ieftin colţar buc

ţie, preţ 350 lei.
Tel. 0721-155683.

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

Vând schiuri

ţ 800 lei; ma
ţ 100 €;

ma
ţ 100 €. Tel. 0355-426704,

0752-030888. (RR)
Vând în Cornuţel 6 c ţe de fân

bun. Tel. 0355-882156. (RR)
Vând la Anina cuptor de înc

ţ 150 lei; fe-
rodou, 10 lei/m; circular de t

ţ 150 lei; abric f

ţ 150 lei.
Tel. 0766-496941, 0255-240157 (rr)

Vând instant, 300 lei; convector,
350 lei; butelie aragaz tip vechi, 100
lei; saltele simple de dormitor, 50
lei/buc; seturi cu câte 6 halbe de be-
re; oale emailate 25-40 l, 50 lei/buc.
Tel.0355-425973, 0729-022526. (rr)

Vând în Caransebe
ţ 750 lei; colţar sufragerie,

preţ 650 lei neg; rochie mireas
ţ

300 lei; tv Daewoo diagonala 55,
preţ 100 lei. Tel. 0756-040911. (RR)

Vând la Boc
ţ 1000 lei. Tel.

0742-992443. (RR)
Vând în Boc ţi de paie
ţi lucern

ţ 1.30 lei/kg
neg; ţ
1.20 lei/kg; p ţ de bebelu

ţuic

ţ 2000 lei
neg. Tel. 0748-766735. (RR)

Vând 4 cl

ţa, preţ 350 lei/claie neg. Tel.
0744-790470. (RR)

Vând arz
ţ

ţ 150
lei/buc. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Lugojel vac
ţ 3000 lei. Tel. 0723-

416443. (RR)
Vând PlayStation 2 complet, cu

manete

ţ 2000 lei.
Tel. 0742-544119. (RR)

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Diverse

V

Blond grizonat, ochi alba

ăduvă 47 ani, caut domn
pentru prietenie. Tel. 0742-408298.

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

ştrii,
f

şi auto, caut doamn

şi antifum
ştin

şi obliga

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.

Matrimoniale

Vând la Târgovi

ăsar 3 ani, pre ă
neagră 2 ani, pre

ă nouă cu
radio ăci, pre

Cumpăr 5 calorifere din fontă.
Tel. 0728-813340. (RR)

ărimi

ă func

ă cu placă
marmură, la doar 350 lei sau monu-
ment marmură cu sculptură calitate
la doar 1500 lei. Tel. 0766-860854.

Vând pulverizator Solo, portabil
nou. Ideal pt. pomicultură. Pulveri-
zează până la 12 m. Pre

ără
cadre metalice. Util pt. brutării,
ferme, depozite. 200 €. Tel. 0723-
289162 Re

ăr 5 calorifere din fontă.
Ofer pre

ător porumb. Tel.
0766-239007.

Vând porc în jur de 150 kg, pre
ărădia. Tel. 0720-

035741.
Vând accesorii pentru abricht,

lungimea cu

ă originală, are mufa HDMI,
USD

ără iezi). Tel. 0255-555938.
Vând congelator Arctic nou cu

garan

ă Universalul Vechi. Tel.
0733-594473.

şte, jude
ş, porumb, pre

şa frigider şi conge-
lator încorporat firma Arctic, pre

şi 50 de pl

şi
culori, pre

şi granule marmur

şi

şi

şi estetic. Teleco-
mand

şi SD card. Tel. 0729-801374.
Vând 3 capre în Bocşa, 280 lei

bucata (f

ţul
Timi ţ 1 leu/kg;
arm ţ 4500 lei; mânz

ţ 4300 lei; 2 vaci,
preţ 3000 lei/buc. Tel. 0356-884448,
0760-908392. (RR)

Vând la Boc
ţ

1000 lei neg. Tel. 0751-601330. (rr)
Vând pick-up marc

ţ 250 lei. Tel.
0747-972902. (RR)

Vând acvariu, marca Juwel, ma-
de în Germany, 90 litri, 30/40/80, cu
toate accesoriile, 450 lei. Tel. 0723-
289162.

Vând schiuri de diferite m
ţuri între 60-80 lei

perechea. Tel. 0749-044785.
Vând congelator Liebherr cu 7

sertare, preţ 500 lei. Tel. 0749-
044785.

Vând butoaie de bere din
aluminiu. Tel. 0255-541788.

Vând tablet ţie telefon
800mhz procesor/256ram/4gb hdd,
detalii pe tableta.marmoro.info preţ
450 lei. Tel. 0766-860854.

