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Editorial Dan Popoviciu

Matei Mircioane

Reorganizarea UCMR - capitolul: Onorarii pentru administratori

Se dau lupte grele pentru stabilirea administratorului judiciar la
UCM Re}i]a. Miza este mare, onorariul pe m@sur@!

Bordurile Reşiţei

Gabriel Berca a inaugurat SMURD în Caraş-Severin
Ministrul Administra şi Internelor, Gabriel Berca, a

inaugurat, ieri, la Reşi
şedintele Consiliului Jude ş-Severin,

Sorin Frunz şi cu prefectul jude

şi şi Bozovici.
Este, de fapt, a spus Sorin Frunz

şi Internelor şi Ministerul
S şi una a administra

şi sosit. Finan

şi el,
pertener, de acum, în acest proiect. Le mul

şi paramedici, dup

ţiei
ţa, împreun

ţean Cara
ţului, Octavian Ţunea,

noul serviciu SMURD al judeţului, structurat pe patru centre:
Re ţa, Oraviţa

ţean pentru Situaţii de Urgenţ
ţa parteneriatului dintre dou ţii ale

statului - Ministerul Administraţiei
ţii ţiei regionale - Consiliul

judeţean. E o secvenţ
ţ

ţarea total

ţ vor

asigura activit ţile specifice ale acestui domeniu, acoperind
practic teritoriul întregului judeţ.

”Prezenţa dlui ministru Berca aici trebuie salutat

ţie. Este cu atât mai important cu cât acest lucru
înseamn ţii asistenţei medicale de urgenţ

ţia european
ţii Spitalului judeţean

ţumesc tuturor
celor care au crezut în aceast ţie.”

Ministrul Gabriel Berca a primit onorul unor plutoane de
militari ISU, pompieri

ţieri iar
manifestarea s-a închieta cu o defilare.

ă cu secretarul de stat Mihai
Capră, cu pre

ăverde

ăverde la inaugurarea de
la sediul Inspectoratului Jude ă
Semenic, chintesen ă institu

ănătă
ă, de fapt, a unui proiect european

pentru dotarea ISU cu zece autospeciale de urgen ă, dintre
care patru au ă se ridică, a precizat
Frunzăverde, la 10,5 milioane de lei, peste două milioane
fiind afectate dotării SMURD. Cele patru centre din jude

ă

ă, a spus
Frunzăverde, mai ales că domnia sa este instalat de curând
în func

ă ridicarea calită ă
într-un mod european, pentru că realizarea acestor centre
pleacă de fapt de la legisla ă. Vom avea 64 de
paramedici, care vor fi angaja

ă investi

ă care, în urma unei
slujbe religioase, a avut lor tăierea panglicii inaugurale,
ministrul le-a înmânat simbolic cheile noilor ambulan

Foarte multă lume nemul ă, dacă ar
fi să ne luăm după oficio

ământ, vis-a-vis de campania de
reabilitare a arterelor de circula

ă pe o temă ce i-ar da premiul
Oscar la ipocrizie. Îl acuză pe actualul
primar că reface drumurile din municipiu,
el, deputatul, fiind cel care a pus pe butuci o
întreagă direc ă de drumuri.
Culmea prostiei la români, de unde

ă Rusu a
fost ales deputat de oamenii care circulau
la acel moment pe cel mai prost drum din

Cara
ă revin. În Re ă în

draci la reabilitarea arterelor de circula

ă. Cred că
ărate trambuline spre ie

ă, toamnă, î

ă e praf în ochi, că e deturnare de
fonduri, că e o găselni ă etc. Fra

ăverde ăgat basca în el
municipiu re ă de jude

ăleata comunelor ce sug cu paiul

oranjada redistribuirilor de la buget, de ce
ar f i de condamnat ac

ăverde pierde doar în fa
ă municipii, dacă ar

fi să mai candideze la func

ătorul. Să se fi gândit
ayatolahul la echipa Stepanescu la
Consiliul Jude

ă fie spus,
Ion Popa a gre

ăi

ă din responden ă oamenii ar fi
fost întreba ăi
ă procentele i-ar fi crescut vertiginos. Dar,

rădăcinile sunt al dracului de bine înfipte în
pământ

ă mai spun, că plecasem de la
bordurile lui Stepanescu. Le pune? Bine!
Asfaltează între ele? ă
merg cu ma ă pe aceste
drumuri ca pe o
ănătate dom’primar!

ţumit

ţie din
Re ţa. Vine domnul deputat Valentin Rusu

ţie judeţean

ţa-Oraviţa.
Dar, s ţa se lucreaz

ţie.
Se scot borduri, se pun altele. Se
asfalteaz

ţ ţilor, e o
reabilitare de drumuri. Punct! În condiţiile în
care Frunz

ţ ţ Re ţa, în el al
doilea municipiu, Caransebe

ţiunea lui
Stepanescu? De ce nu se iau de statuile,
fântânile, fabricile

ţa lui
Stepanescu în cele dou

ţia de pre
ţean. Or, aici se

stabile

ţean, Vela la Caransebe
ţa? În parantez

ţa de a

fi prezentat ca Nelu T ţelu. În acela

ţi. Dac
ţi de Nelu T ţelu sunt convins

c

ţi înlocui cu panseluţe.
Ce s

şii partidului de
guvern

şi
şi vitupereaz

şi
procentele din ce în ce mai mari ale
partidului şobolanului otv, este c

ş-Severin, Reşi
şi

şi şinele de tramvai,
adev şiri în decor pe
timp de iarn şi vor da obştescul
sfârşit. Se face ceva. Ce zic oficioşii de la
putere? C

şi-a b
şedin şi

ş, şi a dat bani
cu g

şi pavajele de pe
trotuarele lui Vela de la Caransebeş?
Simplu! Într-un sondaj de uz intern,
Frunz

şedinte
al Consiliului Jude

şte câştig

ş şi
Ion Popa la Reşi

şit enorm prin reticen

şi
sondaj de care aminteam mai sus, Ion
Popa era necunoscut de mai bine de 50 la
sut

şi nu le po

Şi mai bine! Dac
şina personal

şosea din Occident,
s

UCM Reşi

şi nici asupra
onorariului pe care administratorul judiciar
urmeaz

şi

şti, pentru a discuta
trei puncte pe ordinea de zi: 1. Prezentarea
situa

şedin

şi

şi
Opera şoara -DRAOV

10. SC Italinox Romania SRL
11. SC Vardo SRL
12. SC UCM Turnate SRL
13. SC Marius Gabriel Transport SRL
14. SC Enel Energie SA
15. SC ICPEActel SA
16. SC General Com Invest SRL
17. SC Coface Romania Credit Manage-

ment Services SRL
18. SC Top Konex Serv SRL
19. SC Hydro Engineering SA
20. SC UCM Oxy Gaz SRL
Adunarea Creditorilor a ales un Comitet al

Creditorilor, alc şedinte,
AVAS - membru şi INET - membru. La punctul
3. al ordinii de zi, AVAS a solicitat schimbarea
administratorului judiciar, propunând pe SC
Euro Insol SPRL, iar al

şi recuprarea crean

şi, îns
şa cum a fost sta-

bilit de Adunarea General
şi/sau

recuperarea crean

şi
şi pl şte datoriile

curente şi nu va concedia salaria

şedintele
Sindicatului Liber şi Independent din UCMR,
de peste 16 ani, a disp

şului, nimeni nu mai ştie cum arat
ştie dac

ţa n-a murit, numai un pic s-a
odihnit, merge mai departe, cu speranţa c

ţii, V.F. INSOLVENŢ

ţ

ţeles
asupra confirm

ţa S.A.
s-a întrunit în data de 22 februarie 2012, la
Crystal Palace, din Bucure

ţiei debitorului; 2. Desemnarea Comitetu-
lui Creditorilor; 3. Confirmarea administrato-
rului judiciar V.F. INSOLVENŢ

ţei, la
discuţii au fost prezenţi cei mai mari creditori ai
UCM Re ţa, reprezentând 87 la sut

ţelor. Iat

ţia Naţional

ţia Regional
ţiuni Vamale Timi

ţi creditori au propus un
onorariu de 3 la sut

ţelor, dar nu mai mult de
2000 de euro pe lun

ţionarilor (3%

ţelor, f

ţa, Dan Ob
ţat c

ţi.
L-am c

ţ

ţa public

ă va
fi resuscitată de administratorul judiciar
provizoriu al societă Ă.
S.P.R.L, societate civilă profesională de
practicieni în insolven ă, reprezentată de
avocat Mariana Popa. De remarcat este faptul
că administratorul judiciar este provizoriu,
deoarece Adunarea Creditorilor nu s-a în

ării acestuia

ă să-l primească!

Adunarea Creditorilor U.C.M. Re

Ă S.P.R.L.;
Conform procesului verbal al

ă din
valoarea crean ă care sunt primii 20
creditori ai uzinei:

1. Agen ă de Administrare
Fiscală -ANAF

2. INETAG
3. B.C.R
4. SC Energy Holding SRL
5. SC Hidroelectrica SA
6. Autoritatea pentru Valorificarea Activelor

Statului -AVAS
7. BRD
8. SC Romelectro SA
9. Direc ă pentru Accize

ătuit din ANAF - pre

ă din valorificarea bunurilor

ă. Deoarece nu s-a întrunit
cvorumul de vot pentru niciuna din propunerile
creditorilor, administratorul judiciar rămâne
docamdată acela ă neconfirmat, iar ono-
rariul rămâne neschimbat, a

ă a Ac
din valorificarea bunurilor debitoarei

ără limitarea sumei).
Reamintim că, în acest context, adminis-

tratorul special al UCM Re ădău, a
anun ă uzina lucrează, î ăte

ăutat pe liderul celui mai mare
sindicat din UCMR, Trandafir Ostoia, să ne
spună ce părere are despre starea de insol-
ven ă a uzinei, dar liderul nu a răspuns la tele-
fon. De altfel, Trandafir Ostoia, pre

ărut din via ă a
ora ă, nimeni
nu mai ă el există cu adevărat.

(continuare )în pagina 3
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Primăria iţa ne informeazăReş

Ioan Popa nu mai atac@ pre}edin]ia Consiliului Jude]ean

�

�

�

�

�

sociaA ţia Naţional ţilor din UEM Re ţa, organizeaz ţie a Târgului
de turism, în perioada 22 - 24 martie Alpinistul ţi 20 martie, la Biblioteca German

ţa, diapozitive ţiile sale în Himalaya, Polul Nord L
C

ţie în valoare de 10.000 de lei

ă de Turism Rural, Ecologic ă o nouă edi
ă din

Re ă „George Suru” Caransebe
ă Sala Biblionet onsiliul Local al Municipiului Caransebe ă potabilă

pe strada Crucea Verde, investi

şi Cultural, filiala Caraş-Severin, cu Liga Studen şi
şi exploratorul Cornel Galescu, din Caransebeş, a prezentat, mar

şi şi expuneri despre expedi şi Polul Sud a etajul întâi al Casei de Cultur ş
a fost inaugurat ş a aprobat studiul de fezabilitate pentru realizarea unui izvor de ap

La solicitarea Primarului mun Re

Cu ocazia manifest

. ţa Mihai Stepanescu, în sala de
ţe a Prim

ţii firmei SC Eco Bau Park SRL, societate comercial

ţa.
ţumirile

cet ţenilor referitoare la gestionarea parc ţii
acestei firme, solicitând deplasarea în teren a funcţionarilor din cadrul
Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public

ţii SC Eco Bau SRL în vederea identific
ţa acestui serviciu public, eliminându-se

locurile ce sunt considerate parc ţ

ţin de 30 de metri de frontul imobilului.
Totodat ţa de Consiliu Local din data de 27.03.2012 va fi

prezentat ţiunea de identificare a parc
ţele constatate în contractul încheiat de

c ţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa cu SC Eco Bau Park SRL

ţa în perioada 16-23 martie 2012,
Primarul municipiului Re ţa, domnul Mihai Stepanescu a primit vizita
Pre ţiei Caen-Calvados-Roumanie, domnul Hugues
Labrusse, însoţit de c

ţa)
ţii

sportive la Stadionul municipal “Mircea Chivu” din Re ţa la care s

ţirii dintre
Re ţa

şi
şedin

şi factori de decizie din Prim şi
Şi de aceast

şi Privat împreun

şedin

şi
cele care se afl

şedin

şi deficien
şi Privat al

municipiului Reşi şi m

şurate în Municipiul Reşi
şi

şedintelui Asocia

şe, printre care se num şi posibilitatea promov
şi şi Lux (Caen).

De asemenea, domnul Primar a propus organizarea unei competi
şi

şi echipe de fotbal din Caen.
Un alt subiect abordat la aceast
şi şi Caen, care reprezint

şi care se va realiza în cursul anului 2012.

ăriei a avut loc în data de 19.03.2012 a doua conciliere
cu reprezenta ă ce
a concesionat parcările cu plată din municipiu. La aceste întâlnire au
participat consilieri locali ăria Re

ă dată, domnul Primar a expus nemul
ă ărilor de către reprezentan

ă cu
reprezentan ării parcărilor cu
plată, care se află în eviden

ări de re ă.
De asemenea, s-a reiterat faptul că nu pot fi gestionate de către SC

Eco Bau Park SRL parcările ce fac obiectul studiilor de fezabilitate
ă la mai pu

ă, în
ă o informare cu privire la ac ărilor

cu plată, precum
ătre Direc

ăsurile ce se impun.

ărilor prilejuite de Zilele Francofoniei
desfă

ătre doamna Labrusse.
În cadrul întâlnirii s-a discutat despre proiectele comune dintre cele

două ora ără ării
cinematografelor Dacia (Re

ă
participe

ă întâlnire a fost cel al înfră
ă încununarea a 20 de ani de colaborare

Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
organizează joi, 22 martie a.c., la sediul Palatului
Administrativ, Sala de Protocol, Cabinet Prefect,
următoarele:

-

, cu începere de la ora
10,00, având următoarea tematică:

Analiza numărului de medici în judeţul Caraş-
Severin în anul 2011 şi evaluare necesar anul 2012.

Informare privind modul de acordare a biletelor
de tratament în anul 2012.

Informare referitoare la concluziile rezultate în
urma verificărilor efectuate la nivelul autorităţilor
administraţiei publice locale pe linia aplicării
prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Informare privind colectarea deşeurilor la
nivelul judeţului Caraş-Severin.

- Informare privind situaţia parcărilor din muni
cipiul Reşiţa. Tarife practicate şi modul de
administrare al parcărilor.

