
Prim-vicepreşedintele PD-L, Sorin
Frunz şedinte al Consiliului
Jude ş-Severin, a lovit mortal
Partidul Democrat-Liberal, f şcare,
comparat

şitul
s

şi scrise, s-a confirmat
în dup

şte PD-L, şi se înscrie în
Partidul Na

şedin
ş-Severin! Anun

şi şti,
al şi el vicepreşedinte
PNL, la nivel na şedinte la nivel
jude şi primar al municipiului Caransebeş.
Liberalii anun

şanu,
vicepreşedinte PNL, la nivel na

şi-a dovedit competen

Şi
preşedintele PNL Caraş-Severin, Marcel Vela,
a declarat cu entuz iasm: „Domnul
Frunz

şedinte al
Consiliului Jude ş-Severin”, aceasta
dup

şefia
Consiliului Jude

şi din
pozi

ştig şadar, o mişcare
câştig şi, mai cu seam

ştig
şi anun

şans
şti, au şi anun

şi se
aşteapt

şti în PNL. Cu aceast şa cum
a declarat Vela, Caraş-Severinul va avea cea
mai puternic

şit însângera şi au
declarat, ceea ce ar fi fost ridicol s

şi vreo dou
şi tr

şi
feroce (politic) a tot urcat în structurile
pedeliste, pân

şti din orchestr
şans

şansa lui Frunz

şi ideologic.
Frunz

şi

şi într-o conferin
şi

statul poli

şte PD-
L-ul din cauz

şi din criz

şti, puternice. Cred c
şi nu mai cred c

şi în partidul
de care se desparte: „Am repetat la toate
întrunirile democrat liberalilor c

ăverde, pre

ăcând o mi
ă cu un cutremur devastator, urmat

de un tsunami politic. Ceea ce, la sfâr
ăptămânii trecute, părea doar un zvon,

inventat să dezmor ă prime time-ul
jurnalelor video, audio

ă amiaza zilei de mar
ăverde părărse

ăcut de către
lideri liberali, sosi

ături de Marcel Vela,

ători, sosirea în tabăra
lor a celui care, cu o zi în urmă era cel mai
important adversar jude

ă locală. Dan Radu Ru

ăverde este un om
care

ă politică deosebită,
dar în primul rând este un om de dreapta.
Domnul Frunzăverde vine să întărească
echipa de dreapta din România. Considerăm
că dreapta din România se va întări prin
aderarea domnului Frunzăverde la PNL”.

ăverde va candida, din partea PNL, în
cadrul USL, pentru func

ă ce , doar cu câteva zile mai devreme,
liberalii anun ă că Vela îi va lua locul lui
Ioan Popa - Tăi

ă faptul că
Frunzăverde stătea bine în sondaje,

ă în postura
de câ ător sigur. A

ătoare pentru opozi ă
pentru Frunzăverde. Pe de altă parte,
câ ători, alături de Frunzăverde vor fi to

ă îl vor
urma în PNL, deoarece opozi ă are
prima ă la alegerile de anul acesta. Cei
trei parlamentari PD-L-i ă vor
merge cu Frunzăverde în opozi

ă o trecere masivă a primarilor
pedeli ă ocazie, a

ă organiza ă din ă!
Liderii PD-L, după bomba Frunzăverde, au

ie ărâmături
ă fie negat:

„Da, Frunzăverde este o pierdere pentru noi.

Asta este”. Au fost ă voci, care l-au
făcut gunoi ădător, dar era dificil pentru
echipa PD-L să-l conteste pe Frunzăverde.
Dacă a fost un gunoi, cum de a ă el
atâ

ăverde,
ambi

ă când a fost blocat pe postul
omului harnic, care cară pianul pentru primi
soli ă. De aici în sus, nicio

ă. Băsescu, Boc, Udrea etc. nu erau de
acord să-i dea ăverde să se
afirme ca vedetă. Sigur, aceste conflicte la
nivel individual pot fi motivate

ăverde a făcut-o în conferin ă
organizată ieri, miercuri 28 martie, la Re

ă le-a prezentat
ă de presă din 24 noiembrie,

2010: „Haosul administrativ, vrajba politică
ă orice încercare

de redresare economică, orice ini ă
antreprenorială, practic sufocă România”.

Frunzăverde a declarat că părăse
ă că părerile sale, privind

posibilitatea României de a ie ă, sunt
diferite de părerile liderilor importan

ă particip la construc
ă acest

lucru se poate face în PNL ă se
poate face din interiorul PD-L”. Sorin
Frunzăverde a mai spus că a încercat să
construiască o dreaptă modernă

ă problemele
PD-L-ului nu sunt cele legate de alegerile

ţean Cara

ţeasc

ţi 27 martie: Sorin
Frunz

ţional Liberal, pentru a candida din
partea USL la pre ţia Consiliului Judeţean
Cara ţul a fost f

ţi la Re ţa de la Bucure

ţional, pre
ţean

ţau, trimf

ţean, în campania
electoral

ţional, a

declarat: „Domnul Frunz
ţa de-a lungul

timpului, are o experienţ

ţia de pre
ţean Cara

ţaser
ţelu, în lupta pentru

ţean.
Oricum, este o evidenţ

ţia de pedelist, dar trecerea sa în opoziţie,
la liberali, acceptarea candidaturii sale din
poziţia de membru PNL, îl plaseaz

ţie

ţi
oamenii lui fideli, care au ţat c

ţia actual

ţat c
ţie

ţie liberal ţar

ţi de sub d

ţi stat lâng
ţia ani, cum de a fost unul dintre ideologii

partidului, cum de a fost unul dintre artizanii
construcţiei populare din PD-L?!

Un fapt este evident: Frunz
ţios, perseverent, inteligent, cinic

ţa de pres
ţa. El

a explicat astfel motivele trecerii sale la PNL,
motive despre care a amintit c

ţ

ţienesc, care sufoc
ţiativ

ţi din PD-L.
„Vreau s ţia unei drepte
politice române
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Ş
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Editorial Dan Popoviciu

Matei Mircioane

Sorin Frunzăverde este liberalul de frunte al Banatului de Munte

Frunz@verde, în ciuda numelui vegetal, este un animal politic feroce

Eu cu cine votez?
Mare tărăboi pe scena politică locală, cu mantinelă tare

la cea na ă. Sorin Frunzăverde, pre

ă Boc i-a „furat” doctrina ătre
Băsescu ăcut o minunată mi

ă. Frunzăverde s-a prins că PDL nu mai are o
doctrină conform standardelor ă. Adică,
din interiorul PNL, între noi fie vorba, partid de stânga la
origini, va întări dreapta din România. Declarativ, nu e
vorba de ideea marinarului, acea Mi ă, ci de o
uniune a adevăratelor for

ăverde nu le-a receptat în PDL, în ciuda doctrinei
populare ce le-o inoculase colegilor, mai exact fo

ă, teoretic, ar trebui să ne bucurăm

de apari ărate mi ări de dreapta, care va
pune ordine în vie

ă ări
membre a Uniunii Europene. Numai că, de la declara

ă. Tot timpul am dat girul ini
ări politice ce a adoptat o doctrină care, cel pu

ă
ă intrigă este însă, ce vom face noi,

cără ă acum, aveam
candida ă în fa ă cu cei ai PDL. Ceilal

ării unei minime por
ă mai spui? Cine cu cine se bate?

Sau se confruntă, să nu fiu prea belicos! La jude
ăverde era situat pe locul doi, dacă s-ar fi confruntat

cu Vela sau cu Stepanescu, cei doi primari de municipii.

Acum, cu sprijinul lor va fi primul, cu incredibilul scor scos
de Iliescu prin anii 90, undeva la peste 90 la sută. De
remarcat ă, atât lui Vela cât

ă la Consiliul Jude
ă candideze pentru

a fi primarii Caransebe
ă vedem cum domnul

deputat butoane, mai zis

ă ne
spună că l-au dezinformat consilierii, că de fapt primarul
municipiului a fost vorbit de rău de persoane ce habar n-au
de eforturile depuse de edil pentru buna administrare a
municipiului. Că gropile din asfalt erau doar figuri de stil, că
panselu

ţional
ţiei PDL Cara
ţiei naţionale a PDL ţean

Cara

ţe de dreapta, pe care domnul
Frunz

ţia unei adev
ţile noastre
ţie normale pentru cet ţenii unei ţ

ţii la
fapte e o cale lung ţial unei mi

ţin teoretic,
vine în întâmpinarea doleanţelor cet ţenilor. Vom vedea.

Ceea ce m

ţii USL faţ ţ ţi, gen
PPDD, PRM erau asimilaţi scenografiei necesare unor
alegeri democratice în care fiecare se putea înscrie în
speranţa confisc ţii din ciolanul
administrativ. Acum, ce s

ţ,
Frunz

ţean, din
moment ce amândoi nu trebuie decât s

ţei.
Cel puţin, va fi de tot râsul s

ţele din discursurile ce le-a susţinut împotriva
primarului Re ţei, Mihai Stepanescu. Cum va veni el s

ţele vor fi devenit florile preferate ale Domniei Sale
etc. Ceva de gen „pupat Piaţa Independenţii”. Dar noi,
idioţii cu

şedinte al organi-
za ş-Severin, prim-vicepreşedinte al organi-
za şi preşedinte al Consiliului Jude

ş-Severin, a plecat la PNL. Domnia Sa, aşa cum a
transferat peste noapte partidul de la socialişti la populari,
(cu deziluzia c şi s-a ales de c

şef de partid) a mai f şcare
doctrinar

şi s-a pus pe treab

şcare Popular

ştilor
colegi de partid. Aşa c

şc
şi ne va ridica traiul la

standarde de civiliza

ş-
c

şenii, la votul din 10 iunie. Pân

şi faptul c şi lui Stepanescu nu
le-ar fi picat bine o candidatur

şului, respectiv al Reşi

şi finul Vali Rusu, îşi va descoperi
inadverten

şi

ştampila, ce vom face?

Focurile provocate au dus la pagube de zeci de mii de lei
În Caraş-Severin inconştien

şi cur şunile prin foc
a dus deja la pagube de zeci de mii de lei,
victime în rândul animalelor dar şi al
oamenilor. În ultimele zile serviciul unic de
urgen

şi gospod
şi

cur şi p şunile de vegeta

şi la locuin-

şi 25 martie, au fost
sesizate nu mai pu

şi alte focuri, de mai mic
şi ele extinde, au fost

observate în diverse zone numai c

şa cum au putut constata

lucr şi
şi a distrus nu mai

pu

şi b

şi a distrus dou

şirea infrac

şi pedepsit

şi cinci miei,
prejudiciul estimându-se la 3.000 de lei. În
Poiana M

şi gardul împrejmuitor al
gr Şi în aceste cazuri
au fost întocmite dosare penale, cercet

ţa piromani-
lor, care cred c ţ

ţ
ţau în diferite zone ale judeţului

incendii de vegetaţie întinse pe mari supra-
feţe, focul punând în pericol nu numai
suprafeţele împ

ţa gr ţie
uscat

ţa resturile, o metod

ţe, provocând pagube însemnate. În numai
dou

ţin de 78 de incendii de
vegetaţie pe raza întregului judeţ. Dar, cu
siguranţ

ţat 112.
Un singur cioban din Brebu a dat foc la

vegetaţie, a

ţiei de Poliţie Rural ţa,
incendiu care s-a extins

ţin de dou ţi de
diferite specii, prejudiciul creat ridicându-se
la aproximativ 10.000 de lei. Acela

ţe de fân în
valoare de aproximativ 2.000 de lei.

Acum, ciobanul piroman este cercetat
pentru s ţiunii de distrugere
din culp

ţii V

ţie, iar incendiul s-a extins la
un saivan unde a ucis trei oi

ţe de fân

ă- ă ă pă

ă - 112 - a fost asaltat de telefoane
care anun

ădurite, ci ăriile
oamenilor. În urma prostului obicei de a-

ă ădinile ă
ă, oamenii dau foc la iarba uscată

pentru a cură ă deloc
sigură, incendiile extinzându-se

ă zile, între 23

ă, nu au fost numai acestea, pentru
că ă anvergură, dar
care se puteau

ă cei
care le-au văzut nu au mai anun

ătorii Sec ă Re

ă hectare de teren cu puie

ărbat
a produs un alt incendiu care s-a extins la o
stână ă căpi

ăvâr
ă, faptă prevăzută de Codul Penal

ă cu închisoare de la o lună la doi
ani, sau cu amendă.

Pe raza localită ărădia, în spatele
unui imobil, persoane necunoscute au dat
foc la vegeta

ărului, un incendiu pus tot de
persoane necunoscute, a distrus două
căpi

ădinilor din apropiere.
ările

fiind continuate pentru identificarea
autorilor.
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(continuare )în pagina 3



| 29 Martie - 4 Aprilie 2012 | PRISMA2

Şase tineri au fost reţinuţi ieri pentru 24 de
ore, din cauza traficului şi al

de risc şi mare risc. Cu noaptea-n cap,
aceştia au fost treziţi de poliţiştii de la DIICOT
Caraş-Severin, care au percheziţionat 12
locuinţe din Caransebeş şi una din Timişoara.

consumului de
droguri

Angajaţii de la
ţiei Guvernului de a

privatiza 10% din pachetul de acţiuni al societ ţii.
Oamenii se tem c

ţ ţional

Hidroelectrica Caransebeş
protesteaz

şi stabilitatea locului lor de
munc

ă împotriva inten
ă

ă odată cu privatizarea sistemului
de importan ă na ă,

ă se va clătina, riscând să ajungă pe drumuri.

Preşedintele Agenţiei Române
pentru Dezvoltarea Durabil

ţie
privind proiectul de Infrastructur

ă a Zonelor
Industriale (ARDDZI a semnat
contractele pentru lucrări de execu

ă Muni-
cipală în localitatea Sasca Montană.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.
357/25.10.2011 privind modificarea HCL nr. 320/
05.10.2011 privind modificarea HCL nr. 208/28.06.2011
privind modificarea HCL nr. 398/26.10.2010 privind
modificarea HCL nr. 372/19.10.2010 privind modifi-
carea

ării unei finan ări rambursabile
interne în valoare de 80.000.000 lei.

Proiect de hotărâre privind aprobarea suprafe
ă

ă sprijin pe
suprafa ă, în campania din anul 2012, în vederea
ob ă ă

ărâre privind aprobarea achizi
ării prin cumpărare de către Municipiul Re

ă totală de 19724 mp.,
situate în Re

ărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ă din conversia de pe hârtie a C.F. nr.
14392 UAT Re

ării prin
licita ă pentru construire locuin ă unifamilială
lot 2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ă din conversia de pe hârtie a C.F. nr.
14392 UAT Re

ării
prin licita ă pentru construire locuin ă
unifamilială lot 3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ă din conversia de pe hârtie a C.F. nr.
14392 UAT Re

ării prin
licita ă pentru construire locuin ă unifamilială
lot 4.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
86/29 martie 2011 privind modificarea

ărârea nr. 1/28.01.2010, privind stabilirea
unor măsuri necesare pt. buna gospodărire a Mun. Re-

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.

156 din data de 29.05.2007 privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ării pentru extinderea construc
ătre S.C. SANAMEDPHARM S.R.L.