Monument funerar mozaic
ciment

ţ 900 lei. Tel.
0723-289162, Re ţa

Vând siloz material textil, de
interior, capacitate 5 t, nou, f

ţa.
Cump

ţul pieţei. Tel. 0740-520382.
Vând culeg

ţ 7
lei/kg, comuna V

ţitului este de 500 mm,
preţ 1000 lei neg. Tel. 0747-220588.

Vând dvd player E-boda 900
perfect funcţional

ţie, preţ acceptabil. Tel. 0355-
411682, 0733-594473.

Vând 3 locuri de veci la cimitirul
de lâng

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

Vând apart. 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Re

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

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.

ţa,
Lunca Pomostului. Preţ 43.000 €.
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

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

şi şcoala
general

şi

şi

şi şi

şi

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
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Vând motocicletă IJ pentru
dezmembrare, pre

ă corespunzător, pre

ţ 500 lei neg. Tel.
0742-003677. (RR)

Vând la Goruia tractor, preţ 2000
€ neg. Tel. 0255-234529, 0255-
234508, 0729-377219. (RR)

Vând Peugeot 405 GRD turbo-
diesel, preţ 1200 € neg; Solenza din
2004, echipat ţ
2500 €; plug pp3 pentru tractor 445,
preţ 400 €. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând microbuz Renault Master,
an fabricaţie 2000, numere ro

ţ 4000 € neg;
dezmembrez Renault Twingo an
2000, preţuri neg; jante aluminiu pe
14, 15 ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

şii
valabile 2 luni, pre

Auto-Moto-Velo
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Anunţ
Consiliul Local Oraviţa anunţ ţia public

ţia va avea loc la sediul Prim ţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, în sala mic ţe.

Documentaţia poate fi obţinut

ţii suplimentare la tel. 0255-571133, int. 22, sau la comp.
Comercial - Transport al Prim ţa.

ă licita ă deschisă pentru
concesionarea pe o perioadă de 5 ani a Serviciului de Transport
Public Local de Călători, pentru data de 20.03.2012, orele 10,00.

Licita ăriei Oravi
ă de

ă contra cost începând cu data de
06.03.2012.

Înscrierile se pot face până la data de 19.03.2012, ora 16,00.
Rela

ăriei ora

şedin

şului Oravi

PRIMAR comp. COMERCIAL-TRANSPORT
Inf. GOGA ION insp. GÎRCU CONSTANTIN
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

Redacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

î
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Oferte-Cereri

de Serviciu

PRISMA | 8 - 14 Martie 2012 |

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ma r t i e

Vând/schimb cu auto diesel
2800 mp grădină în Boc

ă cu intravilanul (intabulată),
pretabilă la orice fel de construc

ă în centrul Re
ă,

podele, gresie, faian ă etc. Tel.
0745-174215, 0355-806864.

Vând în Re

ă termică, izola
ă, faian ă, gresie, podele

laminate, termopane, pre

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

ătă

ă, apă trasă,
grădină mare, pre

ă
bună pentru construc

ă, pensiuni, alte obiective, 4
€/mp neg. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

Vând în Boc
ătă

ă în ora

ă-
tă

ă cu etaj la ro
ărămidă poroterm, construită de 2

ani, acoperită cu tegola, fără fini-
saje, în Dognecea, str. principală.
Casa este compusă din 3 camere, 2
băi ătărie, 28.000 € neg. Tel.
0741-297029. (RR)

Vând în Gătaia casă cu etaj, în
centru, 5 camere, baie, bucătărie,
pre

ă în Ezeri ătărie,
baie ă
totală de 1720 mp, 25.000 €. Tel.
0723-665356, 0770-360947. (RR)

Vând în Re

ă în Ezeri
ădină, 2100 mp, pre

ă în Boc
ă din 3 camere,

bucătărie cu gresie ă,
cămară, apă din fântână proprie,
grădină, anexe, pre

ă de
3400 mp, front stradal 17 m, pe dru-
mul european la 1 km de gara din
Băile Herculane. Tel. 0760-777894.

şa 2,
limitrof

şi

şi
şi utilat,

la cheie, parter, pre

şi

şi utilat, pre

ş. Tel. 0722-
551615. (RR)

Vând în Reşi ş
bl. 2, sc. 2, ap. 10, apartament 4
camere, complet îmbun

şi

şa apartament 3 ca-
mere super-îmbun

şul
Bocşa. Tel. 0740-066261. (RR)

Vând în Reşi

şu din
c

şi buc

şi

ş, 3 camere, buc
şi anexe plus teren în suprafa

şi

ş, cu anexe şi
gr

şa, str. M. Emi-
nescu 59, compus

şi faian

ţii.
1,5 €/mp neg. Tel. 0743-738531.