- Informare referitoare la problemele ivite în
activitatea de administrare a parcărilor publice cu
plată din Municipiul Reşiţa, activitate ce a fost con

cesionată către S.C. Eco Bau Parc S.R.L. Timişoara.
Diverse

-
, cu începere de la ora

12,00, având următoarea tematică:
Informare privind posibilităţile de dezvoltare a

municipiilor şi oraşelor din jud Caraş-Severin identi
ficate de autorităţile administraţiei publice locale şi
oportunităţile privind crearea de noi locuri de muncă.

Informare privind preocuparea Agenţiei pentru
Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului Caraş-
Severin pentru realizarea „Programului de ocupare a
forţei de muncă în perioada 01 – 29.02.2012”.

Informare privind situaţia referitoare la finanţa
rea serviciilor de îngrijiri medicale acordate de furni
zorii acreditaţi aflaţi în relaţii contractuale cu Casa de
Asigurări de Sănătate a Judeţului Caraş-Severin.

Diverse:
- Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei

Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin
din data de 22.02.2012.

şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog
Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
din judeţul Caraş-Severin

1.

2.

3.

4.

5.

6.
şedinţa Comisiei de Dialog Social a

Judeţului Caraş-Severin

1.

2.

3.

4.

-

-

. -

-
-

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Servi
ciul Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

- -

Marcel vela, nominalizatul candidat, răspunde diplomatic, dar se pare că nu-i prea convine ipostaza

Avântul omului de afaceri reşi

şedin

şitul lunii decembrie a acestui an.
Şi cum alegerile locale au fost stabilite pentru 10
iunie, de aici problema lui Popa. Curios este c

şi r

şc şi c

ştia c
şi,

respectiv, USL: viitorul candidat la preşedin
ş-Severin va fi, se pare,

chiar Ioan Marcel Vela, preşedintele liberalilor
c şeni. Ceea ce ar anun

şului cu privire la posibilitatea
candidaturii sale la func şedinte al Consiliul
Jude şi retragerea din func

şean şi din care şi-a f

şi punctul de vedere al caransebeşenilor, dup

şanse, poate c

şului, pe care a
câştigat-o nonşalant în ultimii ani. Dar, s-ar putea ca
liderul PNL s şi o func

ţean, Ioan Popa,
c

ţin asta e explicaţia
pe care a oferit-o Popa. El nu mai poate fi
contracandidatul lui Sorin Frunz

ţia Consiliului judeţean, dintr-un
motiv tehnic. Fostul (deja) candidat este îngr

ţionarii Pangram
pentru funcţia de manager al companiei, contract
valabil pân

ţiile în pres

ţinerea
candidaturii sale, dincolo de acel contract despre
care, logic,

ţii a ap
ţia

Consiliului Judeţean Cara

ţa o altfel de confruntare

pentru Consiliul judeţean. Marcel Vela a fost
desemnat de Biroul Politic Central al PNL, îns

ţenii Caransebe
ţia de pre

ţean ţia de primar.
Adev

ţiile
oficiale, lui Vela nu i-ar pica deloc bine ipostaza de
candidat la Consiliul judeţean. Nu c

ţie mai mare, printr-un
minister, într-un eventual viitor guvern USL.

ătre politica mare a fost întrerupt deocamdată de un
contract de management. Cel pu

ăverde din partea
USL, la pre

ădit de
clauzele contractului încheiat cu ac

ă la sfâr

ă în
ultima vreme Nelu Popa î ărise apari ă,
cu mult înainte de decizia executivului de a stabili cu
claritate data alegerilor. Semn că în partid existau,
probabil anumite mi ări interne ă Popa probabil
începuse să aibe anumite ezitări în men

ă poate produce efecte. În aceste
condi ărut o surpriză politică din partea PNL

ără

ă,
decizia finală va fi luată la Congresul PNL din 7
aprilie. Între timp, după cum a afirmat Vela, va
organiza o dezbatere publică pentru a consulta
cetă

ărul e că nu va fi o decizie simplă pentru Vela,
care domină autoritar, de ani de zile, scena
administrativă caransebe ă ăcut
un adevărat status. Cu toate acestea, Marcel Vela a
declarat că se simte onorat de nominalizare dar va
afla ă o
consultare publică.

Pe de altă parte, însă, dincolo de declara

ă nu ar avea
ă ar avea, dar pe întreaga perioadă a

mandatului prezent Marcel Vela a declarat că viitorul
său este primăria Caransebe

ă vizeze

Care este soarta serviciului de termoficare de la Re}i]a
Locuitorii Reşi

şi c

şi la -20 de grade Celsius.
Noutatea este adus

şans

şi

şi aceasta este cauza pentru care am
depus o plângere prealabil şi la
ANRSC. Urm

şi

şi
suspiciunea c

şi ap

ţei au r

ţii CET 2010 s-au con-
fruntat cu astfel de situaţii

ţie care le mai poate aduce ap

ţiune, consumul de gaz
va fi mult mai mic. În momentul de faţ

ţean

ţia
pentru concesionarea serviciului de înc

ţia a fost organizat
ţial,

am fost declaraţi eligibili, apoi neeligibili. Nu am

înţeles motivul pentru care nu l-am primit în
concesiune

ţiunea în instanţ
ţii re ţene, Aurel

Marinescu. La polul opus, municipalitatea a explicat
c

ţii

ţa c

ămas de ieri fără apă caldă
ăldură. Nimic nou până la acest moment, dacă ne

raportăm la faptul că abona

ă de faptul că de această dată,
singura condi ă caldă la
robinete este ca municipalitatea să termine lucrarea
de construire a centralelor termice de cartier. „Am
primit acordul să racordăm alte trei centrale termice
la sistemul de furnizare a gazului. Singura ă să
mai primim căldură de la E-On este să terminăm
lucrarea, iar, cel mai probabil, acest lucru se va
întâmpla la data de 01 aprilie”, a spus Aurel
Marinescu, directorul CET, care este sigur de faptul
că finalizarea lucrării nu va fi o mare păcăleală.
Odată cu punerea ei ăn func

ă, datoriile pe
care le are societatea re ă la E-On se ridică la 9
milioane de lei, dar cu toate acestea cei care o
conduc sunt siguri că pot prelua pe cont propriu
gestionarea serviciului. În acest sens, la orizont se
întrevede un mare scandal. Motivul pleacă la licita

ălzire.
„Licita ă la finele anului trecut. CET
2010 a fost singura societate care a participat. Ini

ă la consiliul local
ătorul pas este ac ă”, a

subliniat directorul societă

ă decizia de a nu-i concesiona CET-ului serviciul
pleacă de la datorii, lipsa unui plan de investi

ă nu le-ar putea da oamenilor
siguran ă pe timp de iarnă vor avea casele
încălzite ă caldă la robinete. (Alexandru Toma)

{edin]e - Comitet pentru Persoane Vârstnice }i Dialogul Social

Potrivit calendarului de activită

ă
ă care a vizat

.
Poli

ărit con ătorilor auto
ării centurii de siguran ă. În urma acestor

ac
ă

ă perioadă poli
ă

ălcării normelor rutiere. În urma acestor ac

ă.
Cinci conducători auto au rămas fără permisele de conducere, din

care unul pentru conducere sub influen ăuturilor alcoolice
ă
ă sanc ă

dosare penale (conducerea unui autovehicul de către o persoană
având o îmbiba ă de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge

ătre o persoană care nu posedă
permis de conducere).

Scopul acestor ac ă impunerea unui climat de
disciplină în rândul conducătorilor de autovehicule în ceea ce prive

ărului
accidentelor rutiere ării
limitelor legale de viteză sau a consumului de alcool reprezintă
obiectivul principal al poli

ă

ă depistarea persoanelor care practică
ilegal activitatea de taximetrie, precum

ă regulile de tarifare sau calitatea serviciilor.
Vor fi verificate starea tehnică a autovehiculelor taxi, func

ă a aparatelor de taxat
ă

ării normelor legale care
reglementează activitatea de taximetrie.

ţi al Organizaţiilor Poliţiilor Rutiere
Europene (TISPOL), la care România este parte, în perioada 12 - 18
martie a.c., pe raza judeţului Cara

ţi ţionat cu predilecţie pe sectoarele
de drum unde s-a înregistrat un trafic intens al autovehiculelor atât pe
raza municipiilor ţionale.

În principal s-a urm
ţa purt ţ

ţiuni au fost aplicate 240 de sancţiuni contravenţionale, 234
ocupanţilor locurilor din faţ

ţi ţi pe raza
întregului judeţ pentru a desf ţiuni ce au vizat combaterea
înc ţiuni au fost aplicate 155
de sancţiuni contravenţionale, din care 81 pentru nerespectarea
regimului legal de vitez

ţa b

ţiunile contravenţionale au fost întocmite

ţie alcoolic

ţiuni îl reprezent

ţelor acestora pe fondul nerespect

ţi ţi în acţiuni.

În perioada 22-24.03.2012 poliţi ţi în trafic
pentru a desf

ţionarea celor care, de
ţi, nu respect

ţionarea
corect ţi. Prin aceste
activit ţi se dore

ţei neloiale

ş-Severin, s-a desf şurat o
campanie preventiv

ştii Serviciului Rutier au ac

şi oraşelor, cât şi pe drumurile na
ştientizarea conduc şi a

pasagerilor de importan

şi alte şase pasagerilor de pe locurile din
spate ale autovehiculelor oprite în trafic.

Tot în aceast ştii rutieri au fost prezen
şura ac

şi alte 2
pentru dep şiri neregulamentare.

Pe lâng şi dou

şi
conducerea unui autovehicul de c

şte
respectarea vitezei legale de deplasare, iar reducerea num

şi a consecin

ştilor angrena

ştii rutieri vor fi prezen
şura

Scopul principal îl reprezint
şi sanc şi

sunt autoriza

şi taximetriştii autoriza
şte eliminarea pirateriei în domeniu, diminuarea

concuren şi impunerea respect

reducerea victimizării din
accidente rutiere prin nepurtarea centurii de siguran ăţ

controale pe linia transportului de persoane în
regim taxi.

Cu ocazia vineri
între orele 9-14 Inspectoratul de Poli

ş-Severin organizeaz
şteptate grupuri de preşcolari, elevi,

dar şi liceeni, interesa

ă

ă

ă
activită

ii ,
ţie al judeţului

Cara .
La acţiune sunt a

ţi de modul în care se deruleaz
ţile zilnice ale oamenilor legii.

Ziua Porţilor Deschise

anivers r Zilei Poliţiei Române Judeţul Cara

ţean, Sorin Frunz

ţare. Odat
ţul se aliniaz

ş-Severin a primit 50 de milioane de euro,
pentru finalizarea lucr

şedintele Consiliului Jude
şti, unde ministrul mediului, Lazlo

Borbely a semnat contractul de finan

ărilor legate
. Pre ăverde

s-a deplasat la Bucure
ă cu termina-

rea proiectului, jude ă normelor europene.

groapa ecologică de
gunoi

Consilierul judeţean Iacob Chi

-
ţe favorabile în dosa-

re comerciale, referitoare la privatizarea Moldomin. În ace-
la

ş
şoara.

Acesta a „turnat” planurile unui om de afaceri din str

şi caz este implicat şi şeful de post de la Moldova-Nou

ărău este implicat într-un
mare scandal de la Curtea de Apel Timi

ăinăta
te, care a vrut să cumpere două sentin

ă.

dare de mită

Poli]ia rutier@ - campanii preventive
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Clubul Rotaract ridică Reşiţa la nivel mondial
Cel mai mare ONG din lume, Rotary, are acum peste

34.000 de cluburi de jur împrejurul lumii. Rotaract este un
club sponsorizat de Rotary, pentru tineri cu vârste
cuprinse între 18 şi 30 de ani. Clubul Rotaract Reşi

şi arie de ac
şi-a f şi

şi

şul are nevoie de un ONG, recunoscut
pe plan mondial, dar foarte activ pe plan local”, a spus
preşedintele Clubului Rotaract Reşi

şi a devenit un fenomen r
şi

districtual, cu membri care se adreseaz
şi fizice ale comunit

şi pacea într-un
context de prietenie şi serviciu”, a subliniat tân

şedinte. În momentul
de fa şul de
pe Bârzava. Deşi par pu

şi

şi
încerc

şedintele Rotaract. Obiectivele Clubului Rotaract
Reşi

şi

şte pe tinerii care iubesc mişcarea, nu se
poate s

şedintele
organiza şi şte s

şedinte

şi colaboratorilor s

şedin
şi nu în ultimul rând, înseamn

şi latura altruist

ţa are
ca ţiune comunitatea în care se afl

ţit ţa în rândul re ţenilor prin
acţiunile pe care le-a derulat de-a lungul timpului. La Re-

ţa, organizaţia neguvernamental ţat în 2006,
iar din 2007 este recunoscut

ţit la vremea
respectiv

ţa,Adela Berbentia.
Clubul Roataract are 7.000 de cluburi în aproximativ

163 de ţ

ţii din care provine, promovând
totodat ţelegerea internaţional

ţ
ţini la num

ţiunile de amploare pe
care le organizeaz

ţiunile Rotaract sunt importante, îns
ţinem foarte mult este balul anual de caritate pe care

îl organiz ţa,

iar cazurile speciale ale copiilor bolnavi le finanţ
ţa de a duce o viaţ

ţie a balului, am
hot ţel de doar 4 ani
jum

ţa normal

ţa nu se termin
-

ţia de Ortopedie a Spitalului
Judeţean din Re ţa. Un alt proiect este crearea unui fond
de excelenţ -

-

-
ţiuni ale rotaractienilor: Streetball Chalenge, care a ajuns
la ediţia cu num

ţiei re ţene, Adela Berbentia, se preg
ţine le mulţumeasc

ţiuni, dar
ţi colegii mei au decis s ţeze acest

mandat pe care, sper eu, îl duc cu succes la îndeplinire.
Un an de pre ţie în Rotaract înseamn

-

ă. De altfel,
ONG-ul ăcut sim ă prezen

ă s-a înfiin
ă la nivel mondial. „Membrul

fondator este Alin Juca. Acesta a sim
ă că ora

ări ăspândit în întreaga
lume. „Toate eforturile Rotaract sunt la nivel local, dar

ă nevoilor sociale
ă

ă în ă
ăra care îi

conduce pe rotaractieni până în luna iunie a acestui an,
atunci când îi expiră mandatul de pre

ă, ONG-ul are circa 20 de membri activi în ora
ăr, altruismul lor pare

fără margini, dacă luăm în calcul ac
ă.