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.
15 din data de 28.01.2010 privind aprobarea scoaterii
din domeniul public

ării pentru extinderea construc
ătre domnul Tălmaciu Haralambie-Vasile

ălmaciu Maricica.
Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.

71 din data de 29.03.2005 privind concesionarea unui
teren pentru extinderea construc

ă Victor ă Niculina Cristina n. Stoia.

Proiect de hotărâre privind modificarea
CL nr. 385 din 22

noiembrie 2011 privind concesionarea prin licita
ă, a suprafe

ărâre privind modificarea
CL nr. 386 din 22

noiembrie 2011 privind concesionarea prin licita
ă, a suprafe

ărâre privind concesionarea fără
licita ă de 110 mp. identificată
în C.F. nr. 37129 Re

ătre S.C. INVEST RABO S.R.L.
Proiect de hotărâre privind aprobarea con-

cesiunii prin licita ă a suprafe

ă, nr. top. R200/3/52/c/5/1/1/b/2/1/1, nr.
cad 6018 în vederea construirii a două garaje.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafa ă de 60 mp din suprafa

ă în C.F. 1989 Re ă nr. top 979/a/9/22/1/
1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/c/1/b/1/a/2/1, situat în municipiul

Re
ărâre privind aprobarea dezlipirii

unui teren în suprafa ă de 95 mp. din suprafa
ă în C.F. nr. 956 Re ă, nr. top. T100/8, si-

tuat în mun. Re
ărâre privind aprobarea reaparta-

mentării/ subapartamentării imobilului situat în mun.
Re

ărâre privind aprobarea externa-
lizării serviciilor de pază la obiectivele Aglomerator -
Valea ădina Zoologică „Ion Cri

ă ă a
Municipiului Re

ă la Registratura Generală a
Consiliului Local cu nr. 3688/05.03.2012.

Informarea Serviciului Public - „Direc
ă Socială“ înregistrată la Registratura Generală a

CL cu nr. 3366/28.02.2012 privind acordarea de aju-
toare de urgen ă persoanelor disponibilizate din S.C.
SPEDITION RO-ATIR S.R.L.

ă“ înregistrată la Registratura Generală a CLcu
nr. 4206/13.03.2012 cu privire la sanc

ă aplicatăAsocia
ărilor

din Municipiul Re

ă-financiară a S.C. CET 2010
RE

ă a CLcu nr. 3526/02.03.2012.
Raportul Direc

ă încheiate în anul 2011.
Notificarea nr. 415/06.03.2012 S.C. PRESCOM

S.A. Re ă, privind preluarea bunurilor
de retur, înregistrată la Registratura Generală a
Consiliului Local cu nr. 3789/06.03.2012.

Notificarea nr. 11589/N/02.03.2012 a S.C.
GROUP ECOTERM S.R.L. prin Cabinet de avocat
Mo ăsurare a
gazelor naturale din mun. Re ă la
Registratura Generală a CLcu nr. 3938/08.03.2012.

Soma
ătoresc Nebunu Nicolae, înregistrată la Registra-

tura Generală a CL cu nr. 3679/05.03.2012 privind obli-
ga ă creditoarei S.C. PRESCOM S.A. Re

ă la
Registratura Generală a CLcu nr. 4001/09.03.2012.

Acceptul nr. 189/09.03.2012 al S.C. CODA
SERV S.R.L. Re

ă a Consiliului Local cu nr. 4032/09.03.2012,
referitor la obiectivul „Traseul funicular de calcar“.

Adresa nr. 38/24.02.2012 a Clubului Sportiv
Gloria Re ă la Registratura Generală a
Consiliului Local cu nr. 3471/01.03.2012 referitor la
dosarul de executare nr. 135/05.10.2010.

Adresa nr. 373/24.02.2012 a S.C.P. TUDOR &
ASOCIA

ă la Registra-
tura Generală a Consiliului Local cu nr. 3211/
27.02.2012 referitor la notificarea nr. 2964/2012

ă la Registratura Ge-
nerală a CL cu nr. 3.229/27.02.2012 cu privire la schim-
barea denumirilor unită

ă la Registratura
Generală a CL cu nr. 3.228/27.02.2012 referitor la
instalarea unei centrale proprii pentru energie termică.

Adresa nr. 547/27.02.2012 a Liceului de Artă
„Sabin Pău ă la Registratura
Generală a Consiliului Local cu nr. 3.361/28.02.2012 cu
privire la schimbare denumirii institu

ă la Registratura Generală a
Consiliului Local cu nr. 3.296/28.02.2012 privitor la
consumul de apă brută aferent luni ianuarie 2012.

Adresa nr. 33510/29.02.2012 a S.C. E.ON
ENERGIE ROMÂNIA S.A. înregistrată la Registratura
Generală a Consiliului Local cu nr. 3420/29.02.2012
referitor la facturile restante ale S.C. CET 2010 RE

şi completarea HCL nr. 252/13.07.2010 privind
aprobarea contract

şuni permanente, proprietatea
municipiului Reşi

şi pl

şi

şi

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi
şi

şi

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi
şi

şi

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi
şi

şi

şi completarea A-
nexei 1 din Hot

şi şi complet

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşi

şi

şi
so

şi so

şi com-
pletarea anexei nr. 2 de la art. 4 din H

şi

şi com-
pletarea anexei nr. 2 de la art. 4 din H

şi

şi
şi

şi
şi

şi

şi şorii.
Proiect de hot

şi
şi şorii nr. 2A.

Proiect de hot

şi

şi Gr şan“ şi apro-
barea caietului de sarcini pentru organizarea licita

şi social
şi

şi

şi

ŞI

şoara, înregistrat

şi S.C. PRESCOM S.A.
Informarea nr. 956/12.03.2012 a Direc

şi

ŞI

şi

Ştefan, referitor la sta şi m
şi

şi

Şedin

şi

şi

şi

şi nr.
3089/2012 cu privire la fişele fiscale ale foştilor angaja

şi

şcolare care sunt structuri ale
Colegiului Na şi

şi

şi

ŞI

ŞI

ţ

ţei
de 560,02 hectare, p

ţa, pentru care se solicit
ţ

ţinerii de pl ţi directe ţi naţionale directe
complementare, în sectorul vegetal.

Proiect de hot ţio-
n ţa a patru
parcele de teren în suprafaţ

ţa, Cartier Govândari de la doamna Oţa
Elisabeta.

Proiect de hot

ţa, a suprafeţei de 707,0 mp teren,
localitatea Re ţa, Cuptoare, înscris în CF nr. 33912
Re ţa (provenit

ţa (Cuptoare - Secu), nr. top. 223/d/2/a/
1/a/1/b/1/b, nr. cad. 5566, în vederea concesion

ţie public ţ

ţa, a suprafeţei de 712,0 mp teren,
localitatea Re ţa, Cuptoare, înscris în CF nr. 33912
Re ţa, (provenit

ţa (Cuptoare - Secu), nr. top. 223/d/2/
a/1/a/1/b/1/b, nr. cad. 5566, în vederea concesion

ţie public ţ

ţa, a suprafeţei de 609,0 mp teren,
localitatea Re ţa, Cuptoare, înscris în CF nr. 33912
Re ţa, (provenit

ţa (Cuptoare - Secu), nr. top. 223/d/2/a
/1/a/1/b/1/b, nr. cad. 5566, în vederea concesion

ţie public ţ

ţa, cu modific

ţa, a suprafeţei de 340 mp teren, B-dul
Republicii, bloc 3, sc. 3, ap. 1-2, în vederea
concesion ţiei existente
c

ţa, a suprafeţei de 65,70 mp. teren,
situat în Re ţa, B-dul Republicii, bloc 3, sc. 1, ap. 3, în
vederea concesion ţiei
existente c

ţia T

ţiei existente domnului
Brosb ţia Brosb

ţie
public ţei de 24 mp. teren, situat în Re ţa,
str. Sportului FN, pentru construire garaj.

Proiect de hot

ţie
public ţei de 24 mp. teren, situat în Re ţa,
str. Sportului FN, pentru construire garaj.

Proiect de hot
ţie a terenului în suprafaţ

ţa, nr. cad. 37129, în vederea ex-
tinderii construcţiei existente în Re ţa, str. Tineretului
nr. 5, c

ţie public ţei de 48 mp teren,
localitatea Re ţa, str. Zadei FN, înscris în CF nr. 2273
Re ţa Român

ţ ţa identifi-
cat ţa Român

ţa, str. Timi

ţ ţa identifi-
cat ţa Român

ţa, str. Calea Timi

ţa, Bd. Muncii nr. 6 (P-ţa Trandafirul).
Proiect de hot

Ţerovei
ţiei

publice.
Raportul privind starea economic

ţa pe anul 2011.
Raportul de activitate al Viceprimarului

Municipiului Re ţa - Panfil Cristian - pe anul 2011.
Raportul de activitate al Viceprimarului Muni-

cipiului Re ţa - Simescu Sorin Daniel - pe anul 2011.
Informarea administratorului special al S.C.

CET ENERGOTERM RE ŢA S.A. referitor la dosarul
2183/115/2010/a1 aflat pe rolul Curţii de Apel
Timi

ţia de Asis-
tenţ

ţ

ţiei „Poli-
ţia Local

ţionarea contra-
venţional ţiei de Proprietari nr. 579.

Informare cu privire la administrarea parc
ţa.

Raportul Compartimentului audit public intern
privind situaţia economic

ŢA S.R.L. la data de 31.12.2011, înregistrat la
Registratura General

ţiei Buget, Finanţe-Contabilitate,
Resurse Umane cu privire la contractele din finanţare
nerambursabil

ţa, în insolvenţ

ţec ţia de reglare
ţa (SRM), înregistrat

ţia nr. 88/02.03.2012 a Biroului Executor
Judec

ţia de plat ţa.
Adresa nr. 459/02.03.2012 a S.C. BALTUR SIB

S.R.L. referitor la ţa Consiliului Local în care „s-a
analizat activitatea Baltur Sib“, înregistrat

ţa înregistrat la Registratura
General

ţa înregistrat

ŢII S.P.R.L., în calitate de administrator judiciar
al S.C. PRESCOM S.A. Re ţa, înregistrat

ţi.
Adresa nr. 320/27.02.2012 a Colegiului Naţional

„Traian Lalescu“ Re ţa, înregistrat

ţilor
ţional „Traian Lalescu“ Re ţa.

Adresa nr. 321/27.02.2012 a Colegiului Naţional
„Traian Lalescu“ Re ţa, înregistrat

ţa“ Re ţa, înregistrat

ţiei.
Adresa nr. 78/1000/28.02.2012 a S.C. TMK

RE ŢA S.A., înregistrat

ŢA
S.R.L.
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Cu toate există o anumită rezervă fa ă de declara
ă ceea ce s-a

întâmplat "este op ă a domnului Sorin Frunzăverde, pe
care o respect. Totu ă nu observ că atunci cînd eu am fost dat
afară din PNL, domnia sa a catalogat gestul ca fiind “caracteristic
politicii dîmbovi

ăzi, cînd a plecat singur spre altă forma ă? Tot
caracteristic politicii dîmbovi

ă a Uniunii Na

ăverde, liderul organiza
ă cu o mare parte a organiza

ă progresi
ă major de această plecare ă militeze pentru

stabilitatea actului de guvernare
ării în acest an greu, electoral.

”La nivelul jude ămîne fidel în

ţ ţii, pre

ţiunea personal

ţene, fire
ţiune politic

ţene"?
Organizaţia judeţean ţionale pentru Progresul

României a luat act de trecerea la PNL a prim-vicepre
ţiei judeţene a partidului aflat în

actuala coaliţie de guvernare, împreun ţiei
judeţene a partidului, afirm

ţ
ţului Cara ţelegerilor

parafate la nivelul conducerii naţionale a partidului, iar înţelegerile
electorale, la nivel de judeţ, le vom renegocia cu noua conducere a PDL
Cara

şedintele
UNPR Caraş-Severin, deputatul Ion Tabugan, a afirmat c

şi, nu pot s

şte, cum poate fi caracterizat gestul domniei
sale de ast

şedintelui PDL
Sorin Frunz

ştii. UNPR Caraş-Severin nu este
afectat şi va continua s

şi evitarea derapajelor economice ale

ş-Severin, UNPR r

ş-Severin”, a precizat Ion Tabugan. (DanApostolescu)

UNPR nu este afectat

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 27 Martie 2012

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Pompierii de la ISU
„Semenic” au mari bătăi de
cap în această perioadă, din
cauza

. Media
zilnică a acestora este de 30.

incendi i lor de
vegeta ăţie uscat

”De patru ani le spun celor din PDL
c@ lucrurile nu merg bine!”

(continuare )în pagina 3

Sorin Frunzăverde a declarat ieri, într-o conferin ă de presă, că se
va înscrie în în PNL

ă
unii observatori arătau că mar ă se mai putea salva ceva din
perspectiva PDL, Frunzăverde a spulberat orice speran ă ar fi venit din
partea partidului de guvernământ.

”Pe 24 noiembrie 2010 am făcut, într-o conferin ă de presă, mai
multe afirma ătură cu provocările care stăteau în fa

ăverde. Aceste provocări nu
ă

ă orice comuni-
tate. Acestea sunt principalele motive pentru care vorbim despre
sărăcirea popula

ă, că a
ă lucrurile

nu se puteau îndrepta din interiorul PDL. Nu vreau însă să fac nicun re-
pro ănui. Op ă de op

ă op

ă fundamental de viziunea celor din PDL.Am discutat cu
lideri ai USL ă trebuie să instituim un dialog
real, pentru a rea

ă ă o serie interminabilă de gâlcevi politice.
Putem construi, prin dialog, o Românie normală, care să iasă din
sărăcie.Acum se sufocă antreprenorial orice in ă. Ne e frică să mai
vorbim ă mai poate fi abordat
din interiorul PDL. Cred într-o construc

ăverde s-a ferit să vorbească despre o viitoare func

ăptămâna viitoare, împreună cu liderii USL, va stabili un
calendar care să cuprindă elemente tehnice, legate de demisie

ăspuzând întrebărilor jurnali ăverde a
precizat că un număr important de lideri ai PDL au încercat să-l
convingă să nu facă acest pas, lucru imposibil, pentru că, spune viitorul
lider PNL, a vorbit de patru ani în toate instan

ăverde a mai spus că nu există din
partea sa o preocupare pentru destructurarea PDL ă, din
punctul lui de vedere, USL e o alian ă conjuncturală, iar când s-a gândit
să pună umărul la construc

ă parte, Frunzăverde a spus că nu are acum semnale că
îl vor urma

ă candideze la PNL dar pot să nici nu o
facă. În plus, Sorin Frunzăverde a mai explicat că a avut o întrevedere
cu premierul Mihai Răzvan Ungureanu, căruia i-a spus că, prin gestul
său nu are de gând să clatine munca actualului guvern. Din perspectiva
sa, guvernarea actuală trebuie dusă până la capăt iar alegerile să aibe
loc la termen. Sorin Frunzăverde a concluzionat că o solu

ă până acum am asista la o guvernare profund centralistă.
Gestul lui Sorin Frunzăverde poate fi calificat în fel

ă e trădare, al ă e vorba de în ă. Cert e că
primvicepre

ă guvernarea în Alian ă, regretând
că nu guvernează cu liberalii. Un alt regret al său este faptul că nu a fost
ascultat în partid, pentru că dacă era a

ă. Oricum, plecarea sa, urmată cu siguran ă
ă mult din algoritmul ini

ă în acest moment candidaturile la primăria Re
ătură cu cele trei

forma
ă să facă declara ă e greu în acest

moment să te pozi

ţ
ţia Consiliului

Judeţean Cara
ţi, la Re ţa. Dac

ţi seara înc
ţ

ţ
ţii în leg ţa PDL, a

spus Sorin Frunz ţineau de alegerile
interne. Era vorba despre haosul administrativ, vrajba politic

ţienesc ce se crease, lucruri care sufocau

ţiei. Am spus, în 46 de locuri, inclusiv în BPN
ţiile partidului, dar chiar ţele de pres

ţiunea mea difer ţiunile unor lideri ai partidului.
De

ţiunea
pe care o am eu ţi colegi de-ai mei, privind dezvoltarea
României difer

ţiativ

ţie de dreapta, ca atare voi
candida din partea USL la pre ţia Consiliului judeţean.”