Vând cas ţei, 4
camere, curte, garaj, central

ţ

ţa, Micro 3,
apartament 2 camere, dotat

ţ 35.000 € neg.
Tel. 0740-274487. (RR)

Vând în Re ţa, Govândari, ap. 2
camere, etaj 2/4, complet renovat,
mobilat, central ţie
termic ţ

ţ 24.000 €
neg. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând la B

ţ 57.000 € neg
sau schimb cu apartament 2-3
camere în Caransebe

ţa, pe Aleea Buzia

ţit, izolat
interior-exterior, preţ 40.000 € neg.
Tel. 0355-804151. (RR)

Vând la Goruia cas
ţ 13.500 € neg.

Tel. 0729-915802. (RR)
Vând în Re ţa teren într-o zon

ţii case de
vacanţ

ţit, preţ 30.000
€ neg sau schimb cu cas

ţa, zona Gara Sud,
în bloc cu 4 nivele, etaj 2, aparta-
ment 3 camere confort 1 neîmbun

ţit, preţ neg. Tel. 0757-372660. (rr)
Vând cas

ţ 37.000 € neg. Tel. 0722-
176682. (RR)

Vând în apartament 2 camere
confort 1 în Re ţa, Lunca Bârzavei,
Republicii bl.7, et. 1, preţ 30.000 €;
cas

ţ

ţa, Micro 2, apar-
tament 4 camere, complet renovat,
izolat interior-exterior, preţ 40.000 €
neg. Tel.0760-851102. (RR)

Vând cas
ţ 35.000 €.

Tel. 0731-672417. (RR)
Vând cas

ţ

ţ 27.000 € neg.
Tel. 0753-436766. (RR)

Vând teren intravilan cu destina-
ţie de construcţii în suprafaţ

Vând apartament 2 camere în
Moroasa 1, preţ negociabil. Tel.
0720-006988.

REŞI
ŞA:

CARANSEBEŞ:

ŞU:

ŢA:

ORAVIŢA:
OŢELU RO

Ţ 9

S : 1
Î

L R
S

Inginer mecanic: 1
asistent personal de îngrijire: 1; sor medical sef : 1

ortator produse
BOC

TOTAL JUDE :

ngrijitor animale: 1

ucr

ĂILE HERCULANE l c tu mecanic de întreţinere i reparaţii
universale: 1

ă ă ş ş

ător comercial: 1; eferent bancar/societate de
leasing: 1; ubinginer mecanic: 1

ă ă ă

B :

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 07.03.2012

Imobiliare
Vând casă în Zorlen

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

ă camere, zona Luncă, et. doi.
Tel. 0726-701010.

Vând teren Bratova la pre

ă etc., mobilat
modern

ăi, 1 bucătărie, 1
balcon, termopane, u ă metal,
gresie ă în băi ătărie.
Pre

ă în com. Jamu Mare
cu 3 camere locuibile, baie, hol
închis, 2 cur ădină

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

Schimb casa Boc ă 3
camere cu îmbunătă

ă Boc ă-

ă la strada principală, include un
spa

ă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, hol, terasă,
gaze naturale, centrală termică,
sobe teracotă, apă, canalizare,

ăsări, spai
ă,

utilită
ă în Câlnic, 2 camere,

bucătărie, hol, curte 500 mp. Tel.
0728-923280.

Vând apartament 3 camere +
garaj, în centru Re

ă pe termen
lung, 80 €/lună. Tel. 0727-093232.

Vând teren Valea Târnavei,
4.000 mp (parcele 1000 mp), cu
apă, gaz, curent electric. Tel. 0749-
613191.

Vând garsonieră A.I. Cuza nr.
30, et. 1, gaz metan, convector, aer
condi

ă cu etaj în Re
ătărie, încălzire

centrală. Tel. 0722-501895.

ţu Mare,
negociabil. Tel. 0728-510783.

Vând teren extravilan, 50 mp,
localitatea Moldova Veche, preţ
negociabil. Tel. 0255-541788.

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Ofer spre închiriere apartament
dou

ţ
convenabil. Tel. 0726-701010.

Vând apartament în Re ţa, 2
camere, etaj 2/4, centrala, termo-
pane, izolaţie, faianţ

ţ
ţ 43.000 €. Tel. 0735-646577.
Vând cas

ţi+gr ţ
12.000 € neg. Tel. 0766-857722.

Vând cas

ţ

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

Vând cas
ţile, sau schimb cu apartament 3
camere confort 1, Re ţa Sud. Tel.
0744-189182.