„Toate ac ă cea la
care

ăm. Colaborăm foarte bine cu medicii din Re

ăm
ăm să le redăm speran ă cât de

cât normală. De exemplu, la ultima edi
ărât să încercăm să ajutăm un băie
ătate. Justin este un copil vesel, iar visul lui cel mai

mare este să ducă o via ă. Spunem asta pentru
că Justin suferă de o boală numită spasticitate”, a spus
pre

ă aici.
În continuare tinerii voluntari vor încerca să moderni

zeze saloanele de la sec

ă.Aici, vor fi strânse fonduri pentru a ajuta tine
rele talente, cu rezultate remarcabile în ariile extra curricu
lare. În ce îi prive

ă nu fi auzit de una dintre cele mai simpatice ac

ărul cinci în 2012. Pentru că pre
ăte ă

predea mandatul de pre ă
tuturor celor care au ajutat-o să deruleze aceste minunate
ac ăi. „Mă simt onorată de
faptul că to ă îmi încredin

ă multă muncă,
multă dăruire, ă să te desco
peri pe tine ă din sinea ta, care s-a rătăcit,
poate, la un moment dat”, a spus plină de modestie,Adela
Berbentia. ( )Alexandru Popa

PRISMA | 22 - 28 Martie 2012 |

Matinal de poezie (}i filosofie) la Biblioteca Francez@ din Re}i]a
Matei Mircioane

La Biblioteca Franceză din Re
ăptămânii trecute, a avut loc un matinal de poezie,

cu participarea poetului francez Hughes Labrusse,
pre

ă
ăcut o mărturisire, care

pe mul
ă din tinere

ă consider comunist, însă de
altă factură. Comuni

ă vorbim despre faptul
că s-au opus războaielor coloniale franceze”. De
altfel, tatăl său, Roger Labrusse, a fost întemni

ă s-a opus războiului din Indochina.
„Ce înseamnă comunist de altă factură?” Hughes
Labrusse a spus că referindu-se astăzi la comunism
subliniază nevoia omului de a trăi în comun. „De fapt,
în accep ă, nu se mai poate spune că
sunt un comunist, ci un anticapitalist. Nu mai pot
spune că fac parte din stânga tradi ă. Astăzi,
stânga ă pe acelea

ătorii lor spun că sunt universale:
umanism, democra

ă luăm drept exemplu umanismul. El pune pe
om în centrul Universului, lucru care nu este aceptat
de religie. Apoi, democra ă, de regulă,
că democra ă propusă de
Aristotel. Însă,Aristotel vorbea despre cele trei forme
de organizare statală: monarhia, aristocra

ă Aristotel, democra

ă prin
exagerări în favoarea celor mul ăraci. La fel,
despotismul ări excesive în
favoarea celor pu

ă preocuparea pentru polis, pentru
comunitate, ca

ă de organizare statală în care
suveranitatea apar

ă este exercitată de cetă
ă determinată de timp. A

ă de la politeia, nu este o valoare univer-
sală. În Mali, de exemplu, există forme de organizare
socială, care europenilor li s-ar părea cu totul
imorale. Poligamia în familie, familia - celula de bază
a societă

ăm poligamia ca ceva imoral, traumatizant,
dar, nu pot fi mai traumatizante divor

ătuită din so

ă nici eu nu mai cred în ele la modul
absolut, nu cred că acestea pot asigura fericirea pe
pământ

ă că mă
interesează binele comun, în acest sens sunt astăzi
comunist!”

Poe

ă, de nervi, s-a
trecut la poezie. De la francezi a citit Labrusse, iar din
echipa românească: Nicolae Sârbu, Gheorghe
Zincescu, Iacob Roman, Costel Stancu, Alexandra
Gorghiu, Petru Bungărzan ălin Chincea.

Manifestarea a făcut parte din „Zilele
Francofoniei la Re

şi şitul
s

şedintele Asocia
şi a unor poe şi

şi critic de
art şi filosof. În deschidere, Hughes Labrusse şi-a
povestit, pe scurt, via şi a f

şocat: „La 17 ani m-am înscris în Pratidul
Comunist Francez”. „O greşeal

Şi acum m
ştii francezi au avut un rol

important, chiar şi numai dac

şase ani pentru c

şi dreapta se sprijin şi valori,
despre care sus

şi
politeia. Monarhia poate degenera în despotism (sau
tiranie), aristocra

şi se manifest
şi s

şi oligarhia sunt manifest
şi boga

şi republica (res publica - lucru
public), fiind o form

şi pentru o
perioad şadar, democra

şi copii?!
Am amintit despre aceste aşa zise valori univer-

sale pentru c

şi de aceea nu mai pot fi nici de dreapta, nici
de stânga. Doar pot spune cu siguran

ş-Severin - Fran
şoca şa c

şi C

şi

ţa, la sfâr

ţiei de prietenie „Caen - Calva-
dos - Roumanie”, precum ţi din Re ţa.
Hughes Labrusse, nu este numai poet, ci

ţa
ţi i-a

ţe?” „Nu,

nicidecum.

ţat

ţiunea comun

ţional

ţin
ţie, libertate, egalitate,

fraternitate etc. Ori, ele nu sunt de loc universale.
S

ţia. Se accept
ţia este o valoare social

ţia

ţia în oligarhie, politeia în democra-
ţie (demagogie). Deci, dup ţia

este degenerescenţa politeiei
ţi

ţini ţi. „Politeia” este un
cuvânt grec, echivalentul cuvântului latin „republica”.
Politeia exprim

ţine poporului, iar puterea
executiv ţeni ale

ţia,
fiind o deriv

ţii, este un lucru absolut firesc în Mali. Noi
consider

ţurile, abuzurile,
violenţele din familia alc ţ, soţie

ţ

ţii prezenţi, plus cei câţiva membri ai Asocia-
ţiei de prietenie „Cara ţa”, au fost

ţi de discursul filosofului, a

ţa”.

”Era de datoria mea s ţa, a spus
Gabriel Berca, pentru c

ţean, un serviciu extrem de
important, care salveaz ţi. E fundamental pentru
mine ca ministru s ţii,

ţile locale, împreun
ţi în suferinţ

ţeles ce
înseamn ţa, pentru c ţi cu toţii ce
probleme ţii de urgenţ

ţe din ţar ţit influenţa benefic

ţi cei din sistem, care vin al
ţa, avem un exemplu de succes, pentru c

ţ. Pentru c

ă fiu astăzi la Re
ă inaugurăm un serviciu

public pentru cetă
ă vie

ă găsesc solu ă cu
autorită ă cu celelalte ministere,
să venim în sprijinul oamenilor afla ă. Încă
din primul moment al mandatului am în

ă suferin ă
ă am avut în unele

jude ă. Am sim ă
ăruit cei de la SMURD. Am lucrat zi

ă-i felicit
pe to ături de oameni. Azi,
la Re ă aici
există oameni cu minte limpede, oameni care,
dincolo de disputele politice, construiesc. Este ceea
ce îmi doresc să văd în fiecare jude ă
dezbaterile politice blochează de multe ori astfel de
proiecte. Voi fi prezent aici ori de câte ori va fi nevoie
de mine.”

şi

şi împreun

şti
şi ce situa

şi modul
în care s-au d şi
noapte cu aceşti oameni. De aceea vreau s

şi

(DanApostolescu)

SMURD în Caraş-Severin
( )continuare din pagina 1

Competen]e cheie TIC în curriculumul }colar
Inspectoratul Şcolar Jude şi Casa Corpului Didactic Caraş-

Severin organizeaz

şcolar", ID 4615, Beneficiar: Centrul Na
şi Examinare care a încheiat un Protocol de colaborare la nivel na

şi coordonat de
M.E.C.T.S. - Centrul Na şi Examinare, prin
Programul Opera

şi restructura
rea sistemului de înv

şi
perfec

ţean

ţional: "Competenţe cheie TIC în
curriculumul ţional de Evaluare

ţional
cu toate Casele Corpului Didactic.

La nivel naţional acest proiect este implementat
ţional de Evaluare

ţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
Obiectivul general al proiectului este îmbun ţirea -

ţ
ţele societ ţii actuale, care necesit

ţionarea continu ţelor digitale (TIC).

ă, în perioada 17 martie - 6 aprilie 2012, Cursurile
de formare din cadrul Proiectului na

ătă
ă ământ preuniversitar, prin adaptarea

curricumului la cerin ă ă utilizarea
ă a competen

Şcolile eşantion din Judeţul Caraş-Severin în care
se desfăşoară cursurile de formare sunt:

Grupul Scolar "Mathias Hammer" Anina
Liceul "Hercules" Băile Herculane

ă

Şcoala cu claseleI-VIII Berzovia
Liceul Teoretic "Tata Oancea" Bocşa
Şcoala cu clasele I-Viii nr. 1 Bocşa
Liceul Teoretic "Eftimie Murgu" Bozovici
Liceul Pedagogic "Constantin Diaconovici Loga" Caransebeş
Liceul Teoretic "Traian Doda" Caransebeş
Grupul Şcolar Industrial Construc şini Caransebeş
Şcoala cu clasele I-VIII Dognecea
Liceul Tehnologic "Nicolae Stoica de Ha

Şcolar Industrial Moldova Nou
Şcoala cu clasele I-VIII "Romul Ladea" Oravi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 O şu
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 Reşi

şi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 6 Reşi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 9 Reşi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 12 Reşi

şi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 Reşi

şi
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Reşi
Şcoala cu clasele I-VIII Slatina Timiş

ţii de Ma

ţeg" Mehadia
Grupul

ţa
ţelu Ro

ţa
Colegiul Naţional "Traian Lalescu" Re ţa

ţa
ţa
ţa

Liceul Teoretic "Mircea Eliade" Re ţa
ţa

Liceul Teoretic "Diaconovici - Tietz" Re ţa
ţa

Stan Manuela - Chimie - Inspector Şcolar
Golopen şcolar
Manda Gheorghe - Limbi moderne - Inspector şcolar
Rof Claudia - Limba român şcolar
Dudaş-Vasile Adriana - Limba român şcolar
Korka Aurora - Limba român şcolar
Ghiorghioni Rozina - Biologie - Director
Nicolaescu Silvia - Socio-umane - Director
Dicu Lenu

şcolar

ţa Manuela - Istorie - Inspector

ţa - Matematic
ţu Remus - Discipline informatice - Director

Preda Marinela - Chimie - Director
Boboescu Cornel Mihai - Limba român

ă - Inspector
ă - Inspector
ă - Inspector

ă - Director
Săndu

ă - Director
Lazăr Anton - Geografie - Director
Todea Cornel - Arte - Inspector

Formatorii pe discipline de învă ământ din jud.ţ Caraş-Severin sunt:

Nota: Programul de formare se va derula în 6 (şase) centre la
nivelul jude şi

şi Colegiul Tehnic Reşi şa,
Caransebeş (dou şi Grupul
Şcolar Industrial Construc şini), Moldova Nou şi Oravi

şi disponibilitatea formatorilor.

ţului în localit ţile: Re ţa (dou ţii: Liceul Teoretic
„Traian Vuia” ţa), B

ţii: Liceul Teoretic „Traian Doda”
ţii de Ma ţa în

funcţie de grupurile ţint

ă ă loca
ăile Herculane, Boc

ă loca
ă

ă constituite
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Produc
A fost promulgat

Guvernul a aprobat legea pentru ratificarea Pactului Fiscal UE

ţia de c ţ
ţia r ţiunilor de

omor comise cu intenţie

ărbune net a României s-a cifrat, în ianuarie 2012, la 563.900 tone echivalent petrol, fiind cu 23,9% (108.900 tep) mai mare fa ă de cea din
perioada similară a anului trecut ă legea prin care se elimină prescrip ăspunderii penale şi a pedepselor în cazul infrac

ă pt Reconstruc
ătorii trei ani, credite de 1.2 -1,5 miliarde , pt aplicarea reformelor structurale necesare

Banca European .
€ .

ţie şi Dezvoltare (BERD) va
acorda României, în urm şi pentru consolidarea economiei

În urma centralizării datelor transmise de inspectoratele

ă a înscrierii copiilor în clasa pregătitoare/clasa I (5-16
martie). Următoarele etape de înscriere sunt programate în
intervalele 20-27 martie, 23-25 aprilie, respectiv 2-9 mai 2012

şcolare
79% dintre copii au fost înscrişi în în
prima etap

şi 11-
18 mai 2012.

clasa preg şi clasa Iătitoare
Bolnavii cronici vor beneficia de reţete

compensate în cabinetele medicilor de familie,
chiar dacă solicită documentele medicale în
afara orelor de programare. Măsura va fi
aplicată după publicarea actului normativ în
Monitorul Oficial.

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

�

�

�

�

�

�
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Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 62/2012 pentru
aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art.
7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor
stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive şi
irevocabile (M.O. nr. 50/20.01.2012)

Ministerul Mediului şi P
şi 12 din Legea nr.

9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instantele de
judecata prin hotarari definitive şi irevocabile (M.O. nr.
50/20.01.2012)

Ordinul Ministerului Mediului şi P
şi "Total tara" din anexa

nr. 1 la Ordinul ministrului mediului şi padurilor nr. 1.384/2011
privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna
de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru
sezonul de vanatoare 15 mai 2011-14 mai 2012 (M.O. nr.
54/23.01.2012)

Ordinul Ministerului Mediului şi P
şi 6 la Ordinul ministrului

mediului şi padurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor
de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care
vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai
2011 - 14 mai 2012 (M.O. nr. 60/25.01.2012)

Ministerul Educa şi Sportului -

Metodologia din 2012 privind cuprinderea copiilor în clasa
pregatitoare şi în clasa I pentru anul scolar 2012-2013 (M.O.
nr. 62/25.01.2012)

Ordinul Ministerului Comunicatiilor şi Societatii
Informationale nr. 58/2012 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului comunicatiilor şi societatii informationale
nr. 492/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru
aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporala (M.O. nr.
62/25.01.2012)

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - Instructiuni
1/2012 privind organismele de plasament colectiv monetare
(M.O. nr. 63/26.01.2012)

Regulamentul Bancii Nationale a României nr. 31/2011
privind raportarea de date şi informatii statistice la Banca
Nationala a României (M.O. nr. 67/27.01.2012)

Ministerul Educa şi Sportului -
Metodologia din 2012 cadru de organizare şi desfasurare a
competitiilor scolare (M.O. nr. 69/27.01.2012)

Ordinul Ministerului Educa şi
Sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru
de organizare şi desfasurare a competitiilor scolare şi a
Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse în
calendarul activitatilor educative, scolare şi extrascolare
(M.O. nr. 69/27.01.2012)

Ministerul Educa şi Sportului -
Regulamentul din 2012 de organizare a activitatilor cuprinse

în calendarul activitatilor educative, scolare şi extrascolare
(M.O. nr. 69/27.01.2012)

Ordonanta nr. 4/2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor
nr. 334/2002 (M.O. nr. 71/30.01.2012)

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 74/2012 pentru
reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala în
România a persoanelor fizice (M.O. nr. 73/30.01.2012)

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
78/2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.
2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi
eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu
social şi de inregistrare a documentului care atesta dreptul de
folosinta asupra spatiului cu destinatia de sediu social,
precum şi pentru aprobarea modelului şi continutului unor
formulare (M.O. nr. 75/30.01.2012)

Ordinul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr.
5/2012 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale
recunoscute în România (M.O. nr. 78/31.01.2012)

ădurilor - Procedura din 2012 de
restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9

ădurilor nr. 26/2012
pentru modificarea pozitiilor 107, 139

ădurilor nr. 90/2012
pentru modificarea anexelor nr. 2

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ării, Tineretului

ării, Tineretului
ţiei, Cercet

ţiei, Cercet

ţiei, Cercet

ţiei, Cercet

H.G. nr. 53/2012 privind stabilirea unor masuri pentru apli-
carea Regulamentului (CE) nr. 1.222/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind
etichetarea pneurilor in ceea ce priveste eficienta consumului
de combustibil si alti parametri esentiali (M.O. nr.
80/01.02.2012)

Preţurile energiei electrice urmeaz

ţii casnici, potrivit unui proiect de lege
adoptat de Guvern

ă să se
liberalizeze până în anul 2013 pentru
consumatorii industriali ă în 2017 pentru
clien

ă

şi pân

şi transmis Parlamentului
pentru analiz şi aprobare.