Sorin Frunz ţie în
PNL ţii doctrinare. De altfel, potrivit spuselor
sale, s

ţele partidului de elemente
grave, dar nu a fost ascultat. Frunz

ţ
ţia unei drepte autentice, nu a luat în calcul

PSD. Pe de alt
ţi lideri importanţi din partid, iar cei 42 de primari ai PDL

din Cara

ţie de salvare
a României

ţii c ţelepciune politic

ţa DA a fost cea mai eficient

ţ
ţial
ţa

nu mai sunt deloc clare, cel puţin cele care au leg
ţiuni politice. De aceea, celelalte formaţiuni politice - e drept cele

mici - se feresc deocamdat ţii, pentru c
ţionezi undeva.

şi va candida pentru preşedin
ş-Severin din partea USL, confirmând astfel cele

afirmate de Dan Radu Ruşanu şi de Marcel Vela, mar şi

şi statul
poli şi sufoc

şi la
conven şi în conferin şa nu
mai merge. Nu am fost ascultat. Am ajuns apoi la concluzia c

ş, nim
şi am solicitat în numeroase rânduri descentralizarea resursei

financiare şi administrative, nu s-a întâmplat nimic. Cred c
şi, sper şi al

şi am ajuns la concluzia c
şeza România în normalitate. Un dialog care acum nu

mai exist şi care genereaz

şi la telefon. Iar ceea ce spun eu nu cred c

şedin

şi nici de anumite direc

şi
înscrierea în PNL. R ştilor, Frunz

şi a precizat c

şi al
ş-Severin au dreptul s

şi împingere a ei spre rezolvare este dezcentralizarea,
pentru c

şi chip. Unii au
spus c

şedintele PDL, în curând fost, a declarat în mai multe
rânduri c

şa, PDL nu s-ar fi aflat acum
unde se afl şi de altele - în
primul rând primarii care îl vor urma, schimb
şi am putea spune c şi

(DanApostolescu)

Sorin Frunzăverde:



Primăvara este anotimpul în care natura îmbracă un
verde exploziv molipsitor şi plin de viaţă, care te
îndeamnă să simţi viaţa din plin. Membrii Asociaţiei
Vertical Adventure îţi cântă în strună şi te ajută să
testezi apele învolburate la o tură de rafting pe Cerna,
pe Nera sau pe Caraş. Indiferent în ce oraş din vestul
ţării locuiţi este imposibil să nu fi auzit până acum de
tânăra şi ambiţioasa echipă de instructori de la Vertical
Adventure. Asociaţia a luat fiinţă sub această formă în
ianuarie 2005, prin entuziasmul unor tineri iubitori ai
naturii şi practicanţi ai sporturilor montane. Din 2005 au
organizat numeroase ture de aventură şi outdoor team
building prin intermediul celor opt instructori pe care îi
au, colaborând cu diverse organizaţii, grupuri, societăţi
şi instituţii. „Experienţa noastră în domeniu este vastă în
primul rând ca urmare a sutelor de programe
organizate, iar apoi datorită participării la cursuri de
specializare în diverse domenii, de la partea umană la
cea tehnică”, a spus Nicolae Şăin, coordonatorul
programelor de team building.

Un alt instructor Vertical Adventure este Oana
Oşan. Tânăra are numai 32 de ani, dar iubeşte natura şi
aventura. „De mulţi ani merg la munte, mă încarc în
natură, mă distrez şi mă simt bine cu prietenii, folosesc
tot ceea ce mă poate ajuta ca să am o viaţă mai
frumoasă. Asta este ceea ce vreau să împărtăşesc cu
voi. Mişcarea, aerul curat, activităţi în echipă, natura,
reprezintă elemente care ne menţin sănătoşi, ne ajută
să ne relaxăm şi să ne dezvoltăm. Am o experienţă
bogată în conducerea de grupuri şi organizarea de
programe, în special la munte. Am participat la cursuri
ce mi-au oferit trăiri intense ajutându-mă să mă dezvolt
atât ca fiinţă umană, cât şi pe plan profesional”, spune
Oana. Tânăra crede că mişcarea este benefică pentru
sănătate, astfel că, nu trebuie să leneviţi în timpul liber,
ci să învăţaţi să trăiţi sănătos.

Deşi sună extrem, oricine poate fi iniţiat de cei opt
instructori ai Vertical Adveture într-unul din sporturile pe
care ei le promovează. Fie că este vorba despre raftig,
tiroliană, rapel sau căţărare, după ce îţi dezvăulie
secretul fiecărui sport în parte, realizezi că nu este
imposibil de practicat. Tot tinerii asociaţiei mai pot iniţia
cărăşenii în tehnicile de supravieţuire, orientare, explo-
rarea de peşteri sau canyoning.

La ce ajută VerticalAdventure

Ce proiecte derulează

(Alexandru Tomescu)
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Introduse în regim de urgenţ
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Adresa nr. 144/01.03.2012 a S.C. PIEŢE
RE ŢA S.R.L. ÎN REORGANIZARE înregistrat

ţelor agroalimentare Re ţa Sud ţa Nord.
Adresa nr. 4243/14.03.2012 cu privire la

solicit ŢA S.R.L. cu
nr. 3613/05.03.2012

ţa Circulaţiei
referitor la situaţia str

ţia
Municipiului Re ţa ţia Poliţia Local

ţiei
„Poliţia Local

ţa.
Diverse.

ţia
„Reabilitare carosabil, amenajare locuri de parcare

ţa".
Proiect de hot

ţie, a graficului
de execuţie, a situaţiei pl ţilor c

ţ

ţie a Gr ţei PN nr. 4 cu Liceul
Teoretic „Mireea Eliade".

ţa
ţie

forţ

ţie pentru declararea utilit ţii publice - LEA 400 k
V de interconexiune Re ţa (România) - Pancevo
(Serbia).

Proiect de hot
ţean de onoare" al Municipiului Re ţa domnului

COCORACLAUDIUS NICOLAE.
Proiect de hot

ţiilor
legale în vederea asigur ţii serviciului de
termie.

Proiect de hot

ţ

ţionare a activit ţii de administrare a parc
ţa

ţie public
ţii de administrare a parc

ţa.
Proiect de hot

ţa ce vor funcţiona
în regim de „parc

ţile
imobiliare aparţinând domeniului public

ţa, judeţul Cara

ţiei Pre-
fectului - Judeţul Cara

ţiei create faţ

ŞI

şi şi Reşi

ŞI
şi cu nr. 3864/06.03.2012.

Punct de vedere nr. 3419/01.03.2012 a Com-
partimentului pentru Transport şi Siguran

şi la protocoalele de colaborare cu Poli
şi şi Direc

şi

şi
trotuare, zona Triaj - Lunc

şi

şurare şi de adjudecare la licita

şi pentru subcontractarea lucr

şi şi
SC Global Interim S.R.L., prin care s

şi

şi

şi identificarea solu

şi
completarea H.C.L. nr. 211/2008 privind constituirea
Comisiei Sociale de Analiz

şi complet
şi

completarea H.C.L. nr. 219/2008 privind modificarea şi
completarea art. 2 şi art. 4 al H.

şi complet
şi com-

pletarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 461/15.12.2009 pri-
vind aprobarea studiului de oportunitate a Regulamen-
tului de func

şi şi a caietului
de sarcini pentru concesionarea prin licita

şi

şi

şirea raportului de
evaluare cu nr. 1520/30.01.2012 pentru propriet

şi privat al
municipiului Reşi ş-Severin.

lnformarea nr. 614/21.03.2012 a S.C. BALTUR
SIB S.R.L înregistrat

ş- Severin, înregistrat

ă la
Registratura Generală a Consiliului Local cu nr. 3476/
01.03.2012 cu privire la administrarea parcărilor din
jurul pie

ările adresate S.C. CET 2010 RE

ăzilor pe care se aplică sistemul de
taxare

ă.
Punct de vedere nr. 807/01.03.2012 a Direc

ă“ cu privire la contractul de concesiune nr.
14261/2011 referitor la administrarea parcărilor cu plată
din municipiul Re

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local
pentru suplimentarea valorii lucrărilor la investi

ă - Moroasa din municipiul
Re

ărâre privind constituirea unei comisii
de verificare a întocmirii caietelor de sarcini, a modului
de desfă

ă ătre antreprenorul
general ărilor plătite din
contractarea unei finan ări rambursabile interne în
valoare de 80.000.000 lei.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 31
din 31 ianuarie 2012 privind acordarea avizului pentru
comasarea prin absorb ădini

Proiect de hotărâre privind aprobarea protoco-
lului de colaborare între Consiliul Local al Mun. Re

ă pune la dispozi
ă de muncă temporară în diferite domenii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de

Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal - Docu-
menta ă

ărâre privind acordarea titlului de
"Cetă

ărâre privind constituirea comisiei
pentru analizarea, verificarea

ării continuită

ărâre privind modificarea

ă a Solicitărilor de Locuin ă,
cu modificările ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea

C.L. nr. 96/2006, cu
modificările ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea

ă ă-
rilor publice cu plată din Municipiul Re

ă a
activită ărilor publice cu plată
din Municipiul Re

ărâre privind stabilirea parcărilor
publice de pe raza municipiului Re

ări publice cu plată fără pază".
Proiect de hotărâre privind însu

ă

ă cu nr. 4831/22.03.2012 referitor
derulare contract de lucrări nr. 17570/20.10.2011,
având ca obiect „Transformare opt puncte termice
urbane în centrale termice de zonă".

Adresa nr. 6/3585/23.03.2012 a Institu
ă la Regis-

tratura Generală a Consiliului Local cu nr. 4904/
23.03.2012 prin care se solicită punctul de vedere cu
privire la deblocarea situa ă de investitorul
slovac, firma MENERT spol SRO.
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Se completeaz ţia Primarului Municipiului
Re ţa nr. 724/19 martie 2012 privind convocarea Con-
siliului Local în ţa ordinar

ă Dispozi

ă din data de 27.03.2012
prin introducerea următoarelor proiecte de hotărâre:

şi
şedin
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Încep turele de aventur@ pe apele din Cara}-Severin

PRISMA | 29 Martie - 4 Aprilie 2012 |

Primăria iţa ne informeazăReş
Ca urmare a dispoziţiei primarulul municipiului Re ţa, Mihai

Stepanescu, inspectorii din cadrul Serviciului Gospod

ţii operatorului de salubritate SC BRANTNER
SERVICII ECOLOGICE SA.

În urma acestui control, operatorul a fost sancţionat iar programul de
lucru a fost prelungit, în vederea eficientiz

ţeniei”, Serviciul Public Direcţia pentru Întreţinerea

ţirii
spaţiilor verzi de c ţii, agenţi economici ţii.

Prin fondul de coeziune, în Poiana Golului urmeaz
ţul

Cara ţiei este SC AQUACARA

ţelei de distribuţie a apei în Cartierul
Poiana Golului, lungimea conductelor fiind de 1.810 m. De asemenea sunt
cuprinse reţelele de canalizare cu o lungime a canalului de 29.912 m.

Prim ţa a fost sesizat

ţa - Serviciul
Gospod ţia Poliţia Local ţia Rutier

ţiune comun

şi
şi Mediu

au efectuat un control pe teren, la sfârşitul s

şoar
şi Repa-rarea

Patrimoniului Consiliului Local va interveni şi în zilele de sâmb şi
duminic

şi institu

şi ap
ş-Severin”. Beneficiarul final al investi Ş SA,

care se va ocupa de alimentarea cu ap şi sistemele de canalizare.
Proiectul cuprinde extinderea re

şi
ş, c şi desf şoar

ştii din oraşul Bocşa. În acest sens, s-a constituit
un grafic de colaborare între Prim şi

şi Mediu, Direc şi Poli

ărie Urbană
ăptămânii trecute având ca

temă verificarea activită

ării serviciului de salubritate pe
raza municipiului.

De asemenea, pentru perioada în care se desfă ă programul “Luna
cură

ătă
ă pentru colectarea resturilor vegetale rezultate în urma cură

ătre asocia

ă să se realizeze
proiectul “Modernizarea infrastructurii de apă ă uzată din jude

ă

ăria Municipiului Re ă, de către firmele de
transport în regim de taxi din ora ă pe raza municipiului î ă ă
activitatea, ilegal, taximetri

ăria Municipiului Re
ărie Urbană ă - ă.

Săptămânal se va organiza o ac ă de control având ca obiect
urmărirea aplicării prevederilor legale.

Care este stadiul lucr@rilor la centralele de cartier
Soluţia pe care autorit ţile locale au g

ţarea la serviciile E-On

ţii cu un furnizor

ţei, Mihai
Stepanescu. În urma ţei de consiliu local care a avut loc în aceast

ţeni

ţi ai societ ţii de termoficare
stau în frig, ţie sunt toate instituţiile
publice, ţele

ţie pentru reluarea
aliment ţii este finalizarea lucr

ă ăsit-o ca să rezolve problema
gazului este renun

ături de care să pornească de la zero colaborarea. „Ce vă pot spune este
că am purtat deja discu ămâne să vedem ce decizie vom
lua.Asta, în contextul datoriilor pe care le acum CET la E-On

ă apară”, a spus primarul Re
ă

săptămână, ă
în zilele următoare se va finaliza

ă sunt racordate deja la E-On, alte patru sunt deja
finalizate. Într-un timp foarte scurt va fi gata lucrarea integral”, a adăugat
primarul ora ă când se va lua o decizie în ce
prive ă

ără apă caldă. În aceea
ădini

ă singura solu
ării cu gaz a societă ărilor la centralele de

cartier, care vor reduce semnificativ facturile către furnizor. Asta, indiferent
care ar fi societatea care semnează contract cu municipalitatea.