Casa de vânzare în Boc

ţiu comercial
ţii. 35.000 €. Tel. 0748-

051170.
Vând cas

ţ p ţ,
magazie lemne, garaj la strad

ţi complete. Tel. 0752-951705.
Vând cas

ţa. Tel. 0726-
212797.

Închiriez garsonier

ţionat, mobilat, urgent. Preţ
14.000 € neg. Tel. 0766-256692.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

şi

şi

şi utilat, parcare. 24.000 €.
Tel. 0728-813340.

Vând ap. 4 camere decoman-
date, 105 mp, 2 b

ş
şi faian şi buc

şi anexe, pre

şa Montan

şa Montan

şi

şa, toate utilit

şi

şa Mon-
tan

şi posibilitate pt.
alte 2 spa

şopron lemne, cote

şi

şi

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

Primesc 2 fete în gazdă
ătrâni. Tel. 0355-807436. (RR)

Electrician autorizat, execut

ă la 1 kV pt. persoane fizice

ă, rigips, mon-
tez u ăveli,
podele laminate, forme din rigips,
plachez pere

ă. Tel. 0747-903764.
Îndeplinim procedurile preluare,

întocmire documenta ă taxe
aferente publicării anun

ă rigips
podele laminate instala

ăveli, izola

ătrâni sau o femeie
singură pentru ajutor menaj (asigur
cazare). Tel. 0355-426221.

Acord asisten ă juridică. Tel.
0727-505315.

şi îngri-
jesc b

şi
repar instala

şi
firme. Tel. 0771-563322.

Repar calculatoare la domiciliu.
Tel. 0748-563666.

Pun gresie, faian
şi, glet, tinci, sape, zugr

şi
electrice etc. Tel. 0770-765659.

Instalare Windows XP/ Vista/
7Seven, devirusare, antivirus, pro-
grame, drivere, configurare router,
conexiuni rds la domiciliul clientului.
Tel. 0770-427548.

Apostile şi traduceri din aproape
orice limb

şi plat

şi
electrice montez uşi, acoperişuri,
izola

şi
electrice, zugr

şchetez şi paluxez parchet.
Tel. 0747-220588.

Transport persoane cu autotu-
rism propriu şi marfa cu utilitare de
3,5 t. Tel. 0722-140035.

Caut 2 b

ţii electrice interioare
pân

ţ

ţi, instalaţii sanitare

ţie
ţurilor pen-

tru Monitorul Oficial al României.
Tel. 0747-903764.

Execut gresie faianţ
ţii sanitare

ţii din polistiren, toate la preţuri
accesibile. Tel. 0751-568913.

Execut instalaţii sanitare
ţii, tapet,

lambriuri, podele laminate, zidarii,
tencuieli, pereţi rigips etc. Tel. 0740-
520382.

Execut orice în domeniul cons-
trucţiilor, la cele mai mici preţuri. Tel.
0755-485664.

Ra

ţ

Tălpuiesc fe ăl ăminte
cro ă macrameu

ţe de înc ţ
ţ . Tel. 0741-

502288.
şetate, a

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

ţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

ă cu jante ă ,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Pre

, m rimea

Vând la Anina diferite piese
pentru Dacia 1300; set de tractor de
U650, 700 lei; set de u

ţ 500 lei; arbore cotit de Dacia
1300, reparaţia întâi, preţ 200 lei.
Tel. 0766-496941, 0255-240157 (rr)

Vând la F
ţie, an 2005, 2300 €; Ford Transit, an
2001, înmatriculat, 6 locuri, 4000 €;
tractor U445 viticol incomplet, 1700
€. Tel. 0723-579140. (RR)

Vând BMW 320 diesel, 150 cp,
an 2003, navigaţie mare încorpora-
t

ţ 6500 €. Tel. 0747-081224.
Vând cauciucuri 13", 14", 15",

16", de var ţ 50-80 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)

Vând motociclet
ţ 300 €. Tel. 0729-

030293. (RR)
Vând Opel Astra Break Cara-

van, motor 1.6, an 1996, servo total,
dublu airbag, închidere centralizat

ţ
2300 €; pompe benzin

ţi spate, pomp

ţie mecanice

ţ 150 lei ambele. Tel.
0729-824413. (RR)

Vând microbuz Volkswagen
Transporter autoutilitar

ţ
5200 €. Tel. 0765-856273. (RR)

Vând tractor U650 în stare bun
ţionare, preţ 3200 €. Tel.