În Monitorul Oficial al României, partea I,
nr. 168 din data de 14 martie 2012 a fost
publicat Ordinul ministrului mediului

ţare a Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.

Programul va continua în aceea

ţin

ţionarea unui autovehicul nou.
Obiectul programului îl reprezint ţa

rea nerambursabila din Fondul pentru mediu,
acordat

ţionarea autovehiculelor noi, mai puţin
poluante, în schimbul pred

ţin în proprietate un autovehicul uzat
înmatriculat pe numele lor.

Programul se deruleaz
ţie prin buge

tul anual al Fondului pentru mediu, aprobat
conform legii.

Cuantumul primei de casare este de
3.800 lei. Prima de casare este exprimat

ţionarea unui autovehicul
nou se pot utiliza unul, dou

ţul
de comercializare al autovehiculului nou,
diferenţa fiind asigurat

ţare în baza unui contract
de leasing financiar.

Ghidul prevede ţia autovehicu
lelor hibrid

ţiona
rea unui autovehicul hibrid, în schimbul
pred

ţionarea
unui autovehicul electric, în schimbul pred

şi
p

şi form
şi în anul 2011, cei care caseaz

şi s

şi/sau
surse financiare complementare: credite
bancare sau finan

şi achizi
şi electrice în cadrul programului.

Astfel, cei care vor cas şin

ădurilor nr. 981/2012 pentru aprobarea
Ghidului de finan

ă
ca ă un
autovehicul uzat având posibilitatea să ob ă

ă utilizeze cumulat până la trei tichete
valorice de câte 3.800 de lei, pentru
achizi

ă finan

ă sub forma primei de casare, pentru
achizi

ării spre casare a
autovehiculelor uzate.

Pogramul Rabla se adresează persoane
lor fizice, persoanelor juridice sau operatorilor
economici fără personalitate juridică, care
de

ă în limita fonduri
lor prevăzute cu această destina

ă
printr-un tichet cu valoare nominală.

Pentru un autovehicul uzat, predat spre
casare, se eliberează un singur tichet valoric.

Pentru achizi
ă sau cel mult 3

tichete valorice.
Valoarea nominală a tichetelor valorice se

scade de către producătorul validat din pre

ă de către proprietarul
beneficiar din surse financiare proprii

ă o ma ă veche,
vor beneficia de:

două tichete valorice, pentru achizi

ării spre casare a unui autovehicul uzat;
4 tichete valorice, pentru achizi

ării
spre casare a unui autovehicul uzat.

-

-

-
-

-

-�

�
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La propunerea Ministerului Justiţiei (MJ),
Guvernul a aprobat în ţa de marţi, 20
martie 2012, noua Strategie Naţional

ţie (SNA) 2012 - 2015.
Proiectul noii SNA, realizat în baza

concluziilor unui audit independent care a
evaluat rezultatele obţinute prin aplicarea
celorlalte Strategii aplicate în ultimii ani, a
fost supus unui amplu proces de consultare
public
ţiile anticorupţie - în special Direcţia Naţiona
l ţie (DNA) ţia Naţional

ţi ai mi
nisterelor, agenţiilor publice, administraţiei
publice locale, mediului de afaceri. De
asemenea, societatea civil

ţi publice

ţiei. Nu în ulti
mul rând, noua Strategie asigur

A
2005-2007 ţionale
Anticorupţie privind Sectoarele Vulnerabile

ţia Public

ţiei de a preveni
incidentele de integritate în cel mai larg sens
al noţiunii. În aceste condiţii, soluţia nu poate
fi decât asumarea de c

ţiilor publice a problematicii integrit ţii
la nivelul organizaţiei, toate instituţiile
publice având obligaţia adopt

ţie:
prevenire, educaţie

ţional
anticorupţie, DNA

ţine
m ţionalizarea de sisteme
telefonice de tip call - center, care s

ţilor
ţie (m

ţiile)
ţii

publice testele de integritate ca m

ţiunii;
dezvoltarea unui mecanism integrat de
monitorizare a m

ţiuni grave, inclusiv de corupţie,
precum

ţiuni; adoptarea de
m ţionale care s

ţii.
În plus, noua Strategie propune modifi

carea procedurii de ridicare a imunit ţii
membrilor Parlamentului, în sensul de se
pune pe ordinea de zi a primei ţe în
plen cererile de ridicare a imunit ţii
parlamentarilor ţionarea acestor
cereri în termen de cel mult 72 de ore
(implementare recomandare MCV).

Nu în ultimul rând, noua SNA propune

ţarea partidelor politice în vederea
asigur ţii surselor de finanţare a
activit ţii partidelor politice

ţie de autorit ţile
locale; aplicarea de sancţiuni disuasive
pentru oferirea de cadouri/foloase materiale
în schimbul voturilor.

Aplicarea Strategiei NaţionaleAnticorup
ţie 2012-2015 va fi asigurat

ţiilor publice, acest
mecanism urmând a implica

ţiilor
publice de c ţi formate
din reprezentanţi ai celor cinci platforme de
cooperare constituite în procesul de consul
tare (Platforma autorit ţilor independente

ţiilor anticorupţie; Platforma adminis
traţiei publice centrale; Platforma adminis
traţiei publice locale; Platforma mediului de
afaceri; Platforma societ ţii civile).

De asemenea, se va realiza o evaluare
periodic ţei reacţiei instituţionale

ţiilor publice cu privire la riscurile
ţile identificate în baza

cazuisticii DNA, PÎCCJ, ANI, DGA (Direcţia
General ţie). În cadrul acestui
mecanism, în termen de trei luni de la un
incident de integritate (decizie definitiv

ţiei vizate prezentarea m

ţionalit ţile 2, 3
ţiei din cadrul

Mecanismului de Cooperare

şedin

şiAgen
şi reprezentan

şi private
au fost consultate sau au participat la
dezbaterile publice şi la reuniunile tehnice
organizate de Ministerul Justi

şi a Strategiei Na

şi Administra

şec al
managementului institu

şi combatere.
Din punct de vedere tehnic, Strategia

pune accentul pe implementarea şi
stabilitatea cadrului legislativ şi institu

şi ANI urmând a fi printre
pilonii principali în noua viziune propus

şi a
posibilelor fapte de corup

şi
introduce cu titlu experimental în institu

şi pe confiscarea produsului infrac

şi a

confisc

şi a stadiului valorific

şi institu

şi confiscate, precum şi
reutilizarea acestora în programe sociale
sau de prevenire a criminalit

şedin

şi solu

şi
modificarea cadrului legislativ referitor la
finan

şi a cheltuielilor
efectuate; stabilirea şi aplicarea unor norme
maximale privind afişajul electoral stradal, în
afara celor puse la dispozi

şi derularea
unor vizite de evaluare la sediul institu

şi
a institu

şi
a m

şi
vulnerabilit

şirea faptei.
Prin elaborarea şi adoptarea SNA, Ro

mânia a internalizat condi şi 4
privind lupta împotriva corup

şi Verificare.

ă
Anticorup

ă în care au fost implicate atât institu

ăAnticorup ă de
Integritate (ANI) - cât

ă a fost extrem de
activă în faza consultărilor preliminare, fiind
organizate o serie de dezbateri publice.
Astfel, peste 90 de entită

ă implemen
tarea recomandărilor formulate în Evaluarea
independentă privind implementarea SN

ă Locală pe perioada
2008-2010 în România.

Noua Strategie propune o schimbare de
abordare, plecând de la premisa că orice
nou dosarANI sau DNAconstituie un e

ătre conducătorii
institu ă

ării propriului
plan pentru atingerea obiectivelor SNA, prin
măsuri pe cele trei paliere de interven

ă de
MJ. De asemenea, noua Strategie con

ăsuri pentru opera
ă

faciliteze sesizarea iregularită
ăsură cu

caracter general pentru toate institu

ăsură
exclusiv administrativă de evaluare a
respectării standardelor etice.

De asemenea, noua SNA pune accentul

ăsurilor asigurătorii

ărilor dispuse în cauzele vizând
infrac

ării bunurilor
provenite din infrac

ăsuri legislative ă
permită o mai bună administrare a bunurilor
sechestrate

ă

ă

ă

ării publicită
ă

ă

ă prin instituirea
unui mecanism de misiuni tematice de eva
luare la nivelul institu

ătre echipe de exper

ă

ă

ă a eficien
ăsurilor adoptate de managementul

institu
ă

ă Anticorup

ă a
ANI, trimitere în judecată sau hotărâre
definitivă de condamnare), se va solicita
institu ăsurilor
adoptate pentru remedierea aspectelor care
au favorizat săvâr

ă

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

(Ministerului Justiţiei 20 martie 2012),

Noua Strategie Na]ional@ Anticorup]ie (SNA) 2012-2015 Ghidul de finan]are a Programului Rabla pe anul 2012

Depunere de proiecte în cadrul PNDR

| 22 - 28 Martie 2012 | PRISMA

Ministerul Agriculturii şi Dezvolt

ştin

şi 313
“Încurajarea activit

şura în perioada 17 aprilie - 31 mai a.c, vor
fi stabilite aloc

şi laptele crud, care pot fi realizate pân

şi respectiv 31.12.2014 pentru
standardul privind laptele crud.

De asemenea, în cadrul sumei totale a
m

şte m

şura în peri-
oada 17 aprilie - 16 mai 2012, dorim s

şi Dezvolt
şte-

rea intensit
şi

creşterea plafonului la 100.000 Euro/proiect pt.
investi şi creş-terea
intensit

şi printr-o
mai bun

şa cum a
fost identificat prin intermediul Planului de
Amenajare a Teritoriului Na

şi
modific

ării Rurale,
prin Direc ă Dezvoltare Rurală Auto-
ritate de Management pentru PNDR, aduce la
cuno

ăsurile 121
„Modernizarea exploata

ă
ăreia vor fi alocate toate fondurile disponibile

aferente perioadei de programare 2007 - 2013
pentru aceste doua măsuri.

Calendarul estimativ actualizat de organi-
zare a sesiunilor de depunere a proiectelor din
cadrul PNDR pentru anul 2012 poate fi
consultat la adresa:
www.madr.ro/pages/dezvoltare_rurala/calend
ar-sesiuni-pndr-2012-update-15.03.2012.pdf.

Pentru măsura 121, în cadrul alocării totale
disponibile pentru sesiunea care se va
desfă

ări distincte pentru investi
ării standardelor privind

nitra ă
la data de 14.10.2013 pentru standardul privind
nitra

ăsurii 121 este prevăzută o alocare distinctă
pentru fermierii beneficiari ai măsurii 141 -
„Sprijinirea exploata ă”

care doresc să realizeze investi
ăsurii 121 - „Modernizarea exploa-

tatiilor agricole”.
În ceea ce prive ăsura 313 “Încurajarea

activită
ă

ă facem
cunoscut poten

ării Ministerului Agriculturii ării
Rurale, Comisia Europeana a agreat, cre

ă
ă la 85% din totalul cheltuielilor eligibile

ă ă
la 85% din totalul cheltuielilor eligibile cu un
plafon de 200.000 Euro/proiect în cazul proiect-
elor de investi ă

ările aferente măsurii 313 aplicabile
pentru aceasta sesiune urmăresc stimularea
dezvoltării turismului rural prin extinderea ariei
de aplicabilitate pentru realizarea de investi

ă direc

G. nr. 142/ 2008 cu completările
ările ulterioare.

ţia General

ţa opiniei publice lansarea începând cu
data de 17 aprilie a.c a ultimei sesiuni de
depunere a proiectelor pentru m

ţiilor agricole”,
ţilor turistice”în cadrul

c

ţiile în
vederea implement

ţii

ţii

ţiilor de semi-subzistenţ

ţii în exploataţii
în cadrul m

ţilor turistice”, pentru care sesiunea de
depunere a proiectelor se va desf

ţialilor beneficiari ca în urma
solicit

ţii sprijinului public nerambursabil
pân

ţiile în agroturism, precum
ţii sprijinului public nerambursabil pân

ţii în activit ţi recreaţionale.
Modific

ţii
noi în structuri de primire turistice, dar

ţionare a sprijinului, ţinându-se
cont de potenţialul turistic al zonelor a

ţional (PATN), Sec-
ţiunea - zone cu resurse turistice, aprobat prin
O.u.

(15.03.2012)
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India r rm
Summit-ul Ligii Arabe din 27-29 martie va fi primul ce se desf PE cere cre

Al doilea judec
Mii de irakieni au protestat la începutul s

Parlamentul European cere o strategie UE privind diabetul

ămâne în fruntea listei celor mai mari importatori de arme, u ătoarele patru mari ări importatoare sunt Coreea de Sud, Pakistan, China,
Singapore ă ă la Bagdad de la invazia din Kuweit în 1990

ării femeilor în politică ător, în ă demisia din tribunalul ONU pentru Cambodgia invocând interferen
ă ăptămânii cu ocazia aniversării invaziei din 2003

ţ :

ţe
politice în anchetele privind atrocit ţile khmerilor ro

şoar şterea
particip şi afaceri şase luni, îşi d

şii

5

În trei rezoluţii adoptate recent, Parlamentul European î

ţ
ţegovina (BiH) ca potenţial candidat.