şi identificarea unui alt furnizor,
al

şi r
şi al sprijinului

guvernamental care a întârziat s şi
şedin

şeful executivului i-a liniştit pe reşi şi le-a explicat faptul c
şi lucrarea privind montarea centralelor

termice de cartier. „Dou

şului de pe Bârzava. Pân
şte furnizorul de gaz, cei 3.500 de abona

şi f şi situa
şcolile, gr şi creşele din oraş. Recent, şi Aurel Marinescu,

directorul CET 2010, a confirmat faptul c

(Alexandru Tomescu)

interne, ci sunt probleme ce

ă obi ă. Presa ă am tot
repetat aceste lucruri în conferin ă

ă are ce să-mi repro
ă situa ă, într-adevăr marea masă a pedeli

ă sau este minuscul. Până în prezent, doar doi primari pedeli
ă rămân în continuare democrat liberali, Iancu Simiona-Simi, de

la O ăile Herculane. Pe de altă parte,
prin mutarea sa bombă, Frunzăverde l-a sacrificat pe Doru Dinu Glăvan,
care, după ce a fost anun

ă o carieră de politician tomnatic, carieră ă,
dacă interesele patriei o cer!

Printre victimele politice ale lui Frunzăverde am putea să-l numărăm
ăturat de la

ă în care Frunzăverde avea un rol
important. Acum, după cutremurul produs de Frunzăverde, Boc s-ar putea
să piardă ăsescu nu se simte
prea bine.

ţin de descentralizare, de lipsa de dialog dintre
putere ţie, de statul poliţienesc, care a instituit un sistem, în care
ascultatul telefoanelor a devenit o practic

ţele de pres

ţie, dac
ţean în PNL, practic, în Cara

ţat c
ţelu Ro

ţat drept candidat PD-L la funcţia de primar al
Re ţei a fost aruncat ca un afi ţului politic. Dar,
ce mai conteaz

şi opozi
şnuit ştie c

şi, din acest punct de vedere
nu cred c şeze”.

În aceast ştilor îl va
urma pe liderul jude ş-Severin, PD-L-ul nu mai
exist şti au
anun

şu, şi Nicuşor Vasilescu, de la B

şi ş nefolositor la marginea şan
şi aşa incert

şi
pe Emil Boc, deoarece acesta a fost înl şefia guvernului la
presiunile echipei Vasile Blaga, echip

şi şefia Partidului Democrat-Liberal. Şi nici B

În incendiile provocate în data de 21 martie au fost distruse, par
ăr ăla

ă ă se
oprească circula ă ore. Mai mult,
reamintim că luni după-amiaza, un cetă

ăncilova, comuna ă stingă focul
ce-i amenin ăcări.

Poli ă, potrivit legii privind stabilirea

ă mai mică de
30 metri de limita pădurii. Refuzul persoanelor care desfă ă activită

ă din afara acestuia de a
participa, la solicitarea personalului silvic, la ac

ă de la 600 la 1.000 de lei. De
asemenea, Codul silvic prevede că distrugerea, degradarea sau aducerea
în stare de neîntrebuin ădurilor, a perdelelor
forestiere de protec

ăduriri, a jnepeni
ătre proprietari, de ători,

administratori sau de orice altă persoană, constituie infrac
ă. Dacă

fapta a avut ca urmare producerea unui dezastru, se pedepse
ă sau cu închisoare de la 15 ani la 25 de ani

ţial sau
total, un num

ţiilor CFR Mehadia Nou
ţia trenurilor pentru aproximativ dou

ţean de 78 de ani din satul
St

ţa locuinţa, lovit de un copac în fl
ţi ţia c ţionarea

contravenţiilor silvice, poliţi ţiuni cuprinse între 2.000
ţional, în alte

locuri decât cele special amenajate ţ
ţi în

fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestier
ţiunile de stingere a

incendiilor poate fi sancţionat cu amend

ţare prin incendiere a p
ţie, a vegetaţiei forestiere din terenurile degradate

ameliorate prin împ ţiei forestiere din
afara fondului forestier naţional, de c ţin

ţiune

ţie pe viaţ

şase s şe, iar pentru a stinge un incendiu din zona
sta şi Mehadia Veche, a fost nevoie s

Şopotu Nou, a murit în timp ce încerca s

ştii atrag aten şi sanc
ştii pot aplica sanc şi

5.000 de lei tuturor celor care aprind focul în fondul forestier na
şi marcate ori la o distan

şoar

şurilor şi a vegeta

şi se
pedepseşte cu închisoare de la trei luni la trei ani sau cu amend

şte cu
deten şi interzicerea
unor drepturi. (DanApostolescu)

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a CL Re}i]a din data de 27 Martie 2012
( 2)continuare din pagina

Focurile provocate au dus la pagube...

Frunz@verde, în ciuda numelui vegetal,
este un animal politic feroce

( )continuare din pagina 1

( )continuare din pagina 1
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Autoritatea Electoral
Curtea

Constitu
Comisia Na

Pe 31 martie 2012 între 20:30 - 21:30 este Ora P Impozitele

Rata

Pentru anul 2012, Guvernul a stabilit ca plafonul garan

ă Permanentă prezintă, de mar ă
legisla

ă a României a decis că este neconstitu ă Legea lustra ă ce a admis
sesizarea Înaltei Cur ă de Prognoză estimează o infla

ăvară publicată pe pagina de internet a
institu ământului

ărâre de guvern
pentru indexarea impozitelor

ă de perioada similară din
2010

ădirilor degradate este de 100 milioane lei
ări va cre ă cu majorarea accizei cu aproape 3

euro, până la la 79,19 euro/mia de

ţi, 27 martie, pe site-ul propriu, toat
ţia privind alegerile locale

ţional ţional ţiei, dup
ţi de Casaţie ţie ţional ţie

de 3,5% 2012, potrivit Prognozei interimare de prim
ţiei

ţia pe ultimii trei ani
ţ

ţiilor pentru programul de reabilitare
a faţadelor cl Ţigaretele se scumpesc de la 1 iulie.
Preţul unui pachet de ţig

ţigarete

şi materialele informative necesare procesului electoral

şi Justi

şi taxele locale
ar putea creşte cu 16,05% de la începutul anului 2013, conform unui proiect de hot

şi taxelor locale cu infla şomajului în
România a fost, în trimestrul IV din 2011, de 7,7%, în creştere cu 0,4% fa

şte cu 15 - 20 de bani, odat

Industria alimentară din România înregistrează o
cifră de afaceri de aproape zece miliarde de euro anual,
are o contribu

ă locuri de muncă pentru aproape 200.000 de
angaja

ă - Romalimenta.

ţie de 8% în Produsul Intern Brut (PIB)

ţi, potrivit datelor Federaţiei Patronale Române
din IndustriaAlimentar

şi
asigur

Cu 171 de voturi pentru, plenul Camerei
Deputaţilor a adoptat proiectul de lege care permite
judec

ţiunii grave, pedepsite cu mai
mult de cinci ani de închisoare. Camera Deputaţilor
este for decizional pentru acest proiect de lege.

ătorului să dispună
în cazul infrac

confiscarea extinsă a
averii

�

�

H.G. nr. 57/2012 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate
prin H.G. nr. 50/2011, a Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 111/2010 privind
concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea
copiilor, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, si a Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei,
aprobate prin H.G. nr. 38/2011 (M.O. nr. 82/01.02.2012)

H.G. nr. 45/2012 pentru aprobarea scoaterii
definitive din fondul forestier national, cu compensare,
a terenului in suprafata de 17,0756 ha, proprietate
publica a statului, in vederea realizarii obiectivului
"Deschiderea si punerea in exploatare a zacamantului
de marmura pentru perimetrul de exploatare Dealul
Maria, localitatea Ruschita, judetul Caras-Severin"
(M.O. nr. 85/02.02.2012)

Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2012
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii
Nationale a Romaniei (M.O. nr. 88/03.02.2012)

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale -
Metodologia din 2012 si formularistica necesare punerii
in aplicare a prevederilor O.G nr. 25/2010 pentru institu-
irea unei scheme de ajutor de stat temporare privind
asigurarea accesului la finantare in agricultura, inclusiv
modul de calcul al ratei dobanzii la credit necesare
pentru calculul subventiei, al ratei de referinta si al
valorii nominale a subventiei (M.O. nr. 92/06.02.2012)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
- Procedura din 2011 de emitere a certificatului de
descarcare de sarcina arheologica in cazul proiectelor

de infrastructura de transport de interes national (M.O.
nr. 93/06.02.2012)

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet

Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercet -

Ordinul Ministerului Dezvolt -

Parlamentul Romaniei - Programul din 2012 de
guvernare 2012 (M.O. nr. 107/09.02.2012)

Ministerul Educaţiei, Cercet

-

Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate - Meto-
dologia din 2012 de evaluare a cazurilor invalidate pt.
care se solicita revalidarea (M.O. nr. 109/10.02.2012)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Meto-
dologia din 2012 de distribuire a sumelor platite de con-
tribuabili in contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale
inregistrate de catre acestia (M.O. nr. 109/10.02.2012)

Ministerul Educaţiei, Cercet

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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ării,
Tineretului

ării,
Tineretului

ării, Tinere
tului

ării Regionale

ării, Tineretului

ării, Tineretului
şi Sportului nr. 3158/2012 privind aprobarea

Listei universitatilor de prestigiu din alte state (M.O. nr.
93/06.02.2012)

şi Sportului nr. 6419/2011 privind aprobarea
Nomenclatorului general de functii didactice si de
cercetare auxiliare din invatamantul superior (M.O. nr.
95/07.02.2012)

şi Sportului nr. 3168/2012 privind organizarea si
functionarea invatamantului profesional cu durata de 2
ani (M.O. nr. 96/07.02.2012)

şi Turis
mului nr. 165/2012 privind stabilirea valorii de inlocuire
pe metru patrat pentru anul 2012, in vederea vanzarii
locuintelor pentru tineri (M.O. nr. 97/07.02.2012)

şi
Sportului - Metodologia din 2012 privind eliberarea
pentru profesiile nereglementate in Romania a unei
adeverinte de conformitate a studiilor cu prevederile
Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaste
rea calificarilor profesionale (M.O. nr. 108/10.02.2012)

şi
Sportului - Metodologia din 2012 -cadru de organizare
si functionare a programelor postuniversitare de
formare si dezvoltare profesionala continua (M.O. nr.
109/10.02.2012)

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis,
cu majoritate de voturi, ca intrarea în vigoare a noului

ţin c

ţelor judec

Cod de procedură civilă să aibă loc pe 1 iunie, însă
membrii acestui for sus ă este necesară o
suplimentare în acest an a schemelor de personal la
nivelul instan ătoreşti.

| 29 Martie - 4 Aprilie 2012 | PRISMA

Modific@ri }i complet@ri privind unele
acte normative din domeniul social

Guvernul a aprobat o hotărâre care modifică ă ane-
xele nr. 1, 2 ărârea aprobată în 27 martie corec-
tează deficien

ă
socială, respectiv venitul minim garantat, aloca

ă pentru cre
ă socială

pentru solicitarea ajutorului social
ă nouă destinată adresei unde se află efectiv

beneficiarul, întrucât aceste ajutoare se acordă
ă.

În func ă a solicitantului, se poate stabili
agen ă ă pentru stabilirea dreptului

ă

ăzute de OUG 111/2012, respectiv
noile drepturi preluate din Legea 448/2006 care care vizează
acordarea indemniza

ă de până la 7 ani sau persoanelor
cu handicap care au în îngrijire copii în vârstă de până la 7 ani.

ă 148/2005 ă acordarea indem-
niza

şi completeaz
şi 6 la HG 57/2012. Hot

şi indemniza şterea copiilor.
Astfel, se introduce în formularele de cerere şi anchet

şi aloca

şi persoanelor care nu
au domiciliu sau reşedin

şi inspec şi
efectuarea pl

şi sprijinul lunar pentru familiile care au în
îngrijire copii cu handicap în vârst

şi 111/2010 care reglementeaz
şterea copilului

ţele constatate în procesul de implementare a preve-
derilor unor acte normative privind acordarea de beneficii de asistenţ

ţia pentru susţinerea
familiei concediul ţia lunar

ţiei pentru susţinerea
familiei o rubric

ţ
ţie de adresa efectiv

ţia pentru pl ţi ţie social
ţii ajutorului social.

De asemenea,s-a stabilit o completare în formularul de cerere
pentru solicitarea drepturilor prev

ţiei

Prin HG nr. 57/2012 au fost modificate
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001

privind venitul minim garantat (aprobate prin HG 50/2011)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor a Legii 277/2010

privind alocaţia pentru susţinerea familiei (aprobate HG 38/2011)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţelor de

urgenţ
ţiei pentru cre

Informaţii de context
:

�

�

�

Guvernul Romaniei - 27.03.2012

Guvernul a aprobat un set de reglement
ţie a fondurilor

structurale

ţ

ţeasc

ţa respect

ţare.
Dat fiind c

ţile de management s

ţirea cash-flow-ului la nivelul
proiectelor, promovarea acestui act normativ va
contribui la îmbun ţirea gradului de absorbţie a
instrumentelor structurale.

Ministrul Afacerilor Europene a prezentat cele
mai importante elemente de noutate introduse de
actul normativ.

Astfel, în ceea ce prive ţirea
fluxurilor financiare la nivelul beneficiarilor, actul
normativ introduce urm

ţ

ţin egal
ţarea la nivelul proiectului;

Pentru beneficiarii aflaţi sub incidenţa ajutorului
de stat/de minimis, care sunt obligaţi s

ţii pentru obţinerea prefinanţ
ţie s

ţarea. Aceast

ţeasc
ţie este constituit

ţ
ţare nerambursabil

ţare era insuficient
ţilor.

De asemenea, actul normativ include unele
reglement

ţilor proiectului.
În acest sens, Hot

ţare,
beneficiarul s

ţie public
ţare, proiecte

în cazul c
ţie

public

ţii absorbţiei fondurilor europene.

ări în
scopul cre

ărâre, normele metodologice de aplicare a
prevederilor O.u.G. nr. 64/2009 privind gestionarea
financiară a instrumentelor structurale

ă.
Actul normativ preia în mare parte reglementările

Ordinului MFP nr. 2548/2009
ă îmbunătă ă fluxurile

financiare la nivelul beneficiarilor, dar ă-i
responsabilizeze pe ace ării
termenelor de implementare a proiectelor, termene
asumate prin graficul de depunere a cererilor de
rambursare aferent contractului de finan

ă au fost deja luate măsuri ca autori-
tă ă efectueze rambursările de
cheltuieli în termen de 45 zile (termen prevăzut în
OuG nr. 64/2009), iar prevederile nou promovate pot
contribui la îmbunătă

ătă

ătă

ătoarele reglementări
Reduce cota de recuperare a prefinan ării din

cererile de rambursare depuse, de la nivelul de 30%
la o cotă cel pu ă cu cea conform căreia s-a
acordat prefinan

ă depună

garan ării, s-a creat posi-
bilitatea ca această garan ă poată fi diminuată pe
măsură ce este recuperată prefinan ă
modificare va permite beneficiarului să- ătă-

ă fluxurile financiare, mai ales dacă această
garan ă de un depozit colateral.

A fost majorată cota maximă de a acordare a
prefinan ării de la 10% la 20% pentru proiectele care
au integral finan ă

ă mai mică de 1
milion de lei. A fost luată această măsură având în
vedere că pentru implementarea acestor tipuri de
proiecte cota de 10% prefinan ă
pentru a asigura începerea derulării activită

ări menite să impună beneficiarilor rigoare
în stabilirea ă ă

ărârea aprobată stabile

ă î
ă durata

de implementare a proiectului, calendar care să
poată fi modificat de maximum trei ori.