0766-857722. (RR)
Vând în Jamu Mare Ford Transit

cu 6 locuri, ma
ţ 3000

€. Tel. 0765-760234. (RR)
Vând la Lugojel Ford Mondeo

1.6 benzinar. Tel. 0732-982025. (rr)
Vând autoturism de teren

Suzuki diesel, an 2004, 85.000 km,
6000 €. Tel. 0754-917166. (RR)

Vând tractor 38 cp,stare foarte
bun ţ 3200 € neg.
Tel. 0771-387519, 0727-245233 (rr)

Vând în Dognecea Fiat Punto cu
acte la zi, 4 u

ţ 1800
€ neg. Tel. 0786-110296. (RR)

Vând 2 butuci pentru cine vrea
s

ţ 100 lei/buc. Tel. 0728-988008.
Vând tractor U445 dt, stare

foarte bun
ţie, cauciucuri bune. Tel.

0725-759165. (RR)
Vând diferite utilaje agricole,

pluguri, discuri, pr
ţuri negociabile. Tel. 0726-

721708. (RR)
Vând disc portabil cu 2 baterii

pentru tractoare mai mari de 50 cp,
preţ 700 €. Tel. 0742-353609. (RR)

Cump

şi tractor 550,
pre

şi va-
r

şi iarn

şi altele; 2 telescoape
spate pentru Opel Astra Break
Caravan, pre

şina este carosat

şi, gri metalizat,
modificat tuning, an 1995, pre

şitoare şi altele,
pre

ăget Logan 1.4 injec-

ă, scaune tip recaro, volan piele,
jante aliaj, cauciucuri de iarnă
ă noi, consum 5.5 %, stare impeca-

bilă, pre

ă ă, pre

ă 80 cmc, model
KTM, înscrisă, pre

ă,
turelă, consumabile schimbate,
stare foarte bună, înmatriculat în
România, acte la zi, proprietar, pre

ă pentru Opel
Astra, 100 lei/buc; jante tablă 13"
pentru Ford Escort; piese pentru
Opel: ventilator de căldură, ventila-
tor radiator, butuci ro ă
servofrână completă, casete direc-

ă, an 2000,
înmatriculat în 2011, 6 locuri, pre

ă
de func

ă,
înmatriculată, stare bună, pre

ă, adus recent, pre

ă construiască o remorcă la tractor,
pre

ă, ridicare pe cilindru,
servodirec

ă

ăr 2 autoturisme pentru
programul Rabla. Tel. 0757-372660.

Cumpăr 4 jante tablă pentru
Renault. Tel. 0730-552734. (RR)

Vând în Lugoj Volkswagen ca-
mionetă T4 cu ladă de 3 metri, taxă
de înmatriculare 472 €, adus de 4
zile din Germania, stare impecabilă,
albastru, cauciucuri noi, 3 locuri în
fa ă, pre

ă
Yamaha, înmatriculată, gume noi,
stare impecabilă, pre

ă tractor 650,
pre

ă în
07.2013, stare foarte bună, cauciu-
curi de iarnă, rulmen

ă, pre

ă de balo
ă de treierat

Fahr cu masa de 2,6 m, pre

ă, pre

ă de
întors fân, disc, pră ă
de cereale, Peugeot 609. Tel. 0740-
956663. (RR)

Vând Fiat Panda, an 1994, 900
cmc, consum 4%, numere de Italia,
asigurare până în august, 500 €
neg; parbriz de Peugeot, pre

ă spate Oltcit, 50 lei. Tel.
0747-972902. (RR)

Vând jante de aluminiu pe 14, 15
pentru Opel, Vw, Ford originale, de
la 70 € setul, am

ă. Tel. 0749-044785.
Vând bicicletă neagră tip

mountain bike adusă din Germania,
nefolosită în ă. Pre

ăgăra

ă,
oglinzi încălzite, volan reglabil, dis-
tribu ă cu garan

ă, 700 € neg. Tel. 0728-813340.
Vând tractor Fiat U 445 urgent,

în 3 pistoane, românesc cu motor
făcut recent, cauciucuri bune,
pornire la cheie, tractorul este la
Jamu Mare. Tel. 0742-943871.

Vând tractor U650 cu motor,
cutie ăcute, cu cauciu-
curi bune, mai multe detalii la tele-
fon, pre

ă osii de metal pentru o
căru ă, pre

ă, jante Al, 4 u

ţ ţ 2700 €; Renault Clio
diesel, motorul ca la Dacia papuc, 4
u ţ 550 €. Tel. 0768-066066,
0722-777543. (RR)

Vând la Oţelu Ro

ţ 1200 € neg.
Tel. 0727-271045. (RR)

Vând la Boc
ţ 300 €. Tel. 0757-134062. (RR)
Vând în Rusova Veche cositoa-

re pentru cosit fân dup
ţ 3500 lei neg. Tel. 0745-263340.
Vând Golf 3 înmatriculat, preţ

1500 €. Tel. 0765-090827. (RR)
Vând Renault 21 Break Nevada,

înmatriculat, acte la zi, itp pân

ţi moi, baterie
nou ţ 650 €. Tel. 0728-813340.