şi
exprim şi solicit

şi-a
exprimat îngrijorarea fa

ă acordul ca Islanda să adere la UE ă stabilirea
unei date la care Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei să
înceapă . Totodată, Parlamentul

ă de progresul limitat făcut de
Bosnia-Her

negocierile de aderare

Parlamentului din a trecut legea pentru o
nou

Australia
ă taxă de 30 la sută pe minereu de fier

ărbune, după o luptă de doi ani cu societă
ă este industria

minieră, dar, de asemenea, ă putem săpa
ă ", a declarat premierul Gillard. "

şi profiturile
minelor de c

ştiu cât de important
ştiu c şi vinde

resursele numai o dat

ţile
miniere. "Australienii

Discuţii între
ţa

ţi oficiali din SUA

ţiile sunt susceptibile de a avea loc la Geneva.

Iran şi Statele Unite, Rusia, China,
Marea Britanie, Fran şi Germania, privind
programul nuclear al Republicii Islamice vor începe
pe 13 aprilie, potrivit unor înal şi UE
care au informat Israelul la începutul săptămânii.
Discu

Confiscarea activelor ob]inute ilegal
UE propune m

ţia actual
ţinute din activit ţi de crim

ţin anual profituri
ilegale de miliarde de euro. De cele mai multe ori,
acestea sunt investite apoi în active sau activit ţi legale,
ceea ce îngreuneaz

ţie ţi de aplicare a legii.
De aceea, o proporţie prea mic

ţiuni sunt estimate la 150 de miliarde
de euro anual. În 2009, autorit ţile italiene au îngheţat
temporar active ilegale în valoare de doar 800 de
milioane de euro.

În UE exist
ţinute din activit ţi ilegale, îns

ţele majore dintre legislaţiile
naţionale pun obstacole în calea confisc

ţelor s

ţionalit ţii. În plus,
aceasta împiedic

ţarea altor activit ţi criminale

ţile ilicite ale unei persoane condamnate
simplificarea procedurilor de recuperare a activelor

transferate de învinuit unei alte persoane, care ar fi
trebuit s ţinute în mod ilegal

posibilitatea de a confisca active în cazurile în care
condamnarea penal

ţi compe
tente s ţe temporar activele, înainte ca acestea s

ţate sau confiscate, astfel încât acestea
s

ţie.
Potrivit europenilor care au r

ţii ocup
ţia a 4-a pe lista domeniilor care ar trebui s

ţile instituţiilor UE.

ăsuri care să completeze
ă în domeniul confiscării

activelor ob ă ă organizată.
Grupările de crimă organizată ob

ă
ă urmărirea

ătre poli ă
ă ajunge să fie

confiscată. De exemplu, în Italia, activele provenite din
săvâr

ă

ă norme comune cu privire la confiscarea
activelor ob ă ă acestea s-au
dovedit a fi neadecvate. Statele membre nu le aplică în
mod consecvent, iar diferen

ărilor.
Comisia propune câteva norme mai simple

ă înlăture lacunele exploatate în prezent
de infractori. Propunerile le vor permite instan ă
execute ordinele de confiscare peste tot în UE ă
recupereze integral activele ilegale.

Confiscarea este una din cele mai eficiente metode
de descurajare ă

ă utilizarea fondurilor respective pentru
finan ă ătrunderea
infractorilor în zona economiei legale. Măsuri comune
propuse:

înlesnirea confiscării activelor care au o legătură evi
dentă cu activită

ă ă acestea au fost ob

ă nu este posibilă întrucât învinuitul
a decedat, suferă de o boală cronică sau se sustrage
urmăririi penale

posibilitatea ca procurorii ă
ă înghe ă

„dispară”
asigurarea de către statele membre a unei gestionări

a activelor înghe
ă nu- ă valoarea economică.

Comisia a înaintat mai multe propuneri menite să
combată crima organizată ă protejeze economia le
gală.Acestea includ ăsuri anticorup

ăspuns de curând la un
sondaj Eurobarometru, combaterea criminalită ă
pozi ă aibă
întâietate în activită

şi
consolideze legisla

şi recuperarea lor de
c şi alte autorit

şirea de infrac

şi mai
eficiente, care s

şi s

şi combatere a infrac

şi p

ştie c

şi alte autorit

şi piard

şi s
şi un pachet de m

�

�

�

�

�

-

-

-

(Justiţie ţenilorşi drepturile cet - 15/03/2012)ă

Concesiile f

ţul cu carne de vit
ţii europeni în 14 martie. Acordul permite Uniu

nii Europene s ţin ţia privind importurile de carne
de vit

ţie la interdicţia în UE a c

ţurile actuale.
„Aceast

ţie prin care toat

ţineri, a fost deja susţinut
informal de c

ţiile comerciale transatlantice înc
ţenilor europeni, a interzis

importul de carne de vit ţi hormoni de
cre

ţie, au contestat-o în sistemul de soluţionare
a litigiilor în cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC)

ţiuni comerciale
produselor UE în valoare de 116,8 milioane dolari americani,
respectiv 11,3 milioane de dolari canadieni anual.

Aceste taxe au îngreunat exporturile Uniunii Europene
ţ

ţiuni au
inclus produsele din carne de bovine

ţiunilor
americane aplicate produselor UE

ţiuni împotriva produselor din UE din mai 2011.
Principalii beneficiari ai acestei ridic ţiunilor SUA

ţie în valoare de peste 99 de
milioane de dolari americani, Polonia (25 milioane de. dolari
americani), Grecia

ţa (13 milioane de dolari americani)

ăcute de UE vor ajuta la încheierea unui război
comercial cu SUA ă de 20 de ani

ă cu hormoni au fost aprobate
de către deputa

ă men ă interdic
ă tratată cu hormoni în schimbul cre

ă din SUA
ă de

calitate la 48.200 de tone. În schimb, SUA
ărnii

de vita tratată cu hormoni) pentru produsele aflate pe "lista
neagră", originare din 26 de state membre UE (exceptând
Marea Britanie), taxe în valoare de peste 250 de milioane dolari
americani, la pre

ă îndelungată dispută comercială se sfâr
ăzi [14 martie]. Aceasta este o rezolu ă

lumea are de câ ăcut un pas care va per
mite industriei agroalimentare europene să î ă planifica
viitorul ări legăturile comerciale transatlantice”, a decla
rat raportoarea Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE, DE).

Parlamentul nu a făcut modificări de fond la textul propus de
Comisia Europeană. Acordul, adoptat la prima lectură cu 650
de voturi pentru, 11 împotrivă

ătre Consiliu. Cre

Litigiul comercial privind carnea de vită tratată cu hormoni a
afectat rela ă din 1988, când
UE, îngrijorată pentru sănătatea cetă

ă tratată cu anumi

ă interdic

ă impună sanc

ă pentru producătorii din Uniunea
Europeană. Produsele din UE afectate de aceste sanc

ă, sucuri, gemuri

ă
ăzut o reducere treptată a sanc

ă a
contingentului tarifar UE pentru carnea de vită de înaltă
calitate, fără hormoni. SUA a fost deja de acord să elimine
propriile sanc

ări a sanc

şi Canada, care dureaz şi
priveşte comer

şterii cotei sale de
importuri de carne de calitate superioar şi Canada.

Acordul va creşte cota de import a UE cu carne de vit
şi Canada au

suspendat taxele (impuse ca reac

şeşte
ast

ştigat. Parlamentul a f
şi poat

şi va înt

şi 11 ab
şterea cotei de import în UE va

intra în vigoare începând cu august 2012.

ştere. În 1996, SUA şi Canada, care erau cele mai afectate
de aceast

şi au fost ulterior autorizate s

şi au
dus la pierderea cotei de pia

şi porcine, brânza
Roquefort, ciocolat şi trufele proaspete.

În mai 2009, un acord negociat de Comisia European şi
Guvernul SUA a prev

şi o creştere treptat

şi
Canada sunt Italia, cu o produc

şi Irlanda (24 milioane de dolari americani
fiecare), Germania şi Danemarca (19 milioane dolari americani
fiecare), Fran şi Spania (9
milioane de dolari americani).

-

-

-

Istoria unui r

O solu ştigat

ăzboi comercial

ă lumea are de câţie prin care toat

Procedură: procedura legislativă ordinară (co-decizie,
prima lectură) REF. : 20120314IPR40752

Agen ă din China a prezentat o hartă
detaliată, cea mai bună imagine de până acum a
suprafe

ă a Lunii este formată din mai multe
fotografii de înaltă rezolu ătre Chang'e 2,
compuse într-o imagine completă.

În timp ce alte nave spa

ăcută
de Chang'e 2 este cea mai detaliată a întregii suprafe

ă din fotografiile luate de
Chang'e 2 în timp ce se deplasa deasupra suprafe

ă Chang'e 3, care este
programată pentru a fi lansată în 2013.

Programul de explorare al Lunii de către China,
format din trei etape, este numit după zei

ă, Chang'e. Prima fază a programului
implică recunoa ă a Lunii, urmată de o

aterizare a unui robot lunar
ă.

Misiunea Chang'e 2 a examinat în mod special o
regiune din emisfera de nord a Lunii cunoscută sub
numele de Iridium Sinus, care este în topul
preferin

ă finalizarea obiectivelor sale principale,
Chang'e 2 a părăsit orbita Lunii pentru o misiune extin
să de explorare a spa ăzi, Chang'e 2
se îndreaptă spre punctul Lagrange 2 (L2), un punct
stabil în spa

ământ, în partea planetei care este opusă soarelui.
Punctele Lagrange sunt loca

ă a unui corp se
echilibrează reciproc. Există cinci puncte Lagrange în
sistemul Soare-Pământ ă, de
asemenea, în sistemul Pământ-Lună.

L2 este un loc foarte bun de observa
ăr de misiuni care

folosesc acest loc. L2 a devenit casă pentru misiunea
observatorul spa

ă Canadiană).

ţia Spaţial

ţei Lunii.
Noua Hart

ţie luate de c

ţiale, cum ar fi Lunar
Reconnaissance Orbiter al NASA, au luat fotografii mai
bune ale anumitor porţiuni ale satelitului, harta f

ţe
lunare. Ea a fost asamblat

ţei
satelitului la altitudini cuprinse între 15

ţiale de
aterizare pentru nava spaţial

ţa lunii din
mitologia chinez

ţ

ţelor pentru aterizarea primului robot lunar.
Dup

-
ţiului profund. Ast

ţiu la aproximativ 1,5 milioane de km de
P

ţii în spaţiu în care
forţele gravitaţionale

ţie a Univer-
sului. ESA, de exemplu, are un num

ţial Herschel, Planck, urmând Gaia
ţial James Webb (în colaborare cu

NASA ţia Spaţial

şi 100 km.
China a lansat misiunea de 132 milioane dolari,

Chang'e 2, în octombrie 2011 ca o continuare la zborul
Chang'e 1 în 2007. Principala misiune a celei de a doua
sonde lunare a fost de a cerceta site-uri poten

şterea orbital

şi mai târziu o misiune dus
întors ce va aduce probe de pe suprafa

şi mişcarea orbital

şi astfel de puncte exist

şi
viitorul telescop spa

şiAgen

*

*:

Litigiul comercial privind carnea de
vit@ tratat@ cu hormoni

China prezint cea mai detaliat hart a Luniiă ă ă

Judec

Joachim Gauck,

Consiliul Constitu

ătorul Nicolae Timofti

Eva Joly Nicolas Dupont-Aignan
Nathalie Arthaud Philippe
Poutou

, pre

ă acum trei pre

ă mandate 4 aprilie 2001-11
septembrie 2009)

ă în prezent).

ă de 72 de ani, a fost ales în func

ă căderea Zidului Berlinului, ca prim
custode al arhivelor Stasi, fosta poli ă a RDG.

Acest scrutin preziden ă
demisia, în februarie, la numai 20 de luni de mandat, a fostului

ă.

ă),
(ecologistă), (conservator),

(trotkist - Lupta muncitorească),
(trotkist - Noul partid anticapitalist),

ă pe Sarkozy
ă favorit pentru turul doi.

Şefii de comunităţi evreieşti şi musulmane din Franţa au
avertizat politicienii să nu se folosească se evenimentul de la
Toulouse, în contextul campaniei electorale. Patru persoane,
inclusiv trei copii, au fost ucişi luni (19 martie) dimineaţă, în
Toulouse, în faţa colegiului evreiesc Ozar Hatorah, de un pistolar
pe un scuter, în mod asemănător cu uciderea paraşutiştilor de la
Montauban şi Toulouse de săptămâna trecută.

şedintele Consiliului Su
perior al Magistraturii a fost ales în func şedinte al
Republicii Moldova.Statul vecin a avut pân şedin

şi doi preşedin
şi Marian Lupu (de la 30 decembrie

2010 pân

şedinte al Germaniei.
Gauck a devenit popular pentru revolta sa împotriva

regimului comunist din fosta RDG, dar mai ales pentru activitatea
pe care a depus-o dup

şef
al statului, creştin-democratul Christian Wulff, grav afectat de un
scandal de corup şi de acuza

şedintele în exerci

şi independentul
.

To

şedinte al Fran

şi Hollande la egalitate, în primul tur, dar cu
Hollande înc

-

în vârst

ţia de pre
ţi:

Mircea Snegur (1990-1996),
Petru Lucinschi (1996-2001),
Vladimir Voronin (dou

ţi interimari - Mihai Ghimpu (11 septembrie
2009-28 decembrie 2010)

ţia
de pre

ţie politic
ţial anticipat era necesar dup

ţie ţii de trafic de influenţ

a validat zece candidaturi pentru
primul tur al alegerilor prezidenţiale din Franţa care va avea loc
pe 22 aprilie.

Pre ţiu de centru dreapta,
, candidatul socialist , lidera

Frontului Naţional, extrema dreapta, , centristul
, (coaliţia comunist

ţi cei 10 candidaţi se vor înfrunta în data de 22 aprilie în
primul tur, apoi primii doi clasaţi se vor confrunta pe 6 mai pentru
a alege viitorul pre ţei, una din funcţiile executive
cele mai puternice din lume. Cele mai recente sondaje de opinie
îi arat

ţional

Nicolas
Sarkozy François Hollande

Marine Le Pen
François Bayrou Jean-Luc Mélenchon

Jacques Cheminade

Patriarhul bisericii copte din Egipt, Şenuda al III-lea, a
încetat din via

Şenuda”, a
condus una dintre cele mai vechi biserici din lume, al c

ştinismul în Egipt în primul secol al erei
noastre, în timpul domniei împ

ştini cop Şenuda al III-
lea a fost un gânditor religios şi un lider carismatic.