Sunt exceptate de la această limitare proiectele
cu o valoare totală mai mare de 50 de milioane de lei

ăror implementare presupune încheierea a mai
mult de trei contracte de achizi ă conform
contractului/deciziei/ordinului de finan

ărora limitarea este stabilită la un număr cel
mult egal cu numărul contractelor de achizi

ă necesare implementării.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a

precizat că modificările adoptate fac parte dintr-un
set de reglementări care va fi adoptat de Guvern în
scopul îmbunătă

şterii gradului de absorb
şi de coeziune.

În acest sens, Guvernul a adoptat, printr-o
Hot

şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergen

şi introduce o serie de
prevederi menite s

şi s
ştia în privin

şte îmbun

şi îmbun

şi pentru
proiectele care au o valoare eligibil

şi desf şurarea activit
şte obliga-

tivitatea ca prin contractul/decizia de finan
şi asume un calendar/grafic de

depunere a cererilor de rambursare pe toat

şi a c

:
�

�

�

Şedinţa de Guvern din 23.03.2012

Noi reguli pentru îmbun@t@]irea absorb]iei fondurilor europene

Camera Deputaţilor a aprobat cererea de reexaminare a
pre ţa 103/2009 privind
referendumul, stabilind ca demiterea pre

ţenilor înscri

ţial, textul privind referendumul prevedea c

ţ ţenilor care au
participat la referendum.

şedintelui Traian B
şedintelui României s

şi pe
listele electorale.

Ini
şedintelui României este aprobat

ăsescu la ordonan
ă fie

aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor cetă

ă demiterea
pre ă dacă a întrunit majoritatea
voturilor valabil exprimate, la nivelul ării, ale cetă

SANATORIUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAD, cu sediul în Brad,
str. Magura, nr. 2, jud. Hunedoara, finalizează în această perioadă proiec
tul , co-finan

ă
ă 3 - Tehnologia Informa

ării de solu ănătate

ă de 18 luni,
începând cu luna octombrie a anului 2010.

Obiectivul general al al acestui proiect a constat în cre ă
ă

ării acesteia de către pacien
ătre personalul de specialitate ce

deserve

ărire

ă ă accesarea de la
distan ă a istoricului medical personal; formarea profesională a
managerilor ării
noilor module informatice implementate.

Beneficiarii direc
ă de Sănătate Hu

nedoara, ă de Sănătate Publică

ă rugăm să ne contacta
ă de contact: -

MANAGER PROIECT - Mobil: .

-
ţat prin

Programul Operaţional Sectorial „Cre ţii Economice”
2007-2013 (POS CCE), Axa prioritar ţiei

ţiilor (TIC) pentru sectoarele privat
ţie 2 - „Dezvoltarea ţei serviciilor publice elec-

tronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implement ţii de e-s

ţii
actului medical oferit cet ţenilor prin utilizarea pe deplin a potenţialului
TIC, obiectiv atins prin crearea unei fi

ţi, medicii speciali
ţilor, precum

ţi, de prelucrare
ţiilor referitoare la ace

ţiilor medicale legate de pacient; crearea ţia
cet ţenilor a unui portal electronic care faciliteaz

ţ

ţi ai proiectului sunt: 1400 pacienţi anual, 4200 cadre
medicale, 27 de salariaţi ai sanatoriului, Casa Judeţean -

ţional

ţi la: tel.
0254612013, fax 02546060005, persoan

„SISTEM MEDICAL INFORMATIC INTEGRAT”

OVIDIU JURJ
0722665857

şterea Competitivit
şi

Comunica şi public, Domeniul Major de
Interven şi creşterea eficien

şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Proiectul s-a implementat în municipiul Brad, pe o durat

şterea calit

şe electronice a pacientului şi prin
facilitarea acces şti sau de
familie ai pacien şi de c

şte cabinetele acestora, spitalele şi centrele medicale publice sau
private. Acest proces a fost realizat prin crearea unei platforme
informatice de administrare a bazei de pacien şi transfer a
informa ştia.

Obiectivele specifice ale proiectului au constat în: realizarea şi
implementarea unei platforme informatice cuprinzând module de
management medical, management financiar-contabil şi administrare,
arhivare, urm şi back-up; crearea unui sistem unic de management al
informa şi punerea la dispozi

şi a personalului medical şi administrativ în vederea utiliz

şcoala Na şi Management Sanitar.

Pentru detalii suplimentare v

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

28 martie 2012

FINALIZAREA PROIECTULUI
„SISTEM MEDICAL INFORMATIC INTEGRAT”

UNIUNEA EUROPEANĂ Instrumente Structurale
2007 - 2013

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative
de interes general publicate în Monitorul Oficial al României
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Kenya descoper Liderul a 1.2 miliarde catolici din lume a vorbit, la încheierea vizitei din Cuba, în Pia
Vizita Papei Ioan Paul al II-lea în 1998, a ajutat la îmbun Poli

Bruxelles-ul a confirmat faptul c
Curtea Suprem

ă primul "mare" depozit de petrol
ătă ă-Stat ă italiană a confiscat bunuri pe

teritoriul Italiei în valoare de mai mult de 1,1 miliarde de euro, care apar ă Acordul de
asociere UE-Ucraina va fi parafat la 30 martie ă a Israelului a respins cererea statului de a amâna desfiin

ă în 2015 re ă există tensiuni
între ările lor, inclusiv pe problema Siria ărarea anti-rachetă re ă de flori la monumentul
ridicat în memoria victimelor bombardamentelor NATO din 1999 dinAleksinac

ţa Revoluţiei din
Havana. ţirea tensionatei relaţii Biseric ţia fiscal

ţin membrilor familiei Gaddafi
ţarea unei mari enclave ilegale

a coloni
ţ

ştilor în West Bank pân şedintele american Barack Obama şi preşedintele rus Dmitri Medvedev au recunoscut c
şi ap şedintele sârb Boris Tadic a depus în 24 martie, o coroan

5

Israelul a întrerupt relaţiile de lucru cu Consiliul ONU pentru Drepturile
Omului, ceea ce înseamn

ţie planificat

ţiile coloni
ţie care condamn

ă că va bloca o echipă ONU să intre în Israel sau în
Cisiordania pentru o investiga ă a a ărilor evreie

ăptămâna trecută, Consiliului ONU a votat pentru trimiterea unei echipe de
pentru a investiga construc

ă o astfel de activitate.

şez şti.
S

ştilor israelieni în Cisiordania şi
Ierusalimul de Est, într-o rezolu

Asamblarea noului sarcogaf de la
, având ca scop reducerea

amenin
Cernobîl

ţării radioactive, va începe pe
26 aprilie, când se vor împlini exact 26
de ani de la cea mai gravă catastrofă
nucleară din istorie.

NATO va anunţa finalizarea primei etape a
scutului de ap

ţiei în cadrul unei conferinţe video cu
reporteri de la Moscova.

ărare anti-rachetă controversat,
la summit-ul din mai care nu îl va include pe
liderul rus, Vladimir Putin, a declarat şeful
organiza

Pentru a face ca piaţa unic
ţioneze mai bine pentru lucr

ţiei pentru lucr ţi
temporar în str ţia lucr

ţa loial ţe ale
monedei pieţei unice a UE

ţii
minime de angajare

ţi din UE. Pentru
abordarea aspectelor abuzive specifice, în care
lucr

ţiilor, Co-
misia a prezentat, în cadrul unei directive privind
respectarea drepturilor, propuneri concrete

ţire a modului în care
acestea se aplic

ţii de egalitate între întreprinderile implicate,
excluzându-le pe cele care nu respect

-

-
ţine cont de jurisprudenţa existent

ţ
-

ţirea funcţion ţei
unice, garantând, totodat

ţirea
aplic

a
ţiile. În mod special, directiva privind

respectarea drepturilor:
ar stabili standarde mai ambiţioase pentru

informarea lucr
ţiile lor;

ar stabili norme clare privind cooperarea între
autorit ţile naţionale responsabile pt. deta

ţirea
implement ţiunii de deta

ţirea întreprinderilor „cutii
po

ţile autorit ţilor naţionale relevante;
ar îmbun ţi respectarea drepturilor lucr -

ţiilor pentru
salariile lucr ţi, precum

ţa libert ţilor
economice asupra dreptului la grev ţa
unic ţie
între dreptul la acţiune colectiv -

ţii grave în situaţii transfron-
taliere. Regulamentul nu afecteaz

ţia naţional

-
ţi de c

ţele interne ale Uniunii Europene pentru a
presta servicii (0,4% din forţa de munc

ţ

ţ
ţe în diverse sectoare
ţiile, agricultura -

ţiei.
Piaţa unic -

ţ
ţ

ţi nu intr ţa forţei de
munc ţara gazd ţi ai
propriei întreprinderi din statul membru expeditor.

Pentru a facilita deta
ţ

ţie pentru lucr ţi, directiva din
1996 define ţii de munc

ţie
aplicabile, concedii, num

ţii
de s ţ

ţii fundamentale de
angajare sunt adesea aplicate incorect sau nu se
controleaz

ţie a
muncii sau de contribuţii reduse la asigur

ţi sunt adesea mai
vulnerabili, dat ţia lor de str

ţii mai eficiente
pentru a asigura aplicarea efectiv

ă a UE să
func ători

ătorii deta
ăinătate. Protec ătorilor
ă reprezintă cele două fe

ă că adesea nu se respectă condi
ă pentru cei un

milion ători deta

ătorii nu se bucură de deplinătatea drepturilor
lor în ceea ce prive

ării
ării normelor existente,

precum ătă
ă în practică. Aceasta va asigura

condi
ă regulile.

Pentru a emite un semnal puternic că dreptu
rile lucrătorilor ă se
află pe picior de egalitate cu libertatea de a presta
servicii, Comisia a prezentat

ă.
Aceasta are relevan ă în mod special în contextul
prestării transfrontaliere de servicii, precum deta

ătorilor. Obiectivul general al ambelor
propuneri este de a stimula locurile de muncă de
calitate

ătă ării pie
ă, drepturile lucrătorilor.

Propunerea de directivă privind respectarea
drepturilor are drept obiectiv îmbunătă

ării în practică a directivei din 1996 privind
det ătorilor, fără a-i schimba
dispozi

ătorilor

ă
ătă

ării ării no

ă deta

ă ă
ătă ăto

rilor, inclusiv introducerea răspunderii individuale

ătorilor deta

ăspunde
preocupărilor cu privire la prevalen ă

ă pe pia
ă, subliniind că nu există nicio suprema

ă
ării de servicii. De asemenea, acesta stabile

ă pentru conflicte
industriale cu implica

ă în niciun fel
legisla ă privind dreptul la grevă

ă.
În fiecare an, aproximativ un milion de lucră

tori sunt deta ătre angajatorii lor peste
grani

ă a UE).
Cele mai importante ări „expeditoare” sunt PL,
DE, FR, LU, BE ători joacă un rol
important în eliminarea deficitului de for ă de
muncă

ă, de asemenea, un rol
important în prestarea de servicii specializate, de
înaltă calificare, cum este tehnologia informa

ă a UE oferă întreprinderilor liber
tatea de a presta servicii în alte state membre,
inclusiv posibilitatea de a deta

ători în alte state membre, pentru realizarea
unor proiecte specifice. Aceasta permite
întreprinderilor să î

ă unică a UE, contribuind la o mai
mare eficien ă ă.

Lucrătorii deta ă pe pia
ă din ă pentru că rămân angaja

ătorilor
ă corectă, precum

ător de
protec ătorii deta

ă pe
care prestatorul de servicii trebuie să le respecte
pe durata deta ării în statul membru gazdă.
Acesta include nivelurile minime de remunera

ăr maxim de ore de lucru
ă, precum

ănătate ă la locul de muncă.
În practică, aceste condi

ă aplicarea lor în statul membru gazdă.
Întreprinderi care se stabilesc în străinătate în
mod artificial pot abuza de deta

ăzut de protec
ările

sociale. Lucrătorii deta
ă fiind situa ăini. Noua

propunere ar introduce dispozi
ă pe teren a

directivei din 1996 privind deta ătorilor.

şi pentru
întreprinderi, Comisia a propus noi norme pentru
extinderea protec şa

şi
concuren

şi, cu toate acestea, se
constat

şi de munc
şi ceva de lucr şa

şte, de exemplu, salariul sau
concediile, mai ales în sectorul construc

şi
practice de intensificare a monitoriz şi de
consolidare a respect

şi de îmbun

şi libertatea lor de a face grev

şi un nou regula
ment care

şarea lucr

şi de a spori competitivitatea în UE prin
actualizarea şi îmbun

şarea lucr

şi a întreprinderilor cu
privire la drepturile şi obliga

şare;
ar furniza elemente pentru îmbun

şi monitoriz şare
pentru a evita înmul

ştale” care utilizeaz şarea ca o
modalitate de eludare a normelor de angajare;

ar defini sfera de aplicare a supravegherii şi
responsabilit

şi în solidar pentru sectorul construc
şa şi pentru

instrumentarea plângerilor.

Propunerea de regulament Monti II r

şi libertatea pres
t şte
un nou mecanism de alert

şi nici
nu va crea obstacole în calea dreptului la grev

şa

şi PT. Aceşti lucr

şi de competen şi
regiuni, precum construc şi trans
porturile. Detaşarea joac

şa cu titlu temporar
lucr

şi ofere serviciile specializate
pe întreaga pia

şi la creşterea economic
şa

şarea lucr şi
pentru a asigura o concuren şi
pentru a garanta un nivel corespunz

şa
şte un nucleu de condi

ş

şi perioade minime de odihn şi condi
şi siguran

şare numai pentru
a beneficia de un nivel mai sc

şa

şarea lucr

Context
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Comisia Europeană

Comisia impulsioneaz@ protec]ia pentru lucr@torii deta}a]i

Prima hart

ţi subacvatici în adâncimile Oceanului Atlantic
de Nord. Asem ţa Lunii, harta arat

ţi ale navei împr ţ
ţi de pe fundul oceanului.