Vând la Târgovi ţul
Timi ţi New Holland,
preţ 1600 €; combin

ţ 2600 €.
Tel. 0356-884448, 0760-908392 (rr)

Vând Golf 2 înmatriculat, în
stare bun ţ 600 €. Tel. 0765-
760234. (RR)

Vând în Cara

ţ 100
lei; capot

ţar ţ 50 €. Tel.
0749-044785.

Vând moped Garelli, an fabrica-
ţie 1982, 50 cmc, 1,3 CP, are pedale,
120 €. Tel. 0723-289162 Re ţa

Închiriez garaj str. F
ţ negociabil. Tel. 0755-

531807 sau 0745-160632.
Vând Golf 4 1598 cmc, 16 valve,

2002, gri metalizat, ABS, ESP, aer
condiţionat, închidere centralizat

ţie nou ţie, 2 chei tip
briceag. Preţ 4500 € neg. Tel. 0785-
663142.

Vând Renault Nevada, break,
înmatriculat, benzinar, stare perfec-
t

ţ 3100 €. Tel. 0766-857722.
Vând dou
ţ ţul este 1000 lei nego-

ciabil. Tel. 0747-220588.
Vând Dacia break an fabricaţie

2000, bej metalizat, km 94.000, preţ
750 € neg. Tel. 0745-982907.

Vând Golf 3 an 95, motor 1,4
benzin

şi, pre

şu motociclet

şa scuter Yamaha,
pre

şte, jude
ş, pres

şova grebl
şitoare, moar

şi cu cauciucuri de
var

şi
şului

nr. 4, pre

şi transmisie f

şi, acte Italia
valabile, 750 €. Tel. 0744-921568.

Vând piese schimb pentru Dacia
1300. Tel. 0752-951705.

Auto-Moto-Velo
Vând apartament 2 camere,

Re

ă în Dognecea (cen-
tru), 2 camere, bucătărie, fântână
betonată, cablu TV, telefon. Tel.
0355-411682, 0733-594473.

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.

şi

şi

ţa. Tel. 0747-787172, 0753-
478473.

Vând cas

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.
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HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

| 8 - 14 Martie 2012 | PRISMA

DE VĂZUT LA TV:
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala, Are, feminin, slalom urias

Vineri Eurosport ora 11:30
CICLISM:

Vineri Eurosport 2 ora 15:00
BIATLON:

Sambata Eurosport ora 16:15
ATLETISM:

Sambata Eurosport ora 17:45
HANDBAL FEM.: EHF Cup:

Duminica Digi Sport 1 ora 11:00
MOTORSPORT - Camp. Mondial de Turisme - WTCC - Italia, Monza

Duminica Eurosport 2 ora 14:00
TENIS:

ora :
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor:

Duminica Digi Sport 1 ora 20:00

Cursa Tirreno-Adriatico

Camp Mondial Ruhpoldin feminin ştafet

Handbal Club Zal

. , g,

Duminica Eurosport 20 00

ă

Campionatul Mondial de sală Istanbul

ău - HBC Nimes

Circuitul feminin WTA - Turneul de la Indian Wells

Buducnost - Oltchim

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
05 - 18 martie: TENIS -ATP & WTATour, Indian Wells Open;
07 - 13 martie: CICLISM - Cursa Tirreno -Adriatico;
09 - 11 martie: WRC - Raliul Mexicului, Etapa 3;
09 martie: SARITURI CU SCHIURILE - Oslo (Norvegia), Fem;
10 martie: SCHIALPIN - Kranjska Gora (Slo) / Slalom urias, M;

HANDBAL FEMIN IN
Formatia Oltchim Ramnicu Valcea a obtinut, duminica seara, califi

carea in semifinalele Ligii Campionilor dupa ce s-a impus in fata slove
nelor de la Krim Ljubljana cu 30-26. Cu doua sanse din trei la obtinerea
calificarii in semifinale, Oltchim a controlat jocul inca de la primul atac si
in primele minute echipa pregatita de Radu Voina s-a aflat in
permanenta la conducere. Jovanovic a deschis scorul, iar Ozel a facut
4-2 in minutul 6 cu a doua sa reusita. Babeanu a transformat tot de la 7
metri si Oltchim se pastra intr-un avantaj fragil pe tabela. Hutupan a
iesit la rampa cu nu mai putin de sase interventii salvatoare in prima
parte a reprizei inaugurale, iar Ardean ducea scorul la 10-7 cu al treilea
sau gol. Relaxarea a intervenit in jocul campioanelor Romaniei si intr-
un interval de doar trei minute slovenele au revenit la un singur gol
diferenta pe tabela (11-10). Aceeasi Hutupan a inventat o parada de
zile mari si a pus-o in pozitie de contraatac pe Managarova, iar extrema
dreapta a Oltchimului nu a ratat si a refacut diferenta de doua lungimi.
Krim a egalat la 12 in minutul 25 prin Seric si Oltchim nu mai reusea sa
ameninte poarta adversa asa cum a facut-o in debutul meciului.