ţ

ţia estimat ţi,

ă sâmbătă, 17 martie, la vârsta de 88 de ani.
Patriarhul, cunoscut în limba arabă drept „Baba

ărei
întemeietor este considerat Sfântul Marcu, despre care se
spune că a introdus cre

ăratului roman Nero. Pentru
popula ă la 10 milioane de cre
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Vând la Gătaia sta

ă de scris Erika, 250 lei; 2 costume
na

ă la 6 luni ă la 7
luni, pre

ă; măcinătură pentru
animale, pre

ăr la Boc
ămân ă, ofer 80 bani/kg. Tel. 0740-

770047. (RR)
Vând la Boc ăzi de stup

verticale, noi. Tel. 0744-963406 ( )
Cumpăr la Lugoj vaci, vi

ă limitrofă, 4 €/mp neg.
Tel. 0727-245233. (RR)

Vând în Boc

ă pentru calculator,
pre

ă electrică aproape nouă, pre
ăiat lemne cu

jgheab, 600 lei; radio Traviata cu
pick-up ă populară,
pre ără masă, 60 €;
cablu de sudură, 8 lei/m. Tel. 0766-
496941, 0255-240157. (RR)

Cumpăr în Anina aparat de mă
surat glicemia. Tel. 0766-496941,
0255-240157. (RR)

Vând 2 televizoare color; antenă
satelit modernă, pre

ăureni grâu
ăsura (1 leu/kg). Tel. 0255-

526023. (RR)
Vând monitor lcd de 19 inch pre

ă 4 persoane 90 lei
culoare neagră ă 8 persoane,
picioare deta

ă ele,
tinere, frumoase, la un pre

ă văzute.
Tel. 0740-923334.

Cumpăr canapea extensibilă,
urgent. Tel. 0743-867978.

Cumpăr ma ă de spălat vase.
Tel. 0722-583037.

Vând porc în jur de 150 kg, la
Oravi

ă cu 600 lei.
Tel. 0723-616268.

ţie amplificare
Akai pentru voce, preţ 200 lei; ma -

ţionale lucrate manual, preţ 500
lei ambele. Tel. 0256-410641. (RR)

Vând în Milcoveni 2 porci la 90
kg, preţ 700 lei. Tel. 0764-776836.

Vând 2 vaci gestante, prima o
juninc

ţ 3500 lei. Tel. 0742-364376.
Vând în Boc ţi de paie;

baloţi lucern
ţ 1,30 lei/kg neg;

ţ 1,30/kg. Tel.
0740-770047. (RR)

Cump
ţ

. rr
ţei, tauri,

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

Vând 3 parcele de teren în
Re ţa, zon

-
ţ 100 - 250 lei; congelator cu

8 sertare, aproape nou, preţ 700 lei;
monitor plasm

ţ 150 lei; generator 3000 V, preţ
250 €; laptop Acer aproape nou;
HDD-uri de la 40 la 250 GB. Tel.
0743-795061. (RR)

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

Vând la Anina ferodou, 10 lei/m;
drujb ţ
600 lei; circular de t

ţ 150 lei; abric f

-

ţ 100 €. Tel.
0770-439389. (RR)

Vând la Oţelu Ro ţ
100 €. Tel. 0727-271045. (RR)

Vând oale emailate cu capac 25-
40 l, 50 lei/buc. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (RR)

Vând în M

ţ
200 lei fix stare perfecta. Tel. 0764-
335767.

Vând monitor crt ecran plat 19
inch cu 40 lei. Tel. 0764-335767.

Vând monitor crt flat 19 inch 15
€. Tel. 0770-915251.

Vând mas

ţ de 550
lei buc. negociabil, merit

ţa preţ 6, 5 lei/kg. Tel. 0720-
035741.

Vând boxe putere 250 wati, 8
ohmi bune pt.nunţi -

ţ 200 €. Tel. 0723-616268.

Vând sistem complet Pentium 4
perfect funcţional cu 700 lei sau
doar unitatea central

şi
n

şi vaca gestant

şa balo

şrot de
floarea soarelui, pre

şa cartofi mici de
s

şa l

şi

şa telefoane celu
lare, pre

şi discuri muzic

şu rucsac, pre

şi porumb,
15 lei m

şi mas
şabile 150 lei. Tel.

0728-813340.
Vând 15 oi cu miei dup

şin

şi alte evenimen
te. Pre

Vând umidificator pentru came-
r ţ 50 lei. Tel. 0765-775575.ă. Pre

Anunţ umanitar. B ţelul nostru
are tumoare pe creier -

ţi v
ţumim.

S

ţ
-

ţ 450 lei. Tel. 0762-
188929. (RR)

Vând la Boc ţ 1
leu/kg. Tel. 0744-381141. (RR)

Vând la C

ţ 1000 € neg. Tel. 0769-
363122. (RR)

Vând în Gherteni
ţ 8

lei/kg. Tel. 0255-526862, 0732-
344333. (RR)

Vând rochie mireas
ţi pt. ocazii negru, 120

lei; costum b ţi ţ

ţ

-
-
.

rr

ţ 100 €; fotoliu pat,
preţ 250 lei. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Cornuţel iap

ţ 500 lei;
van ţ 300 lei.
Tel. 0727-909208. (RR)

Vând staţie BlueTech 200 w cu
boxe tip turn, 200 € neg sau doar
boxele, preţ 400 lei neg. Tel. 0747-
585716. (RR)

Vând jaluzele plastic maro. Tel.
0355-422572. (RR)

Vând perdea de 6 m cu inele din
plastic, cusut

ţ 100 lei; telefon
Alcatel ro

ţe. Tel. 0734-
068742. (RR)

Vând la Teregova iap
ţ 3000 lei. Tel. 0735-824125.

Vând la Boc

ţ 1000 lei; polizor fix
cu 2 pietre, diametru pietre 300, cu 2
pietre de rezerv ţ 1000 lei;
compresor cu butelie de aer 180 l cu
motor trifazic, 1000 lei; motor
electric 15 kw la 3000 de rotaţii, preţ
1000 lei; acordeon Weltmeister cu
80 de ba ţ 150 €; batin de plas-
tic nou de 1000 l cu grilaj metalic,
preţ 400 lei; reductoare noi, preţ
200-500 lei/buc; cazan ţuic

-
ţ 1000 €. Tel. 0747-877713.

Vând în Vârciorova org -
ţ 300 € neg. Tel. 0731-

102096. (RR)
Vând tv color Provision, diagon-

ala 51 cm, gri argintiu, 170 lei; calcu-
lator PIV cu monitor, tastatur -

lcd -

ăie

ă rog http://nedelca
razvan.wordpress.com Mul

ă fim mai buni în post de pa

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

ărbunari cal de culoare
neagră, semi-muran, de 7 ani, bun
de lucru, pre

ă, 350 lei;
costum bărba

ărba ărănesc zona
Banat, 350 lei; covor persan 3/2, 80
lei; 2 carpete de 1.70, 40 lei; 2 fotolii
plus măsu ă rotundă, 400 lei; vitrină
cu sertare ă
mare, 35 lei; plapumă lână 2 persoa
ne, 180 lei; tablouri pictate ă
mate, 100 lei/buc; mască nouă pt
vană, 100 lei. Tel. 0751-847843. ( )

Vând la Ezeri

ă cu mânz
de rasă, 4000 lei. Tel. 0720-033102.

Vând la Păltini ă de
spălat automată Indesit, pre

ă de baie 180x70, pre

ă peste tor inclusiv
banda de sus, pre

ă, 100 lei. Tel.
0355-803014, 0746-020211. (RR)

Vând cal mare semi-muran, bun
de lucru; hamuri; 2 căru

ă de 3 1/2
ani, pre

ă de circular
mare, cu motor trifazic, cu pânză pe
ea de 700, pre

ă noi, pre

ă 130 l
din inox alimentar cu răcitor de cu
pru, pre

ă Yama
ha, pre

ă, mou
se, 400 lei; combinăAiva cu 3 cd-uri,
250 lei; telefon x2, 250 lei; Play
Station 2, 150 lei; monitor Sam
sung, 150 lei. Tel. 0757-612642.

şi trebuie ope
rat în Germania. Suntem pe internet
verifica

şti. Tel.
0743-622397.

Vând arz

şeminee. Tel. 0729-824413.
Vând purcei 21/2 luni rasa

marele alb, pre

şa porumb, pre

ş 2 porci
marele alb între 100 şi 120 kg, pre

şi rafturi, 350 lei; oglind

şi înr

ş geam termopan
1200x1200, pre

ş maşin

şu cu clapet

şa mas

şi, pre

Vând la Ţerova vaci bune de
lapte ţ neg. Tel. 0722-
696389. (RR)

şi juninci, pre

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Domn 40 ani, 1,78, prezentabil,
antialcool, antifum ţul
umorului, doresc cuno ţ

ţii). Tel. 0756-986692.
Doresc s

ţie serioas

ător, cu sim
ă cu

doamnă pt. căsătorie (poate fi

ă cunosc o doamnă
domni ă sinceră sufletistă care
î ă. Tel.
0726-261409.

Pensionară 63 ani, cu casă, caut
partener pentru prietenie, căsătorie.
Tel. 0721-202985.

ştin
şi cu

obliga

şoar
şi doreşte o rela

Matrimoniale

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,

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

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

şi
şoarei. Pre

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Vând disc portabil cu 2 baterii
pentru tractoare mai mari de 50 cp.
Tel. 0742-353609. (RR)

Vând Opel Astra Break Cara-
van, motor 1.6, an 1996, servo total,
dublu airbag, închidere centralizat

ţ 2100 €;
Ford Escort, an 1997, toate dot

ţ 2000 €; pompe benzin

ţi spate, pomp
ţie mecanice

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

Vând în Mâtnicu Mare tractor cu
reparaţie capital

ţio-
nare, preţ 3500 €; plug reversibil cu
2 capete pentru tractor 445, preţ 400
€; motoscutere Biaggio, Carelli,
Honda, preţ 400 € neg. Tel. 0722-
714483. (RR)

Vând la Boc

ţia modificat
ţ ţ 3600 € neg; plug cu 3

brazde pentru tractor 445, preţ 350 €
neg. Tel. 0744-381141. (RR)

Cump

ţ 800 €. Tel. 0730-267197. (RR)
Vând Ford Escort, an 1993, 1.6,

90 cp, benzinar, 4 u
ţ 1400 €. Tel. 0725-

122176. (RR)
Vând Fiat Punto an 1997, motor

1100, 2 u ţ 1200 €. Tel.
0255-223262. (RR)

Vând în Jamu Mare microbuz
Ford Transit de marf

ţ 4800 €. Tel.
0757-392158. (RR)

Vând la P

ţionare, înscris
pe Cara

ţii
de ierbicidat, diverse utilaje agri-
cole. Tel. 0730-804745. (RR)

Vând la G

ă,
turelă, consumabile schimbate, sta-
re f. bună, înmatriculat în România,
acte la zi, proprietar, pre

ările,
ABS, airbag, înmatriculat, acte la zi,
pre ă pt. Opel
Astra, 100 lei/buc; jante tablă 13" pt.
Ford Escort; piese pt. Opel: venti-
lator de căldură, ventilator radiator,
butuci ro ă servofrână
completă, casete direc

ă U650, motor 80
cp, cauciucuri noi, 150 h de func

ăcut, radiator nou,
servodirec ă cu cilindru
de for ă, pre

ăr la Boc

ă foarte bună

ă, motor 2400
tdi, 90 cp, înmatriculat, an 2002,
stare foarte bună, pre

ăltini
ă pentru tractor 30-35 cp.

Tel. 0727-909208. (RR)
Vând tractor Fordson, 38 cp, în 3

cilindrii, adus recent, stare bună,
3100 € neg. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)

Vând Renault 21 Break diesel,
stare bună

ăr ma ă după anul 2000
înmatriculată în România, ofer până
la 1000 €. Tel. 0730-116375. (RR)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari

ătaia Logan, 1.4
benzinar, 26.000 km la bord, 4000 €
neg. Tel. 0256-410641. (RR)

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

şa tractor 650 cu
plug, are motorul f

şa cutie de
viteze, cu 9 viteze, pentru tractor
445. Tel. 0744-381141. (RR)

Vând Dacia 1310, an 1997, sta-
re tehnic şi acte la zi,
pre

şi, înmatriculat în
2008, pre

şi, 54 cp, pre

ş plug reversibil
cu 1 brazd

şi de func
ş-Severin, 700 € neg. Tel.

0729-760717. (RR)
Cump şin

şi mici, greble de fân, instala

Vând la Oţelu Ro

ţ 1200 € neg. Tel. 0727-271045.

şu motocicletă
Yamaha SZR 600, înmatriculată,
cauciucuri noi, stare impecabilă,
pre

Cumpăr biciclete bune - defecte.
Tel. 0757-612642. (RR)

Auto-Moto-Velo

Vând motocultor + remorcă, su-
portă peste 1 tonă, pre

ăsu ă pătrată pentru
sufragerie, model deosebit. Pre

ţ negociabil.
Tel. 0725-653351.

Vând m ţ
ţ

avantajos. Tel. 0765-775575.
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ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu sediul

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

ţ

- ţ

ţia public
ţ 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.

şi ş-Severin, anun

şi se
va repeta în fiecare zi de mar i la aceeaşi or

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

ă
scoaterea la vânzare prin licita ă deschisă, a următoarelor
bunuri apar inând debitoarei S.C. CASANDRAS.R.L. Băile Herculane.

pre de evaluare 1.346 Euro,
exclusiv TVA.

Licita ă va avea loc în data de 27.03.2012 orele 15:00
ă la sediul societă

Mărfuri confec ii i tricotajeţ ş
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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

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Oferte-Cereri

de Serviciu

PRISMA | 22 - 28 Martie 2012 |

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ma r t i e

Vând la Ezeri
ţi de

locuit, sistem de irigaţii, preţ 27.000
€ neg. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând garsonier ţa,
Govândari, Aleea Tu

ţirile, preţ 15.000 € neg.
Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Re ţa teren într-o zon
ţii case de

vacanţ

ţa apartament con-
fort 2 îmbun ţit, 3 camere, mobilat
sau gol. preţ mobilat 25.000 €, gol
22.000 €. Tel. 0355-402016. (RR)

Vând în G
ţ 30.000 € neg. Tel. 0256-

410641. (RR)
Vând în cas

ţ
12.000 € neg. Tel. 0256-410641. (rr)

Vând în Caransebe
ţ 2500 € la ha

neg. Tel. 0786-479243, 0785-
390778. (RR)

Vând garsonier
ţ 25.000 € neg. Tel. 0721-

147604. (RR)
Vând la Goruia cas

ţ
13.000 € neg. Tel. 0729-915802. (rr)

Vând în Re ţa apartament 3
camere central, cu vedere spre Vic-
toria ţ 35.000
€ neg. Tel. 0355-803606. (RR)

Vând la Sec
ţ 22.000 €. Tel. 0731-191130.