Imaginile detaliate ar putea oferi noi indicii despre ceea
ce s-a întâmplat dup

ţelor epavei Titanicului a fost cartografiat. Primele
încerc

ţ

ţile sunt incomplete, acoperind doar porţiuni cu
fragmentate din zona epavei. "40 la sut ţa cu
resturile epavei nu a fost pe deplin studiat

ţiuni din coc

ţ

ţia a fost condus

ţia American ţional

ţiei, torpile AUV (vehicule subacvatice
autonome) au cercetat zona de c

ţ
ţie care au fost asamblate pe un

computer pentru a furniza o hart

ă completă a site-ului epavei Titanicului a fost
creată, cercetătorii combinând circa 130.000 de fotografii
luate de robo

ănătoare cu suprafa ă
resturile ăr ă ă de
peste 15 kilometri pătra

ă ce vasul de lux "de nescufundat" a
lovit un aisberg

ă când amplasamentul
rămă

ări au început imediat după vasul a fost descoperit în
1985. Exploratorii au utilizat fotografii luate cu camere de la
bordul vehiculelor controlate de la distan ă, care nu se
îndepărtau prea mult de prova

ăr
ă din suprafa

ă, inclusiv mai
multe sec ă", a declarat pe site-ul său Titanic
RSM Inc, custode legal al epavei. Elementele care compun
harta au fost adunate în vara anului 2010, ca parte a unui
proiect care vizează "ridicarea virtuală la suprafa ă a
Titanicului

ă de RMS Titanic Inc, Institutul
Oceanografic Woods Hole

ăturat
ă Na ă Oceanografică ă

(NOAA)

ăutare prin scanare cu
sonare de înaltă precizie. Identificate de către AUV,
resturile au fost apoi analizate de către un ROV (vehicul
operat de la distan ă), dotat cu camere. Au rezultat 130.000
de fotografii de înaltă rezolu

ă mozaic (în 3D) a
Titanicului ării din jur. Noile descoperiri vor fi
detaliate în timpul unui documentar de două ore difuzat de
History Channel pe 15 aprilie, la exact 100 după ce nava s-a
a

-

şi p ştiate pe o suprafa

şi s-a scufundat pe 15 aprilie 1912,
omorând mai mult de 1.500 din cei 2.200 de pasageri şi
membrii ai echipajului. La bordul Titanicului s-au aflat şi 12
câini aduşi la bord de 10 pasageri de la clasa 1.

Aceasta nu este prima dat
şi

şi pupa. Prin urmare, toate
h

şi conservarea moştenirii pentru posteritate".
Expedi

şi Institutul Waitt din La Jolla,

California. S-au al şi alte grupuri, cum ar fi Adminis
tra şi Atmosferic

şi canalul de cablu History.
În timpul expedi

şi fundului m

şezat pe fundulAtlanticului de Nord.

Hart@ complet@ a r@m@}i]elor Titanicului

Comisie special@ pentru a
investiga structurile de
crim@ organizat@ în UE
Parlamentul European a creat, mier

curi, 14 martie, o comisie specială pentru
problemele legate de crimă organizată,
corup ălare de bani. Comisia are
la dispozi

ă
ătre

structuri ale crimei organizate (inclusiv
structurile de tip mafiot). În acela

ă
propună ac

ă a fondurilor publi
ce, infiltrarea sectorului public

ă principalele amenin
ări provocate de structurile de crimă
organizată în Uniunea Europeană.

Pe perioada mandatului, comisia tre
buie să evalueze impactul pe care crima
organizată îl are asupra economiei

ă ă propună măsuri legis
lative, precum ă per
mită Uniunii Europene să reac

ători, victime ale crimei organizate,
institu ă

ă o dată, va avea

ă

ă
ători, implica ă împo

triva crimei organizate, corup
ălării de bani.
Decizia creării comisiei a fost adop

tata prin vot liber, cu ridicare de mâini.

ă
înceapă să func ă la finalul
lunii aprilie din acest an.

-

ţie
ţie un an pentru investigarea

modului în care mediul economic euro-
pean, administraţia public

ţiuni pentru combaterea
aspectelor investigate.

Utilizarea deficitar -
-

-
ţ

-

-
ţii în UE -

ţiuni, care s -
ţioneze la

nivel internaţional, comunitar ţional.
Deputaţi i europeni vor audia

judec
ţii ţii civile

Comisia, cu un mandat de un an, care
poate fi prelungit înc

ţiile de a face vizite la faţa locului
ţiile comu-

nitare ţionale din întreaga lume.
Deputaţii europeni ar putea invita la

audieri reprezentanţi ai societ ţii civile,
mediului de afaceri ţiilor
victimelor crimei organizate, precum

ţi ai autorit ţilor, inclusiv
judec ţi în lupta zilnic -

ţiei

-

ţia
comisiei în cadrul plenului de la Bruxelles
din 28-29 martie, comisia urmând s

ţioneze pân

şi sp

şi sistemele
financiare au putut fi infiltrate de c

şi
interval de un an, noua comisie trebuie s

şi contami
narea afacerilor legale şi a sistemului
financiar reprezint

şi so
ciet şi s

şi alte ac

şi na

şi organisme ale societ

şi
atribu şi
a organiza audieri cu institu

şi na

şi ai organiza
şi

reprezentan

şi
sp

Parlamentul va vota compozi

Următorii paşi
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Creştin-Democraţii au repurtat o vic-
torie în Landul Saarland, dar aliaţii (FDP)
nu au reu

ţinut poziţia de cel mai puternic partid
din stat obţinând 34.5 la sut

ţ

ţilor,
care a explodat pe scena politic

ţ

ţie condus pân

ţi au votat pentru desemnarea
liderului.

Mofaz, iranian de origine, este un fost
ţele de Ap

şit s
şi-au

men

ştere semnificativ

ştigat 16.1 la sut şi Partidul Pira

ştigat a doua
prezen

şef în For
şi Livni, care au fost ambii membri ai
partidului de dreapta Likud, înainte de
aderarea la Kadima, s-au g

Şefii anteriori ai Kadima au fost
fondatorulAriel Sharon şi Ehud Olmert.

Sondajele recente arat

ă intre în parlamentul regional
Conservatorii lui Merkel, CDU,

ă, Partidul
Social Democrat (SPD) a realizat 30 la
sută, o cre ă fa ă de
rezultatele din 2009.

Partidului de extrema-stânga, Linke, a
câ ă

ă germană
în septembrie anul trecut, a câ

ă într-un parlament regional, cu
mai mult de 7 la sută.

Mofaz a primit 62 la sută din voturi, în
alegerile primare ale principalului partid de
opozi ă acum de Livni. Doar
45 la sută din cei 95.000 de membri
înregistra

ărare Israeliene. Mofaz

ăsit într-o
rivalitate acerbă pe parcursul ultimilor ani.
În 2008, Livni la învins la un scor strâns pe
Mofaz pentru a deveni lider al partidului.

ă Kadima, care
are 28 de locuri în Knesset-ul curent, într-o
scădere dramatică în următoarele alegeri
programate pentru luna octombrie 2013.

Shaul Mofaz a învins-o clar pe Tzipi
Livni, devenind noul lider al Partidului
Kadima din Israel.

Consolidarea structurilor democratice
nou alese în urma Primăverii Arabe ar
trebui să fie o prioritate pentru Adunarea
Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana,
a spus pre

ă, 25 martie,
la Rabat. Reuniunea din Maroc a fost
prima care a reunit deputa

ărilor
PrimăveriiArabe.

Uniunea pentru Mediterana este
formată din cele 27 de state UE

ării Mediterane: Albania,
Algeria, Bosnia

ă, Siria, Tunisia

şedintele Parlamentului Euro
pean, Martin Schulz, duminic

şi din parlamentele

şi 16 state
de la sudul M

şi Her

şi Turcia.

-

ţii europeni cu
membrii noi ale ţ

ţegovina, Croaţia,
Egipt, Israel, Iordania, Liban, Mauritania,
Monaco, Muntenegru, Maroc, Autoritatea
Palestinian



Vând biciclet

ţ 200 lei. Tel. 0255-
211447. (RR)

Vând radio pick-up din Germa-
nia cu 100 discuri, preţ 150 lei. Tel.
0747-972902. (RR)

Vând în M

ţ 1400
lei; aparate fitness. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând veioz ţ
23 lei; veioz ţ 25 lei;
schiuri, preţ 80 lei; tablou pictat în
1982, preţ 75 lei; tablouri mici,
anotimpurile, preţ 5 lei/buc; u

ţ 1200 lei neg; capre, de la iezi la
vârst

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

Vând jaluzele plastic maro 4
canate, preţ 200 lei. Tel. 0355-
422572. (RR)

Vând perdea de 6 m cu inele din
plastic, cusut

ţ 100 lei; telefon
nou Alcatel ro

ţea de 6
s ţ 900 lei. Tel. 0746-
105860. (RR)

Vând vac
ţ 3500 lei. Tel. 0722-

801561. (RR)
Vând buc

ţ 250 lei; frigider mijlociu Arctic,
preţ 100 lei; m ţ ţ
30 lei; 4 mp parchet, preţ 100 lei. Tel.
0769-642889. (RR)

Cump

Vând la
ţ 800 lei. Tel. 0746-

105860. (RR)
Vâ color 17 inchi

marca Samsung în stare f. bun .
Tel. 0757-106324, 0770-515588.

Vând tv color Philips stereo,
diagonala 59 cm, în stare f. bun

ţii, nou

ţa,
crescut cu cereale, posibilitate de
sacrificare. Preţ 1100 lei. Tel. 0720-
035741.

Vând urgent frigider combin
ţ neg.

Tel. 0720-798050.
Vând covor persan mare,

înc ţ

ă albastră, stare
foarte bună, pentru copii 10-14 ani,
cu portbagaj, pre

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

526023. (RR)
Vând mobilă dormitor cu noptie-

re, adusă din Germania, pre

ă pentru birou, pre
ă dormitor, pre

ă
pliantă, 85 lei; aparatură electronică
defectă pentru piese de schimb. Tel.
0786-483218, 0355-415185. (RR)

Cine vrea să ajute un băiat de 10
ani operat la inimă de 2 ori, poate
dona ori

ăura

ă medie. Tel. 0744-682302,
0757-141238. (RR)

Vând sta

ă peste tot inclusiv
banda de sus, pre

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

Vând cruci din marmură la
comandă, felinare, marmură, granit.
Tel. 0755-594199. (RR)

Vând la
ăptămâni, pre

ă, trebuie să fete peste
1 lună, pre

ătărie cu 3 corpuri
suspendate, mască de chiuvetă,
corp veselă, toate la 200 lei; aragaz,
pre

ăsu ă televizor, pre

ăr la Reca ăura

ăr piei de miel. Tel. 0720-
893505. (RR)

ă de fân
cu trifoi, pre

ă

ă.
Tel. 0757-106324, 0770-515588.

Vând stupi verticali cu podisor,
capac acoperit cu tabla

ăr sobă teracotă second
hand. Tel. 0762-280388.

Vând ma ă de spălat Whir-
pool, 1000 de rota ă, îngustă,
cu capacul deasupra. 200 €. Tel.
0753-128675.

Vând porc de 150 kg la Oravi

ă
Whirpool, stare f. bună. Pre

ăl ăminte damă

şi porumb,
15 lei m

ş

şice are. Tel. 0786-483218,
0355-415185. (RR)

Vând la Soceni t ş de 2 luni,
pre

şu cu clapet

Şoşdea vi

ş 2 t şi mai
mari, plata pe loc, asigur transport;
cump

Şoşdea remorc

şi fund
antivarroa 110 lei. Tel. 0768-
331715, 0732-452930.

Cump

şin

şi copii, haine noi
pentru copii. Tel. 0748-205247.

nd monitor

Vând maşin

ştauf ş,
550 lei neg. Tel. 0743-738531.

Vând col
şcoal

şete roşie,
vernil, gri, piele, toate str

şi duble şi 2 geamuri
duble din lemn, la comand

şeminee; convectoare pe gaz cu
tiraj for

şa balo

şrot de
floarea soarelui, pre

şi animale; p
ş şi c

ş

şi vaccinuri la zi, carnet de s

şu sob

şu de cas

şa porumb. Tel.
0734-487007. (RR)

Cump

şifonier, vitrin
şi monitor, pre

şat
şi tacâmuri pentru

90 de persoane, pre

şi discuri muzic

şa puie

ă de cusut Singer,
călcător pe gaz pt. colec

ă ora 18.
Vând moară cu ciocane (10 in-

tercalate) cioclodar, volantă, gresor,
ăr, nouă, lucrată de meseria

ătărie, 2 foto-
lii, canapea extensibilă, birou ă
copii 60 lei. Tel. 0721-155683.

Vând cizme negre, pantofi negri,
gri vernil, toate din piele, nr. 35, toate
noi, 20 lei fiecare. Po

ăine, 20 lei
bucata. Scurtă blană nouă, străină,
20 lei. Tel. 0721-155683.

Vând 2 u
ă, cu

sticlă, lăcuite, fără tocuri. Tel. 0721-
155683.

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

ă; măcinătură pentru
animale, pre

ăsări ătu
ărucior în stare foarte

bună, ambele 350 lei neg; că ă
2 luni, rasa ciobănesc german, acte

ănătate,
pre

ă Vesta,
pre

ă cu tot, pre
ă, 5 lei/l; lustră cu 5 bra

ăr la Sacu cai de toate
felurile. Tel. 0732-982025. (RR)

Vând cameră combinată care
con

ă plus 1 cuier, dau
bonus imprimantă

ă,
400 €; candelabre cu mai multe
becuri, pre ă
plu ă bej cu maro, pre

ă completă

ătu
ă la 4 ani, stare bună, pre

ă electrică japoneză 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)

Vând tv color Provision, gri
metalizat, diagonala 51, 170 lei;
calculator PIV cu monitor, tastatură,
mouse, 550 lei; PlayStation 2, 130
lei; monitor lcd Samsung de 17', pre

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

Vând la Boc

ţionari,
parchet de fag. Tel. 0255-257476
dup

ţar de buc

ţ

ţat din comerţ, omologate,
preţ neg. Tel. 0729-824413. (RR)

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

Vând în Boc ţi de paie;
baloţi lucern

ţ 1,30 lei/kg neg;
ţ 1.30/kg; sorg

pentru p ţ de
bebelu

ţelu

ţ 300 lei. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Oţelu Ro
ţ 500 lei; geam în 3 canate cu

sticl ţ 150 lei; 100 l vin ro-
ţe,

preţ 50 lei. Tel. 0355-401982. (RR)
Vând în Boc

ţine 2 fotolii pat, birou, dulap,

ţ
900 lei. Tel. 0728-259148. (RR)

Vând la Anina costum popular
pt. femei, zona Banatul de Munte,
200 €; goblen Cina cea de Tain

ţ negociabil; garnitur
ţ 200 lei;

vesel
ţ 1000 lei. Tel.

0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând p ţ din Italia pentru copii

pân ţ 200
lei neg; huţul pentru copii de la 1 an
la 5 ani, se poate ţine în apartament,
150 lei neg. Tel. 0770-360674,
0355-803205. (RR)

Vând la Anina ferodou, 10 lei/m;
drujb

ţ 500 lei; circular de t

ţ 150 lei; abric f

ţ
150 lei; monitoare lcd, preţ 170 lei.
Tel. 0757-612642. (RR)

Cump

ţi de mag-
nolie culoare mov, preţ 55 lei neg.
Tel. 0722-514981. (RR)
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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

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) 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.

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

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

Vând cas

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

Vând cas
ţa, lâng
ţ 65.000 € neg.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc

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

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

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

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

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

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

Închiriez cas

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

şi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi
şoarei. Pre

şi

şi şcoala
general

şi

şi

şi şi

şi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

Cump

ţa zonele
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
strada principal

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

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

ă. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă,
racordate la toate utilită

şini, în Reşi

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare
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Vând bicicletă nouă, bikeAlpine,
cu certificat de garan

ă, 107.999 km, impecabi-
lă. Tel. 0745-157348, 0768-556364.