Partea secunda a debutat sub semnul echilibrului si in primele zece
minute Krim a tinut aproape de formatia lui Voina. Managarova pe
contraatac si Manea de pe pivot au marcat doua goluri cruciale in
economia partidei, iarArdean a desprins Oltchimul pe tabela la 21-18 in
minutul 40. Din acel moment pe teren s-a aflat o singura echipa si
anume campioana Romaniei, care nu a mai lasat sa-i scape din maini
victoria si calificarea intre cele mai bune patru formatii ale
continentului.Scorul a capatat proportii pe masura apropierii finalului,
unul de altfel lipsit de griji pentru favoritele celor peste 3.000 de
suporteri din Sala Sporturilor Traian.

S-a incheiat 30-26 si Oltchim va merge in excursie la Podgorica in
ultima etapa din faza grupelor principale pentru meciul cu Buducnost.

-
-

ATLET ISM
Lotul Romaniei pentru

Mondialul de atletism in sala.
România va fi reprezentata de 13
sportivi la Campionatele Mondiale
de atletism indoor de la Istanbul,
competitie ce va avea loc în
perioada 9-11 martie.

Lotul pentru CM s-a definitivat
în urma ultimului concurs în care
se puteau realiza standardele de
participare, la sfârsitul saptamânii
trecute, cu ocazia Campionatului
National indoor rezervat seniorilor
si tineretului.

La Istanbul, pentru România
vor concura la feminin Ioana
Doaga (1500 metri), Angela
Morosanu (60 metri garduri,
stafeta de 4X400 metri), Esthera
Petre (înaltime), Cornelia Deiac,
Viorica Tigau (lungime), Adelina
Gavrila, Cristina Bujin (triplusalt),
Mirela Lavric, Alina Panainte,
Mihaela Nunu si Adelina Pastor
(4X400 metri). La masculin, vor
participa la CM indoor Mihai
Donisan la saritura în înaltime si
Marian Oprea la triplusalt.
Delegatia României a plecat spre
Istanbul în data de 7 martie.

„Marian nu putea lipsi din lotul
nostru, are standardul realizat, iar
la valoarea şi experien

şi cea mai bun

şi poate
creşte în Turcia“, a declarat un
oficial al federatiei de atletism.

ţa sa poate
atinge un rezultat mare în
Istanbul, de

ţa a sa a fost doar 16,97
m în acest sezon. E pe o
traiectorie ascendent

ă
performan

ă

Etapa 20/34: 09 - 12 mar 2012: Vineri, 9 martie

Sambata, 10 martie

Duminica, 11 martie

Luni, 12 martie

: FC Vaslui -
Concordia Chiajna, ora 19:00 - Digi Sport; Gaz Metan Medias - CFR
Cluj, ora 21:30 - Digi Sport; : Otelul - Ceahlaul, ora
19:00 - Digi Sport; Pandurii Targu Jiu - Dinamo, ora 20:30 - Antena 1;

: Sportul - FC Brasov, ora 15:00 - Digi Sport; FCM
Targu Mures - Vointa Sibiu, ora 17:00 - Digi Sport; Rapid - Petrolul, ora
21:30 - Digi Sport; : Universitatea Cluj - Steaua, ora
19:00 - Dolce Sport;Astra - CS Mioveni, ora 21:30 - 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 19-a:
M V E I G GP PM

.