Vând la Sec
ţ 22.000 €. Tel. 0735-656734. (rr)
Vând în Re ţa, pe Calea Caran-

sebe

ţ 21.500 € neg. Tel. 0723-
171462, 0770-472800. (RR)

Vând cas
ţ 35.000 €.

Tel. 0731-672417. (RR)
Vând cas

ţ
30.000 € neg. Tel. 0728-923280.

Vând cas

ţi, preţ 32.000 € sau
schimb cu apartament în Re ţa cu
2-3 camere. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)

Vând în G
ţi, loc pentru cas

ţ
35.000 € negociabil, contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0255-552020 sau 0748-051170.

ţile în
zon ţ negociabil. Tel. 0720-
026801.

Vând teren intravilan Mehadia
17.000 mp, la sosea internaţional

ţ negociabil. Tel. 0720-026801.

ş teren 2 ha cu fân-
tân

şi
şnad, toate

îmbun

şi

şi

Şemlacu Mare,
la 6 km de G

ş teren arabil
extravilan 3.5 ha, pre

şoara,
pre

şi

şi spre televiziune, pre

şeni cas

şeni cas

şi
şului, apartament confort I, 2

camere, etaj 5/8, central

ş, cu anexe şi
gr

şi anexe, gr

şi

şa
Român

şi ap

ă, pomi fructiferi, cu posibilită

ă în Re

ătă

ă
bună pentru construc

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

Vând în Re
ătă

ătaia casă cu 2 clădiri,
pre

ă în
ătaia, aproape de gară,

central, fântână, vie, pomi, pre

ă în Timi

ă 2 camere,
grădină, fântână în curte, pre

ă ă în cen-
tru, pre

ă ă la deal,
pre

ă, termo-
pane, pre

ă în Ezeri
ădină, 2100 mp, pre

ă în Câlnic, 2 camere,
bucătărie, hol, curte 500 mp. Pre

ă în Gătaia cu 2 came-
re, bucătărie, baie, hol, cămară de
alimente, plus o clădire în curte cu
garaj ădină de 1520
metri pătra

ătaia grădină de 1000
metri pătra ă sau
alte scopuri, cu 12 € metrul pătrat
negociabil. Tel. 0747-832171 sau
0256-410590. (RR)

Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, 2 balcoane, zona Tranda-
firul, bloc izolat, centrală termică.
Tel. 0355-801140, 0255-253973.

Închiriez casă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.

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

Vând casă mare în Boc
ă, la strada principală, pre

Vând teren 960 mp ultracentral
Băile-Herculane, toate utilită

ă. Pre

ă
E70, FS 60m, curent ă în zonă.
Pre

REŞI
:

Ş

ŢA:

TOTAL JUDEŢ: 4

O : 1
Manipulant marfuri: 1;

ofer autocamion/ma in de mare tonaj: 1

sp tar (chelner)ă

ă
Medic stomatolog: 1;

BĂILE HERCULANE

CARANSEBE :
Ş ş

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.03.2012

Imobiliare

Cumpăr teren Bratova sau
Terova intravilan, ofer 2 €/mp. Tel.
0746-769501.

Vând teren plat, 20.000 mp, la 6
km de B

ţional
ţ negociabil.

Tel. 0720-026801.
Vând teren 3000 mp, la 2 km de

gara B
ţ neg. Tel. 0720-026801.

Vând garsonier ţa, zona
Lunc

ţial renovat
ţ 8500 €. Tel. 0748-139193.
Vând apartament 2 camere, etaj

2/4 complet mobilat utilat modern
26.000 €, nemobilat 24.000 €, sau
schimb cu 3 camere. Tel. 0728-
813340.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, în Moroasa 1,
preţ 20.000 €. Tel. 0720-006988.

Ofer spre închiriere ap.2 camere
în Lunc

ţie
caban

ţa, zon
ţ

ţionat profesional. Preţ 3 €/mp.
Tel. 0741-013215.

De vânzare cas

ţ 10.000 € neg.
Tel. 0255-233958.

Vând garsonier

ţ 11.500 neg. Tel. 0747-134778,
0771-941801.

ăile-Herculane, la 300 m de
sosea interna ă E70, aproape
de râul Belareca. Pre

ăile-Herculane, zona Iedar-
sita. Pre

ă în Re
ă A.I. Cuza, et. 1, geam termo-

pan, u ă metal, par ă.
Pre

ă, et. 2. Tel. 0726-701010.
Cumpăr teren pt. construc

ă, zona Bratova, Târnova,
5000 mp. Tel. 0742-460160.

Închiriez depozit în Re ă
ultracentrală Govândari. Suprafa ă
126 mp, volum: ~450 mc. Compus
din birou, grup sanitar

ă decomandată
cu 3 camere, curte, grădină, sursă
apă izvor propriu, pre

ă conf. 1 în
Govândari, et. 4, acoperi

ă, termopan, u ă metalică,
pre

şi

ş

şi

şi depozit.Aer
condi

ş nou,
central ş

Ofer pentru nunţi, ocazii, autotu-
rism decapotabil de epoc

ţii sa-
nitare

ţi oameni. Tel.
0755-485664.

Fac tivuri pantaloni, perdele etc.
Reparaţii haine. Tel. 0766-442201.

Transport persoane cu autotu-
rism propriu

ţuri de criz
ţii

sanitare
ţii, glet, rigips, ta-

pet, podele laminate, faianţ

ţi un diriginte de
ţi nevoie de sfatul profe-

sionist al inginerului constructor?
Apelaţi 0761-296092 mesaj SMS.

ă, deose-
bit, model 1948. Tel. 0742-773016,
0770-495824.

Construim case la ro

ă
necalificată, dacă este nevoie pot să
fac rost

ă cu autoutilitare
de 3,5 t. Tel. 0722-140035.

Transport marfă. 0745-274929.

ă. Tel. 0770-915251.
Profesionist, execut instala

ăveli, izola
ă, zidării,

tencuieli etc. Tel. 0740-520382.
Angajăm femeie de servici pt. o

scară de bloc cu 4 etaje Moroasa 2.
Tel. 0763-906047.

Fotograf ă
fotografiez

ăuta

şu sau la
cheie, hale industriale, instala

şi electrice. Tel. 0741-017894.
Om serios, caut de lucru, zidar

de meserie, dar prestez şi munc

şi de mai mul

şi marf

Realizez tatuaje din cele mai
diverse şi montez body piercing la
pre

şi electrice, centrale termi-
ce, zugr

şi cameraman nunt
şi filmez evenimente

speciale. Tel. 0729-844264.
C şantier,

sau ave

Montez piercing în orice zonă a
corpului. Tel. 0764-335767.

Vând în Caransebe

ă, verificare tehnică la
zi, dotări complete, pre

ănătoare
cu acte, care merge pe 2 rânduri,
după cai, după tractor, pre

ă pre

ă
ă diferite dimensiuni. Tel. 0766-

251256. (RR)
Vând Fiat Panda, an 2008, ben-

zinar, motor 1100 cmc, consum 4%,
12.800 km parcur

ă, în stare perfectă, pre

ăr în Luncavi

ă. Tel. 0733-229497, 0763-
530529. (RR)

Vând tractor U650, pre

ă, pre
ă,

adus recent, pre

ă IJ pentru dez-
membrare, pre

ă
adus recent din Germania, 4 u

ă, pre

ă, înmatricu-
lată, stare bună, pre

ă ă, pre

ă MZ, 125 cmc,
înscrisă în circula

ă, înmatriculat în România în
luna mai, 2007, stare tehnică foarte
bună, pre

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

şi
var

şi, culoare
galben

şini
avariate ofer pre

şin

şi,
culoare gri metalizat, 90.000 km la
bord, stare impecabil

şina este ecarosat

şi iarn

ţionare,
preţ 3500 € neg; Renault Laguna,
an 2000, euro 2, motorizare 1.6 l,
înmatriculat

ţ 3300 € neg.
Tel. 0786-479243, 0785-390778 (rr)

Vând în Milcoveni cositoare de
1.65 m pentru tractor, preţ 3000 lei;
plug cu 5 capete, preţ 2000 lei neg;
disc complet mai puţin baterii pentru
tractor 650, preţ 300 €. Tel. 0764-
776836. (RR)

Vând în Milcoveni sem

ţ 1000 lei.
Tel. 0765-550081. (RR)

Vând motociclet ţ 750 €;
motocultor, preţ 1400 lei; Opel Zafira
diesel, înmatriculat, an 2001, preţ
4100 € neg; cauciucuri de iarn

ţ 3900
€ neg. Tel. 0733-732121, 0744-
474676. (RR)

Dezmembrez la Luncaviţa Opel
Vectra C, an 2007, motor 1.9 CDTI,
7 viteze, euro 4; Audi A4, motor 1.85
D, 1.6; Passat, an 1999, 1.6; Golf 3,
Cielo, Vento. Tel. 0733-229497,
0763-530529. (RR)

Vând în Luncaviţa Passat înma-
triculat, an 1999, preţ 3200 €; Cielo
Executiv, an 2005, preţ 2700 € neg.
Tel. 0733-229497, 0763-530529 (rr)

Cump ţa ma
ţ 2000 € în funcţie

de ma

ţ 3150 €
neg; plug pp3, preţ 350 € neg;
grap ţ 150 €. Tel. 0728-572590.

Vând tractor Ford, stare bun
ţ 2950 € neg. Tel.

0727-245233. (RR)
Vând la Brebu Renault 21 turbo

diesel înscris, preţ 1000 €; Renault
Trafic 4x4 pentru piese, preţ 600 €.
Tel. 0762-113059. (RR)

Vând motociclet
ţ 500 lei neg. Tel.

0742-003677. (RR)
Vând la Anina diferite piese

pentru Dacia 1300; cutie de viteze
pantru Dacia; set de tractor de
U650, 700 lei; set de tractor 550,
preţ 550 lei; arbore cotit de Dacia
1300, preţ 150 lei. Tel. 0766-
496941, 0255-240157. (RR)

Vând Opel Astra 1.6 pe benzin

ţ 3.900 €
neg. Tel. 0764-933721. (RR)

Vând Ford Transit cu 6 locuri,
ma

ţ 3500 €. Tel.
0765-760234. (RR)

Vând cauciucuri 13", 14", 15",
16", de var ţ 50-80 lei;
biciclete noi din Germania, preţ 200
€ buc; motociclet

ţie, preţ 500 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând Ford Focus Turnier combi,
an 2000, motor 1400 cmc pe
benzin

ţ 4200 € neg. Tel. 0733-
966375, 0735-606611. (RR)

Vând la Boc
ţ 350 €. Tel. 0743-795061.

şa scutere Yamaha
de 49, pre

Vând în Lugoj Dacia Papuc 1.9
diesel, an 2004, obloane rabatabile,
culoare vi

ţionare, 167.000 km reali,
1450 € neg; Audi A4, benzin

ţa, preţ 1500 € neg.
Tel. 0722-777543, 0768-066066 (rr)

Cump

ţi 26, nou
ţ mic. Tel. 0729-

801374.
Suzuki GSXR600, foarte îngriji-

t

ţioneaz
ţ

ţie. Tel. 0727-774795.
Vând BMW 316 înmatriculat

RO, 195.000 km, stare foarte bun

ţie, euro 2
din 2004, 69.500 km, acte la zi, preţ
negociabil. Tel. 0724-465989.

Vând urgent tractor 445 cu trac-
ţiune dubl

ţii la telefon. Tel. 0728-923238.
Vând Dacia Logan 1.4 MPI

primul proprietar, culoare albastru,
geamuri electrice, dou

ţ 3000
neg. Tel. 0724-996382.

Vând Vw Golf III an 92, stare
impecabil

ţ negociabil.
Tel. 0762-052900.

Vând cârlig remorcare pentru
Vw Passat, preţ 150 €. Tel. 0762-
052900.

Vând Ford Focus an 2001, ful
option, înmatriculat pe Cara ţ
4.800 neg. merit

ţ neg. Tel. 0724-590763

şiniu metalizat, cauciucuri
C noi, toate taxele la zi, stare perfec-
t

şi

şi una de
copii MTB de 20. Pre

şi cu toate consumabilele schim-
bate în februarie, optic şi tehnic
excelent

şi optic, 2300 € neg.
Tel. 0766-442201.

Vând Renault 21 Nevada,
break, acte la zi, itp valabil 17 luni,
consumabile schimbat, consum 6,5
%. 650 €. Tel. 0728-813340.

Vând Dacia 1410 injec

şi disc cu 4 bate-
rii, stare f. bun

şi manual şi electric. Neînma-
triculat

ş, pre

ă de func
ă, 20 de

valve, gri metal, an 1997, proprietar
român de la Re

ăr la Jamu Mare lunetă de
Golf 2 din 1998. Tel. 0256-235213.

Vând două biciclete DHS: una
de damă, ro ă

ă

ă, sunet plăcut, păstrată
garaj. Tobă carbon, gume 80%,
func ă perfect. Vopsea origi-
nală, servisată reprezentan ă, orice
test, pregătită de sezon, nu necesita
nici o investi

ă
atât tehnic cât

ă, cu plug
ă, 3500 negociabil,

am nevoie urgent de bani, mai multe
rela

ă airbaguri,
închidere centrală, servo, pre

ă. Tel. 0726-701010.
Vând platformă din aluminiu Wm

Meyer an 2007 de 3000 kg, este în
stare foarte bună, cauciucuri noi,
troliu

ă. 2500 €. Pre

ă văzut. Tel. 0741-
231477.

Vând Dacia Super Nova cu toate
dotările. Pre

Auto-Moto-Velo

Vând 1300 mp teren, Semenic,
lâng

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

ţa. Tel. 0722-551615. (RR)

ă pârtia începători, fleit la
sosea, 15.000 €. Tel. 0742-773016,
0770-495824.