Vând Opel Astra Break Cara-
van, motor 1.6, an 1996, servo total,
dublu airbag, închidere centralizată,
turelă, consumabile schimbate, sta-
re f. bună, înmatriculat în România,
acte la zi, proprietar, pre

ă, an 1990, stare
foarte bună, înmatriculată, acte la zi,
pre ă, an
1991, stare foarte bună, acte la zi,
pre ă pentru
Opel Astra, 100 lei/buc; jante tablă
13" pentru Ford Escort; piese pentru
Opel: ventilator de căldură, ventila-
tor radiator, butuci ro ă
servofrână completă, casete direc-

ă IJ pentru
dezmembrare, pre

ă, pre

ă, an 1995, pre

ă, pre

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

ă, în stare perfectă,
pre

ă
175x70x13, 175x65x15, pre

ăr la Boc

ăr în Anina 2 cauciucuri de
vară pentru Matiz. Tel. 0766-
496941, 0255-240157. (RR)

Vând Fiat Panda, numere
Fran ă copii,
pre

ă cores-
punzător, taxe la zi, pre

ă pt.tractor 445 sau 650,
pre

ţie, preţ 350 lei.
Tel. 0721-155683.

Vând Skoda Fabia 1,4 mpi, în-
matriculat

ţ 2000 €;
Dacia 1310 Berlin

ţ 450 €; Dacia 1400 Berlin

ţ 500 €; pompe benzin

ţi spate, pomp

ţie mecanice

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

Vând motociclet
ţ 500 lei neg. Tel.

0742-003677. (RR)
Vând tractor Fordson, 38 cp,

adus recent, stare bun ţ 3950 €
neg. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

Vând Fiat Punto motor 1.2 injec-
ţie, 4 u

ţ 1700
€ neg sau variante. Tel. 0786-
110296. (RR)

Vând la Oţelu Ro
ţ 1150 €. Tel. 0768-

532960. (RR)
Vând Ford Transit, motor 2400

tdi, an 2002, stare foarte bun ţ
4500 €. Tel. 0757-392158. (RR)

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

Vând microbuz Volkswagen
Transporter autoutilitar

ţ
5200 €. Tel. 0765-856273. (RR)

Vând Fiat Panda, an 2008, ben-
zinar, motor 1100 cmc, consum 4%,
culoare galben

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

Vând cauciucuri de var
ţ 70 lei;

205x55x16, preţ 80 lei. Tel. 0255-
224242. (RR)

Vând în Boc ţ
3000 € neg; plug pentru tractor
mare, preţ 500 € neg; plug pentru
tractor 445, preţ 350 € neg. Tel.
0744-381141. (RR)

Cump

ţ 550 lei; arbore cotit de Dacia
1300 la reparaţia I, preţ 150 lei. Tel.
0766-496941, 0255-240157. (RR)

Cump

ţa, preţ 350 €; biciclet
ţ 100 lei. Tel. 0747-972902. (RR)
Vând Peugeot 405 GRD, 1.8

turbodiesel, acte la zi, preţ 1200 €;
Solenza din 2004, echipat

ţ 2500 €;
semiremorc

ţ 600 €. Tel. 0757-311013. (RR)

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

şi, gri metalizat, jante aliaj,
folie omologat

şu Dacia
SuperNova, pre

şa tractor U650, pre

şa cutie de viteze
cu 2 manete, 9 viteze, pentru tractor
445. Tel. 0744-381141. (RR)

Vând la Anina diferite piese
pentru Dacia 1300; cutie de viteze
pentru Dacia; set de tractor de
U650, 700 lei; set de tractor 550,
pre

Auto-Moto-Velo
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Oferte-Cereri

de Serviciu
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ma r t i e

Vând în Dognecea urgent cas
ţie cu mansard

ţ 28.000 € neg; cas
ţ 10.000 €.

Tel. 0767-748175. (RR)
Vând apartament 4 camere de-

comandat, super îmbun ţit, 2 b
ţa de 106 mp, preţ 50.000 €

neg. Tel. 0724-375599. (RR)
Vând apartament în Re ţa, et.

1, preţ 26.000 € neg; cas
ţ 24.000 €. Tel. 0723-665356,

0770-360947. (RR)
Vând în Re ţa teren intravilan

8200 mp, lâng

ţa, zon

ţie termic
ţa de

1200 mp, preţ 120.000 € neg. Tel.
0355-422259, 0355-408238. (RR)

Schimb apartament cu o camer

ţiri + diferen-
ţ

ţii o camer

ţa cartier
Moniom, preţ 60.000 €, adaptabil

ţii sau
depozit. Tel. 0723-160471.

Vând cas ţa 6 camere, 2
b

ţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Închiriez spaţiu comercial,
prest

ţile, curte
ţa-

Timi

ţ 33.000 € negociabil. Tel.
0732-097398.

Vând casa Zorlenţu Mare, 564
metri p ţi cu tot cu gr ţ
6.000 €. Tel. 0728-510783.

Vând cas

ţ 15.500 €
neg. Tel. 0745-638733.

Vând apartament confort 2
îmbun ţit, gresie, faianţ

ţa Intim Tel. 0771-
449583.

De vânzare apartament cu 2
camere decomandat, gaz, central

ţ 80 €. Rog seriozitate

ţei, lân-
g ţile,
preţ 10.000 €. Tel. 0744-359116.

Apartament 3 camere de vânza-
re pe str. Petru Maior, Re ţa. Reno-
vat complet

ţ 38.000 €. Tel.
0731-359754.

ă
în construc ă, 2 băi, 3
dormitoare, pre ă
2 camere, grădină, pre

ătă ăi,
suprafa

ă în Ezeri

ă Registrul Auto
Român. Tel. 0731-376609. (RR)

Vând la Soceni teren intravilan
cu pomi fructiferi, grădină mare. Tel.
0744-682302, 0757-141238. (RR)

Vând casă în Re ă
centrală, 4 camere, bucătărie, baie,
cămară, izola ă, centrală pe
gaz, grădină

ă
38 mp mobilat, termopane, centrală
proprie, cu apartament cu 2 camere,
eventual fără îmbunătă
ă. Tel. 0764-320258.

Vând casă sat Apadia 3 camere
ă construc ă fiecare,

curte ădină 1000 mp, 20.000 €
negociabil. Tel. 0720-154313.

Vând casă Re
ă

ă construc

ă Re
ăi, încălzire centrală gaz, curte,

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

ări servicii, amenajat cu toate
utilită ădină, în Boc

ă, la

ătra ădină, pre

ă în Doman, 3 camere,
80 mp, curte 600 mp, încălzire cu
lemne, curent electric, pre

ătă ă, termo-
pane, încălzire, mobilat, etaj 4 cu
acoperi

ă
proprie, bloc cărămidă, termopane,
etaj 3 /4 amenajat cu gust, aproape
de universitate, 31.000 €. Tel. 0745-
466751.

Închiriez garsonieră mobilată
ă complet cu toate electrocas-

nicele, termopane, laminate, cabină
de du

ăr apartament cu o came-
ră sau garsonieră, preferabil cu
balcon, ofer maxim 1100, plata pe
loc. Tel. 0741-13153.

Vând teren intravilan, 800 mp,
Boc ă, strada Lerni

ă pădure, acces la toate utilită

ă,
ferestre termopan, parchet stejar
masiv, boxă etc. Pre

şi
ş,

pre

şi

şi

şi curte, suprafa

şi dou
şi gr

şi
şi

pentru sediu de firm

şi

şi gr şa
Român şoseaua Reşi

şoara. Tel. 0732-097398.
Vând casa în Bocşa str. Repu-

blicii, pre

ş, zona pia

şi
utilat

ş. Pre şi
ofer seriozitate. Tel. 0722-837434.

Cump

şa Montan

şi
şi dotat cu central

REŞI

B

Ş:

ŢA:

Ţ

Buc

ţinere ţii: 1;
Femeie de serviciu: 1; Fochist la cazane de ap

ţioner de hotel: 2;

ţi industriali: 2;

ătar: 1; Femeie de serviciu: 1; Lăcătu
ătar: 1;

Agent control acces: 1; Asistent medical
fizioterapie: 2; Bucătar: 1; Electrician de între

ă caldă
ă presiune: 2; Lucrător bucătărie: 1; Masor: 1; Ospătar:

5; Recep
ă de mare tonaj: 1; Vânzător: 1;

ărfuri: 1; Operator la robo
ă de mare tonaj: 1;

ş mecanic:
1; Osp Şofer de autoturisme şi camionete: 1; Strungar
universal: 1; Sudor: 1;

şi repara
şi cazane de

abur de joas
Şef restaurant: 1; Şofer autocamion/

maşin
Casier: 1; Consilier juridic: 1; Manipulant

m Şofer autocamion/
maşin

ĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

TOTAL JUDE : 33

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 28.03.2012

Imobiliare
Vând apartament 2 camere, et.

1, semidecomandat, central

şului în apro-
pierea motelului. Tel. 0770-892812.

şi

ă
proprie, balcon închis. Pre

ământ pentru grădină,
pre

ă
zona Govândari, dotată cu toate
utilită

ă termică.
Tel. 0355-801140, 0255-253973.

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

ătaia, 500 mp, în
centru, pre

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

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

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

ământ pe Valea
ă ă,

curent. Tel. 0730-248120. (RR)

ţ 24.000
€. Tel. 0721-802204.

Vând p
ţ foarte convenabil. Terenul este

pe drumul Caransebe

Vând apartament 2 camere, Al.
Felix. Tel. 0355-410569.

Ofer spre închiriere garsonier

ţile necesare. Rog seriozitate.
Preţul pieţei. Tel. 0748-131343.

Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, 2 balcoane, zona Tranda-
firul, bloc izolat, central

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

Vând teren în G
ţ neg. Tel. 0256-410590,

0747-832171.
Vând cas

ţ
30.000 € neg. Tel. 0728-923280.

Închiriez cas

Vând 1300 mp teren, Semenic,
lâng

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

Primesc în Reşi
şi îngrijesc b şi copii

peste 1 an. Tel. 0355-807436. (RR)
Doresc s

şi
şi

pu

şi termice
mansarde fier beton dupa proiect.
Tel. 0733-609770, 0762-134922.

Filmez şi fotografiez la nun
şi evenimente speciale . Tel

0729-844264.
Caut de lucru ca zidar, zugrav,

instala

şu sau la
cheie, hale industriale, instala

şi electrice. Tel. 0741-017894.

ţa 2 fete în
gazd

ţi-m

ţa sau în str
ţie

ţin

ţ

ţi,
botezuri

ţii sanitare, ofer seriozitate.
Tel. 0755-485664.

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

ţii sa-
nitare

ă ătrâni

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

Doresc să iau în gazdă un cuplu
sau o femeie bătrână contra ajutor la
menaj. Tel. 0355-426221. (RR)

Am oameni, foarte muncitori în
constr,daca e nevoie contacta ă,
Tel. 0755-485664.

Caut să îngrijesc bătrâni sau
copii în Re ăinătate.
Cunosc maghiara la perfec

ă germană. Tel. 0771-109874.
Angajăm ospătari/barmani

cu/fără experien ă. Detalii la nr. tel.
0723-897114.

Executăm lucrări int-exterioare
gresie faianta podele izolati zidari
tencuieli instalati sanitare

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

Construim case la ro

Vând Opel Astra 1.6 pe benzin
ţ

3900 € neg. Tel. 0764-933721. (RR)
Vând Ford Focus Turnier

Combi, an 2000, motor 1400 cmc pe
benzin ţ 4200 € neg. Tel. 0735-
606611, 0733-966375. (RR)

Vând în Eftimie Murgu tractor
U445, preţ 3600 €. Tel. 0765-
856273. (RR)

Vând Dacia Logan, culoare
vi

ţionat,
închidere centralizat

ţ 3100
€ neg. Tel. 0472-066812. (RR)

Vând în Re ţa microbuz
Renault Master, an fabricaţie 2001,
preţ 4000 € neg; dezmembrez
Renault Twingo an 2001, preţuri
neg; jante aluminiu pe 14, 15 ţoli,
500 lei/set. Tel. 0355-426704, 0752-
030888. (RR)

Cump

ţ
ţ 1650 €;Audi

A4, benzinar, numere Italia, an
1996, gri metalizat, climatronic,
mp3, 4 geamuri electrice, preţ 1350
€. Tel. 0722-777543, 0768-066066.

Vând tractor U445 cu plug
ţ 3200 € neg. Tel. 0767-

679777. (RR)
Vând tractoare second-hand,

cositoare de tractoare cu discuri
mari ţii
de ierbicidat

ţ
600 €; Ford Transit cu 6 locuri, ma-

ţ 3500 €. Tel. 0765-
760234. (RR)

Vând Jeep Toyota, 4x4, motor
1,6 benzinar, preţ 3500 € neg. Tel.
0722-998496. (RR)

Vând 2 Dacii pentru programul
Rabla, 300 €/buc. Tel. 0722-
801561. (RR)

Vând motociclet
ţ

1200 € neg. Tel. 0727-271045. (RR)
Vând la Glimboca autoturism

Fiat Ritmo, an 1987, stare tehnic
ţ 500 € neg. Tel. 0721-

270582. (RR)
Vând la Anina Opel Astra F, an

1995, 1.6 pe benzin

ţ 1600 € neg.
Tel. 0744-128563, 0761-670093 (rr)

Vând Vw Polo an 2001, motor
1,4i înmatriculat ro, acte la zi, stare
perfect ţionare, preţ 2600 €.
Tel. 0744-921568.

VândAudiA4 an 1995 motor 1,8i
turbo, aspect irepro

ţionare, preţ 1000 €.
Tel. 0744-921568.

Ofer spre închiriere garaj zona
Gara Sud. Tel. 07223-160358,
0746-226851.

Vând 2 biciclete pt. copii

ţionare. Preţ 1000 €. Tel.
0726-657001, 0770-546387.

Cump

ă
adus recent din Germania, pre

ă, pre

ă, air-bag,
servo, computer de bord, pre

ăr urgent voucher. Tel.
0763-327671. (RR)

Vând în Lugoj Ford Transit cami-
onetă cu ladă de 3x2 m, 3 locuri în
fa ă, motor 2.5, galben, stare foarte
bună, recent adus, pre

ă, pre

ă, înmatriculată,
stare bună, pre

ă Yamaha,
înmatriculată, stare impecabilă, pre

ă
bună, pre

ă, motor 16
valve, închidere centralizată, acte la
zi, turelă manuală, pre

ă de func

ă de func

ă normală. Tel. 0748-205247.
Vând Ford Mondeo combi,

înmatriculat, acte la zi, stare bună
de func

ăr la Boc

şiniu metalizat, geamuri electrice,
oglinzi electrice, aer condi

şi

şi
grap

şi mici, greble de fân, instala
şi alte utilaje agricole.