1. Dinamo Bucuresti 19 13 4 2 34 10 43p
CFR Cluj 19 13 3 3 38 14 42
Rapid Bucuresti 19 11 5 3 31 18 38
Steaua Bucuresti 19 10 5 4 25 14 35
FC Vaslui 19 10 3 6 30 18 33

. Otelul Galati 19 9 4 6 17 15 31
7. Pandurii Tg. Jiu

U Cluj 19 7 8 4 25 19 29
9. Astra Ploiesti 19 6 7 6 17 18 25

. FC Brasov 19 6 5 8 20 18 23
11. Ceahlaul Piatra Neamt 19 5 7 7 17 25 22

Gaz Metan Medias 19 6 3 10 26 33 21
13. Vointa Sibiu 19 5 5 9 13 22 20

Petrolul Ploiesti 19 4 6 9 16 23 18
5. Sportul Studentesc 19 3 8 8 19 32 17p

16. FCM Targu Mures 19 3 7 9 17 26 16p
17. Concordia Chiajna 19 3 5 11 13 32 14p
18. CS Mioveni 18 2 3 14 12 43 9p

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

19 8 6 5 30 20 30p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
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. HCM Constanta 17 17 0 0 600 429 34p
2. Stiinta Mun. Bacau 18 14 0 4 555 455 28p
3. U. Bucovina Suceava 18 10 2 6 512 508 22p
4. HC Odorhei 18 9 3 6 558 520 21p

. Dinamo Municipal Calarasi 18 9 2 7 495 490 20
7. Energia Pandurii Tg. Jiu
8 U. Poli. Municipal Timisoara 18 9 0 9 467 442 18p
9. Potaissa Turda 17 7 2 8 459 466 16

. U Transilvania Cluj 18 5 2 11 485 528 12
11. CSM Satu Mare 18 5 2 11 469 531 12

CSM Bucuresti 17 5 1 11 434 471 11
13. CSM Ploiesti 18 4 3 11 425 497 11

CSA Steaua Bucuresti 18 0 2 16 454 579 2

5. CS Caras Severin 17 10 1 6 454 452 21p
6 p

18 9 2 7 528 527 19p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 19/26:11 martie 2012

Universitatea Poli. Municipal Timi oara - CS Cara
Severin

: Universitatea Bucovina Suceava -
Dinamo Municipal Calarasi; Stiinta Municipal Dedeman Bacau - HC
Odorhei;

; HCM Constanta - CSA Steaua Bucuresti; CSM Satu Mare -
Potaissa Turda; CSM Ploie ti - Universitatea Transilvania Cluj; Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu - CSM Bucuresti.

-ş ş

ş

TENIS
5 românce pe tabloul principal la Indian Wells. Monica

Niculescu, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Simona Halep şi Alexandra
Dulgheru figureaz

şi va
evolua direct în turul secund, cu înving

şi o juc

şa inaugural

şapte fete în prima sut
şi a

mai coborât un loc, pân
şapte pozi şi de
Simona Halep, pe locul 50.Alexandra Dulgheru se men

ă pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de
tenis de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 4.546.804
dolari, iar Edina Gallovits-Hall va juca în calificări, începând de mar

ă cap de serie numărul 26
ătoarea dintre suedeza Sofia

Arvidsson ătoare venită din calificări. Două românce vor avea
adversare din Cehia: Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Iveta Benesova,
iar Irina Begu pe Lucie Hradecka. Alexandra Dulgheru va juca în
man ă cu americanca Irina Falconi, iar Simona Halep va
întâlni o adversară venită din calificări.

România are în premieră, inaintea turneului de la Indian Wells,
ă de jucătoare în circuitul WTA. Monica

Niculescu rămâne cea mai bine clasată jucătoare autohtonă, de
ă pe 29. Ea este urmată de Irina Begu, în urcare

ă pe 46, de Sorana Cârstea - aflată pe locul 48,

ăltat pe 79, iar Edina Gallovits-Hall
este tot în urcare, până pe locul 96. La varful ierarhiei clasamentul a
ramas nemodificat in primele 14 pozitii. Victoria Azarenka este lidera in
continuare, urmata de Maria Sarapova, Petra Kvitova, Caroline
Woznicki siAgnieska Radwanska.

ţi.
Monica Niculescu a fost desemnat

ţii, pân
ţine pe locul 57,

în timp ce Alexandra Cadanţu a s

FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfasu

rat meciurile retur din cadrul
optimilor Ligii Campionilor:

-

Marti 06 martie:
Arsenal -AC Milan 3-0
Benfica - Zenit St. Petersb 2-0

APOELNicosia - O. Lyon 1-0
Barcelona - Leverkusen 7-1

Joi se vor desfasura meciurile
tur din cadrul optimilor de finala
ale Uefa Europa League:

Metalist - Olympiacos
Sporting L- M. City
FC Twente - Schalke 04
Atlético Madrid - Besiktas
Standard L. - Hannover 96
Valencia CF - PSV
AZAlkmaar - Udinese
M. United -Athletic Bilbao

Miercuri 07 martie:

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/8 Martie /9 M /10 M /11 Martie artie artie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 12 Martie Mar 13 Martie 14 Martie 15 Martie 16 Martie 17 Martie 18 Martie
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