Vând în Mehadia, Cara
ă compusă din 3 camere,

bucătărie, curte, apă
ădină mare cu anexe,

32.000 € neg. Tel. 0767-470450. (rr)
Vând la Băile Herculane aparta-

ment 3 camere confort 1, complet
mobilat

ş-Seve-
rin, cas

şi canal, curent
trifazic, gr

şi utilat, pre

ş plus
diferen

Vând p Ţerovei,
5000 mp, cu posibilit ţi de gaz, ap

ţuri de
p ţ 4000 €.
Tel. 0720-033102. (RR)

ământ pe Valea
ă ă,

curent. Tel. 0730-248120. (RR)
Vând casă la Scăiu

ământ, 2 de pădure, pre
ş, 9 lan

Magazin nc l minte Bd.Revolu iei din Decembrie angajeaz
v nz toare, experien 3 ani orice domeniu el. 0727-88.11.04

î ţ ţ
â ţ . T

ă ă ă
ă ă

ANUNŢ
Privind licita ia public pentru concesionarea unui teren nscris

n CF. 31250 BR nr. cad 31250 n suprafa de 65 mp
Anul 2012, luna aprilie, ziua 19, orele 10.00

ţ ă î
î î ţă

Prim ria ora ului Boc a, cu sediul n str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizeaz licita ie public deschis conf. H.C.L. 83/28.02.2012 i a
O.U.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea terenului nscris n CF. 31250
BR nr. cad 31250 n suprafa de 65 mp, pe o perioad de 10 de ani.

Bunul imobil mai sus men ionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face n scopul amplas rii unei construc ii

provizorii pentru activit i comerciale.
Studiul de oportunitate i documenta ia de atribuire privind organiza

rea i desf urarea procedurii de concesionare se achizi ioneaz de la
Compartimentul Eviden , Administrarea Domeniului Public i Privat al
orasului, la contravaloarea de 20 lei, achizi ionarea acestora fiind
condi ie pentru acceptarea la licita ie a ofertan ilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de depunere
a ofertelor.

Ofertele vor fi transmise p n la data de 09.04.2012 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, n dou plicuri
sigilate, unul exterior i unul interior, care vor cuprinde toate actele
prev zute n instruc iuni i dovada depunerii garan iei de participare la
licita ie reprezent nd un procent de 10% din pre ul de pornire la licita ie.

Sedin a public de deschidere a ofertelor va fi n data de 19.04.2012,
ora 10.00, la sediul Prim riei Ora ului Boc a, str. 1 Decembrie 1918, nr.
22

ă
ă ă ă

ă ă

ă
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ă ă

ă ă

ă
ă ă
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PRIMAR

dr. jr. MIREL PATRICIU PASCU
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DE VĂZUT LA TV:
CICLISM: Turul Cataluniei

Sambata Eurosport ora 16:00
HANDBAL FEM.: Calificari CE: Romania - Serbia

Sambata Digi Sport 1 ora 18:00
FORMULA 1: MP al Malaeziei, Sepang, Etapa 2, cursa

Duminica Digi Sport 1 ora 11:00
PATINAJ VITEZA: Campionatele Mondiale, Olanda

Duminica Eurosport ora 14:30
BASCHET MASC.: Div A, CSU Sibiu - BC Timisoara

Duminica Digi Sport 2 ora 19:45
FOTBAL: Serie A, Juventus - Internationale Milano

Duminica Digi Sport 2 ora 21:45

TENIS:
ora :

Miercuri TVR 2 15:00 si 21:00

0

PATINAJ ARTISTIC: Camp. Mondial, Franta

ATP Tour Miami, sfert de finala 1
Miercuri Digi Sport 2 22 0

- Turneul de la

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
19 mar - 04 apr: TENIS - Turneul de Masters Series de la Miami (SUA);
23 - 25 martie: FORMULA1 - MP al Malaeziei, Sepang, Et. 2;
25 mar - 01 apr: TENIS DE MASA- Camp. Mondial pe echipe, Germ;
25 martie: CICLISM - Clasica Gand-Wevelgem (Belgia);
26 mar - 01 apr: PATINAJARTISTIC - Camp. Mondial, Nice Franta.

HANDBAL
HC Zal

.

ău va înfrunta forma ă Mar Alicante în semifinalele
Cupei EHF, conform tragerii la sor

ă.
La 16 ani după ce a câ ălăjeană încearcă

să ajungă într-o nouă finală europeană. HC Zalău a evitat în semifinale
echipe precum Lada Togliatti ă

ărit. „A ă jucăm cu Lada, ca să
ă. Nu m-am bucurat foarte mult când am aflat adversarul, în

schimb fetele da. Oricum, imediat după ce am eliminat Nimes am trasat
noul obiectiv, calificarea în finală. Cred că avem

ă
ocazie, antrenorul Zalăului speră să ob ă ă de bani din
drepturile TV. Prima man ă se va disputa în Spania, pe 30 martie / 1
aprilie, iar returul o săptămână mai târziu, la Zalău.

MarAlicante ocupă locul 5 în liga spaniolă după 20 de etape, având
un handicap de 14 puncte fa ă de liderul Itxako. În meciurile directe cu
campioana Spaniei, Alicante a pierdut clar ambele jocuri, cu 29-20,
respectiv 32-24. Nici lotul ibericelor nu pare impresionant la prima
vedere, o singură jucătoare fiind prezentă în na

ă pe care Tadici a jucat-o în cupele europene, finala Cupei
Cupelor cu Oltchim în 2007, pe care a

ţia spaniol
ţi care a avut loc la Viena. Trupa lui

Gheorghe Tadici a dat peste cel mai accesibil adversar

ţia s

ţin

ţ

ţionala Spaniei la
Mondialul din 2011, extrema Vanessa Amoros. 5 ani au trecut de la
ultima final

şi poate visa la
final

ştigat City Cup, forma

şi KIF Vejen, astfel c şansele de a
ajunge în ultimul act s-au m ş fi vrut s ştim
o treab

şanse bune cuAlicante
de a merge mai departe”, a comentat Gheorghe Tadici. Cu aceast

şi o sum
ş

şi câştigat-o

FORMULA 1
La sfaritul acestei saptamani

se va desfasura etapa cu numarul
doi din cadrul Campionatului
Mondial de Formula 1 pe circuitul
de la Sepang, Malaezia. Prima
cursa s-a desfasurat week-end-ul
trecut in Australia. Pentru a treia
oara in cariera britanicul Jenson
Button a triumfat in Australiea
dupa reusitele din 2009 si 2010.
Plecat din pozitia a doua a grilei de
start, campionul mondial din 2009
a transat disputa pentru primul loc
inca de la start, cand l-a depasit in
cel dintai viraj pe coechipierul sau
Lewis Hamilton. Detinatorul pole
positionului a incheiat in cele din
urma pe ult ima treapta a
podiumului, pierzand locul doi in
fata lui Vettel. Clasamente :

1.Jenson Button 25
2.Sebastian Vettel 18
3.Lewis Hamilton 15
4.Mark Webber 12
5.FernandoAlonso 10
6.Kamui Kobayashi 8
7.Kimi Räikkönen 6
8.Sergio Perez 4
9.Daniel Ricciardo 2
10.Paul di Resta 1

1.McLaren-Mercedes 40
2.Red Bull -Renault 30
3.Sauber-Ferrari 12
4.Ferrari 10
5.Lotus-Renault 6
6.STR-Ferrari 2
7.Force India-Mercedes 1
8.Mercedes 0
9.Williams-Renault 0
10.Marussia-Cosworth 0
11.Caterham-Renault 0
12.HRT-Cosworth 0

Piloti:

Constructori:

Etapa 23/34: 23 - 26 mar 2012: Vineri, 23.03
Sambata, 24.03

Duminica, 25.03:

Luni, 26.03:

: CS Mioveni -
Pandurii, ora 19.00 - Digi Sport 1; : Concordia Chiajna
- U. Cluj, ora 19.30 - Digi Sport 1; Vointa Sibiu -
Sportul, ora 15.00 - Digi Sport 1; Astra Ploiesti - FCM Târgu Mures, ora
17.00 - Antena 1; FC Brasov - Rapid, ora 19.00 - Digi Sport 1; Dinamo -
FC Vaslui, ora 21.30 - Digi Sport 1; Ceahlaul - Petrolul
Ploiesti, ora 19.00 - Digi Sport 1; CFR Cluj - Otelul Galati, ora 19.00 -
Dolce Sport; Steaua - Gaz Metan Medias, ora 21.30 - Digi Sport 1.

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 21-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 21 14 4 3 41 15 46p
Dinamo Bucuresti 21 13 5 3 37 15 44
Rapid Bucuresti 21 12 5 4 33 19 41
Steaua Bucuresti 21 12 5 4 28 15 41
FC Vaslui 21 12 3 6 37 19 39

. Otelul Galati 21 10 5 6 19 15 35
7. Pandurii Tg. Jiu

U Cluj 21 7 9 5 27 22 30
9. Astra Ploiesti 21 7 7 7 21 21 28

. Gaz Metan Medias 21 7 4 10 29 34 25
11. FC Brasov 21 6 5 10 21 22 23

Sportul Studentesc 21 5 8 8 24 34 23
13. Ceahlaul Piatra Neamt 21 5 8 8 18 28 23

Vointa Sibiu 21 5 6 10 13 24 21
5. Petrolul Ploiesti 21 4 7 10 18 27 19p

16. FCM Targu Mures 21 3 9 9 17 26 18p
17. Concordia Chiajna 21 4 5 12 14 36 17p
18. CS Mioveni 21 2 4 15 13 46 10p

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

21 8 7 6 32 24 31p
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 20-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 20 20 0 0 717 510 40p
2. Stiinta Mun. Bacau 20 16 0 4 623 515 32p
3. U. Bucovina Suceava 19 11 2 6 552 536 24p
4. HC Odorhei 20 10 3 7 627 580 23p

. Energia Pandurii Tg. Jiu 20 10 2 8 582 587 21
7. Potaissa Turda
8 Dinamo Municipal Calarasi 20 9 2 9 552 561 20p
9. U. Poli. Municipal Timisoara 20 9 0 11 508 502 18

. U Transilvania Cluj 20 7 2 11 544 577 16
11. CSM Satu Mare 20 5 2 13 526 594 12

CSM Bucuresti 18 5 1 12 462 501 11
13. CSM Ploiesti 20 4 3 13 479 558 11

CSA Steaua Bucuresti 20 1 2 17 507 655 4

5. CS Caras Severin 19 11 1 7 502 500 23p
6 p

20 9 2 9 558 563 20p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 21/26:25 martie. 2012

CSM Satu Mare - CS Caras Severin

:Stiinta Municipal Dedeman Bacau -
Universitatea Bucovina Suceava; Universitatea Poli. Municipal
Timisoara - Dinamo Municipal Calarasi; HCM Constanta - HC Odorhei;

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

ş
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RUGBY
Reprezentativa de rugby a României a fost învinsa, sâmbata, în

deplasare, cu scorul de 13-12 (3-6), de nationala Spaniei, într-un meci
din Cupa Europeana a Natiunilor. România a reusit patru lovituri de
pedeapsa, prin Calafeteanu, insa ibericii si-au apropiat victoria printr-
un drop gol reusit cu cinci minute inaintea finalului. Punctele Spaniei au
fost obtinute de Peluchon - o lovitura de pedeapsa, un dropgol, Glen
Rolls - un eseu si Aubanell - o transformare. Stejarii au deschis scorul
prin Vali Calafeteanu in minutul 7, cand mijlocasul la gramada a
transformat o lovitura de pedeapsa. Uvertura ibericilor, Mathieu
Peluchon, a marcat si el din acelasi procedeu si a egalat 11 minute mai
tarziu. Calafeteanu a repetat reusita din minutul 7, si Romania
conducea cu 6-3 din minutul 25.Acesta a fost si scorul pauzei. Partea a
doua a meciului a debutat cu eseul lui Glenn Rolls si transformarea lui
Sergi Aubanell. Calafeteanu a adus nationala noastra din nou in
avantaj cu doua lovituri de pedeapsa transformate in minutele 66 si 74.
Peluchon a reusit insa un dropgol inainte cu doua minute de final si
Spania castiga la limita cu Stejarii. Echipa României mai are de jucat un
meci în Cupa Europeana a Natiunilor, pe teren propriu, cu Ucraina,
partida care ar fi trebuit sa aiba loc la 11 februarie, dar a fost amânata
din cauza vremii.

ATLETISM
Bianca Perie, medalie de aur la

Cupa Europei de arunc

-

ări de la
Bar. Atleta Bianca Perie a cucerit
medalia de aur la tineret în proba
de aruncarea ciocanului din ca
drul Cupei Europei de aruncări de
la Bar (Muntenegru), competi

ă ă sâmbătă ă.
Perie a câ

ă clasări pe locul

ă - 51,21 metri).

ţie
desf

ţia României a mai
avut dou

ţ

şurat şi duminic
ştigat concursul cu o

aruncare de 68,74 metri. Sportiva
Nicoleta Grasu s-a clasat pe locul
şase în proba senioarelor de
aruncarea discului, cu 60,34
metri. Delega

şapte
prin Mihai Grasu (seniori, disc -
61,17 metri) şi Luiza Toader
(tineret, suli

SCHI
La sfarsitul saptamanii trecute s-a desfasurat pe partia dintre Valiug

si Semenic prima editie a “Semenic Vertical Race” - singurul concurs
de schi de tura din vestul tarii organizat de CS Alternative Timisoara.
Participantii in numar de 38, au avut de parcurs distanta de 5,6 km pe
partie cu o diferenta de nivel de 800 m. Participantii au fost din mai
multe zone ale tarii: Reşi

şti si Azuga. Premile acordate au constat in bani si echipamente
sportive.

ţa, Timisoara, Caransebes, Lugoj, Răchitele,
Zărne

| 22 - 28 Martie 2012 | PRISMA

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/22 Martie /23 M /24 M /25 Martie artie artie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 26 Martie Mar 27 Martie 28 Martie 29 Martie 30 Martie 31 Martie 1 Aprilie

14 C/+1 C 9 C/-1 C 11 C/ 5 C 7 C/+9 C 16 C/ 8 C 7 C/ 8 C 17 C/ 10 C

17 C/-1 C 13 C/-3 C 11 C/+2 C 17 C/+6 C 15 C/+4 C 9 C/ 4 C 21 C/ 7 C

+ º º + º º + º + º +1 º º + º + º +1 º + º + º + º

+ º º + º º + º º + º º + º º +1 º + º + º + º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Timişoara

+ º
+ º
21
6

C
C

+ 1º
º

2
+6

C
C

+17
+6

º
º

C
C

+ º
º

20
+8

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+ º

º
20

+7
C

C
+ º

º
20

+5
C

C

+ 6º
º

1
+6

C
C

+ 9º
º

1
+7

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Timişoara

Car nsebea ş

Timişoara

+ º
º

19
+5

C
C

+18
+4

º
º

C
C

+14
+4

º
º

C
C

+17
+6

º
º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

+17
+5

º
º

C
C

Timişoara

+21
+6

º
º

C
C

+2
+5

1º
º

C
C

+19
+7

º
º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

În data de 25 martie 2012,
se va trece la ora de vară,
ora 03.00 devenind ora 04.00