Tel. 0730-804745. (RR)
Vând Golf 2 înmatriculat, pre

şina este carosat

şabil, stare
perfect

şi o bi-
ciclet

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

Auto-Moto-Velo
Casă de vânzare, cartier

Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construc ă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Pre

ă, suprafa ă
120 mp, decomandat, confort 1, et.
1, centrală încălzire proprie,
geamuri termopan, inclusiv terase,
sistem de securitate, anveloparea
pere

ă, gresie în baie,
bucătărie

ădină în Boc
ă cu intravilanul, intabulată,

pretabil la orice fel de construc
ă

ă
proprie, balcon închis, pre

ă fizică vând aparta-
ment 2 camere, et. 2, lângă

ă nr. 2, bloc cărămidă, cu
centrală termică, termopane, mobi-
lat, boxă. Pre

ă în centru Re

ătă

ăstrelelor
bl. 7 et. 2, garsonieră neamenajată,
30 mp locuibili, pre

ă, termo-
pane, pre

ă
bună pentru construc

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

Vând casă în Gătaia compusă
din 2 camere, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente, plus clădire cu
3 încăperi în curte, garaj

ădină 1520 mp, pre
ădină de 1000 mp, pre

ătă
ă

ă pe
str. Lerni

ă compusă din 3 camere,
bucătărie, curte, apă

ădină mare cu anexe,
32.000 € neg. Tel. 0767-470450. (rr)

Vând la Dognecea casă compu-
să din 3 dormitoare, 2 băi, bucătărie,
balcon, grădină, pre

ărbosu casă cu 2
camere, bucătărie, grădină, livadă,
curent, pre

ă ă în cen-
tru, pre ă la deal, pre

ţii sau depozit, compus

ţ 60.000 € neg. Tel. 0723-
160471, 0728-079424.

Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Var ţa util

ţilor exteriori, parchet de lemn
în camere, faianţ

ţ 58.000 €.
Tel. 0723-160471, 0728-079424.

Vând/schimb cu auto diesel
2800 mp gr

ţii,
utilit ţi în apropriere, 1,5 euro/mp
neg. Tel. 0743-738531.

Vând apartament 2 camere, et.
1, semidecomandat, central

ţ 24.000
€. Tel. 0721-802204.

Persoan

ţ 28.999 €. Tel. 0722-
172168.

Vând cas ţa. Tel.
0355-806864, 0745-174215, 0745-
157348.

Vând apartament confort 1 îm-
bun ţit în Re ţa, Lunca Bârzavei,
Republicii et. 1. Tel. 0723-665356,
0770-360947. (RR)

Vând în Re ţa, str. Alb

ţ 11.500 € neg.
Tel. 0744-145154, 0355-802422 (rr)

Vând în Re ţa, pe Calea Caran-
sebe

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

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

vacanţ

ţ 35.000 € neg;
gr ţ 10 €/mp.
Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)

Vând în Re ţa apartament con-
fort II îmbun ţit, 3 camere, dotat
cu toate utilit ţile. Tel. 0355-402016.

Vând în Boc
ţei nr.12, plus anexe, preţ

22.000 €. Tel. 0769-434287. (RR)
Vând în Mehadia, Cara

ţ 28.000 € neg.
Tel. 0741-297029. (RR)

Vând în B

ţ 10.000 € neg. Tel. 0744-
381141. (RR)

Vând la Sec
ţ 22.000 €; cas ţ

22.000 €. Tel. 0731-191130. (RR)

şi holuri. Pre

şa 2,
limitrof

şcoala
general

şi

şi

şi

şi
şului, apartament confort I, 2

camere, etaj 5/8, central

şi

şi anexe,
gr

şi

şa urgent cas

ş-Seve-
rin, cas

şi canal, curent
trifazic, gr

şeni cas

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

SC Trimsol Romania, companie care se ocupă de confec
ăriei Municipiului Re

ă în industriaAutomotive.
Primăria Municipiului Re

ă la procesul de recrutare. Astfel, compania are nevoie de 100
de muncitori califica

ă 100 de muncitori, iar pentru anul viitor se
urmăre ăr de până la 500 de angaja ă
operatori ma ăiere, mecanici, gestionari
magazie, operatori CAD,

ă, Administrativ. Se
oferă salarii atractive, tichete de masă, transport, prime de produc

ă pute
ă ăriei Municipiului Re

ărul de telefon 0255
211692.

ţionarea
huselor pentru ma ţa,
informaţii referitoare la halele industriale din ora

ţa susţine activitatea firmei investitoare

ţi în cusut pentru prima linie de producţie, spre
sfâr

ţi. Se caut

ţie, Calitate, Logistic
ţie,

condiţii de lucru excelente.
Pentru informaţii ţi adresa Centrului

de Informare pentru Cet ţeni din cadrul Prim ţa,
Piaţa 1 Decembrie 1918, Nr. 1A sau la num

şini, a solicitat Prim şi
ş, cu scopul de a

deschide o fabric
şi şi

particip

şitul anului 2012 înc
şte atingerea unui num

şini de cusut, operatori t
şef de linie, controlori calitate, ingineri pentru

departamentele de Produc

şi depunerea CV-urilor v
şi

Prim@ria Municipiului Re}i]a
recruteaz@ for]@ de munc@
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DE VĂZUT LA TV:
VOLEI FEM:

Vineri Digi Sport 3 ora 17:00
HOCHEI: Finala Camp. Nat., Meci 5, Corona Brasov - Miercurea Ciuc

Vineri Digi Sport 2 ora 19:30
HANDBAL FEM.: Cupa EHF, semifinale, MAR Alicante - HC Zalau

Sambata Digi Sport 1 ora 11:00
BASCHET MASC.: Divizia A, BC Timisoara - CSU Ploiesti

Sambata Digi Sport 2 ora 19:00
MOTOCICLISM: Superbike, MP al Italiei, Imola, cursa 1

Duminica Eurosport ora 13:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, semifinale, Oltchim - Gyor

Duminica Digi Sport 1 ora 18:00

TENIS:
ora :

Duminica Digi Sport 3 18:30

0

Divizia A: Unic Piatra Neamt - SCM U Craiova

DANSURI: , ziua

ATP Tour Miami, finala
Duminica Digi Sport 2 20 0

Dance Masters Open 2012 2

- Turneul de la

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
26 mar - 01 apr: PATINAJARTISTIC - Camp. Mondial, Nice Franta;
29 mar - 01 apr: RALIURI - WRC, Raliul Portugaliei, Etapa 4;
02 - 08 apr: TENIS: Turneu WTAla Charleston (SUA);
02 - 07 apr: CICLISM - Turul Ta ;
04 - 08 apr: CICLISM: C. M. pe pist .

rii Bascilor (Spania)
ă de la Melbourne (Australia)

TENIS
Halep a ratat calificarea in optimi de finala la Miami.

Roddick a produs surpriza la Miami. Prima victorie in fata lui
Federer dupa 4 ani.

Hanescu, eliminat in semifinalele turneului de la Marrakech.

Adrian Ungur

Jucatoarea
Simona Halep, locul 50 WTA, a ratat calificarea în optimile de finala al
turneului de la Miami (SUA), dotat cu premii în valoare totala de
4.828.050 de dolari. Halep a fost învinsa, în turul trei, cu scorul de 6-4,
7-6 (6), dupa doua ore si sase minute, de Marion Bartoli, cap de serie
numarul 7 si pozitia a saptea în ierarhia mondiala. Pentru performanta
reusita la Miami, Simona Halep va primi 80 de puncte WTA si un cec în
valoare de 21.000 de dolari.

Americanul Andy Roddick s-a calificat in optimile
de finala ale turneului ATP Masters 1000 de la Miami dupa ce l-a invins
in trei seturi pe elvetianul Roger Federer, cu 7-6 (1), 1-6, 6-4. Pentru
Roddick aceasta este prima victorie in fata lui Federer dupa patru ani si
doar a treia din intreaga cariera. Jucatorul de peste ocean a dezvoltat
un adevarat complex in fata lui Federer, pierzand nu mai putin de 21 din
cele 24 de meciuri. In alta ordine de idei, liderul mondial Novak
Djokovic a trecut fara probleme de Viktor Troicki, cu 6-3, 6-4, iar Juan
Martin Del Potro s-a impus in fata croatului Marin Cilic cu 6-3, 7-6 (3).

Jucatorul Victor Hanescu, locul 95ATP si cap de serie numarul 2, a fost
eliminat în semifinalele turneului challenger de la Marrakech, dupa a
fost învins, cu scorul de 7-5, 6-4, de slovacul Martin Klizan, locul 106
ATP si al saselea favorit. Pentru atingerea penultimului act al
competitiei, Hanescu va primi 29 de puncte ATP si un cec în valoare de
1.500 de euro.

in varsta de 27 ani, actualmente pe locul 100 in
clasamentul ATP, favorit numarul 3 la castigarea intrecerii a ajuns pana
in finala turneului unde a fost intrecut de catre slovacul Martin Klizan
(fav.6) in trei seturi cu scorul 3-6,6-3,6-0. Pentru participarea la acest
turneu Ungur a primit un cec in valoarea de 2.500 $ si 48 puncteATP.

GIMNASTICA
Aur pentru Chelaru la

Cottbus. Diana Chelaru a cucerit
medalia de aur la sol în cadrul eta-
pei de Cup -

-

-

ă Mondială de la Cott
bus. Vicecampioană mondială în
2010 la acest aparat, ă
cu 14.375, ob

ări (14.025), cea mai mare
notă din concurs. Gabriela Drăgoi,
a doua finalistă a României a ocu
pat locul 6 la bârnă, cu o notă de
12.800. La masculin, niciun
tricolor nu a urcat în finalele. La
paralele Diana Chelaru s-a clasat
pe locul

ă cu 13.500, după ce în
calificări s-a clasat tot pe locul 7,
cu nota 13.600. Finala de la
paralele a fost câ ă de repre
zentanta gazdelor Elisabeth Seitz
(nota 14.825). România a aliniat
cinci sportivi la turneul de la
Cottbus, Diana Chelaru, Gabriela
Drăgoi, Raluca Haidu, Andrei
Ursache

a fost notat

şapte în finala. Ea a fost
notat

ştigat

şiAndrei Muntean.

ţinând, la fel ca în
calific

Etapa 24/34: 30 martie - 2 aprilie 2012: Vineri, 30.03
Sâmbata, 31.03

Duminica,
01.04

Luni, 02.04

: Otelul Ga-
lati - Vointa Sibiu, ora 20.30 - Digi Sport; : Sportul - CS
Mioveni, ora 16.30 - Digi Sport; Petrolul - FC Brasov, ora 19.00 - Digi
Sport; Pandurii Târgu Jiu - Steaua, ora 21.30 - Digi Sport;

: Gaz Metan Medias - Astra, ora 16.00 - Gsp TV; Rapid - Dinamo,
ora 21.00 - Digi Sport; : Concordia Chiajna - Ceahlaul
Piatra Neamt, ora 19.00 - Digi Sport; U. Cluj - FCM Târgu Mures, ora
19.00 - Dolce Sport; FC Vaslui - CFR Cluj, ora 21.30 - Digi Sport.

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 23-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 23 15 5 3 44 16 50p
Dinamo Bucuresti 23 13 6 4 38 17 45
FC Vaslui 23 13 3 7 38 20 42
Steaua Bucuresti 23 12 6 5 28 16 42
Rapid Bucuresti 23 12 5 6 34 22 41

. Otelul Galati 23 10 6 7 20 18 36
7. Pandurii Tg. Jiu

U Cluj 23 8 10 5 30 23 34
9. FC Brasov 23 8 5 10 23 22 29

. Ceahlaul Piatra Neamt 23 7 8 8 22 30 29
11. Astra Ploiesti 23 7 7 9 22 26 28

Gaz Metan Medias 23 7 6 10 30 35 27
13. Vointa Sibiu 23 6 7 10 14 24 25

FCM Targu Mures 23 5 9 9 20 26 24
5. Sportul Studentesc 23 5 9 9 25 36 24p

16. Concordia Chiajna 23 5 6 12 18 39 21p
17. Petrolul Ploiesti 23 4 7 12 22 33 19p
18. CS Mioveni 23 2 5 16 14 49 11p

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

23 9 8 6 34 24 35p
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 21-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 21 21 0 0 754 540 42p
2. Stiinta Mun. Bacau 20 16 0 4 623 515 32p
3. U. Bucovina Suceava 20 12 2 6 579 562 26p
4. CS Caras Severin 20 12 1 7 529 526 25p
5. HC Odorhei 21 10 3 8 657 617 23p

. Energia Pandurii Tg. Jiu 21 11 2 8 612 615 23
7. U. Poli. Municipal Timisoara
8 Potaissa Turda 21 9 2 10 586 593 20p
9. Dinamo Municipal Calarasi 21 9 2 10 582 594 20

. U Transilvania Cluj 21 7 2 12 544 587 15
11. CSM Bucuresti 20 6 1 13 498 528 13

CSM Ploiesti 21 5 3 13 513 588 13
13. CSM Satu Mare 21 5 2 14 552 621 12

CSA Steaua Bucuresti 21 1 2 18 537 689 4

6 p
21 10 0 11 541 532 20p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 22/26: 22 aprilie 2012

CS Cara Severin - CSM Ploie ti

: Potaissa Turda - Universitatea
Transilvania Cluj; CSA Steaua Bucuresti - Energia Lignitul Pandurii
Tg. Jiu; ; HC Odorhei - CSM Satu
Mare; Dinamo Municipal Calarasi - HCM Constanta; Universitatea
Bucovina Suceava - Universitatea Poli. Municipal Timisoara; CSM
Bucuresti - Stiinta Municipal Dedeman Bacau.

-ş ş

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~

HANDBAL
Antrenorul echipei handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea, Radu

Voina, a declarat ca duelul cu Gyor ETO din semifinalele Ligii
Campionilor va fi echilibrat.

“Nici nu ne-am dezmeticit bine dupa revenirea de la echipa nationa-
la si trebuie sa trecem la meciurile importante cu Gyor. Meciul de
duminica va fi foarte greu, ne luptam cu o echipa completa, puternica,
mai puternica decât în anii precedenti. Tehnicianul campioanei a facut
referiri si la sansele de calificare mai departe. "Din punctul meu de
vedere, chiar daca situatia noastra nu este prea roz, cred ca sansele
sunt egale pentru ambele echipe. Poate exista acel plus pentru Gyor,
având în vedere ca va juca returul acasa. La fel si în cealalta semifinala,
dintre Larvik si Buducnost. Niciun meci nu seamana cu altul, iar
motivarea conteaza foarte mult. Vorbim de primele patru echipe din
Europa, iar la acest nivel totul este echilibrat. Este ceva bun ca am
ajuns aici, dar noi nu prea stim sa apreciem lucrurile bune".

Mansa tur dintre Oltchim Râmnicu Vâlcea si Gyor ETO, din
semifinalele Ligii Campionilor, se va juca duminica, de la ora 18.00.
Partida retur dintre Oltchim si Gyor, decisiva pentru calificarea în finala,
se va juca în 7 aprilie, la Veszprem. Obiectivul formatiei vâlcene este
calificarea în finala, în timp ce echipa ungara si-a impus câstigarea Ligii
Campionilor. În cealalta semifinala se vor duela Larvik HK si Buducnost
Podgorica, mansa tur fiind sâmbata, în Norvegia, iar cea retur, la
Podgorica, în 8 aprilie.

SPADA
Echipa feminin

-
ă de spadă a

României a ocupat locul al
ă Mondială de

la Saint Maur. Fetele au pierdut in
finala pentru locurile 5-6 în fa

ă acolo au
trecut în turul secund de Hong
Kong cu 45-28, ca apoi să cedeze
în "sferturi" cu Germania, 25-22.
În lupta pentru locurile 5-8 au
trecut întâi de Estonia, cu 45-39,
după care au cedat cu Polonia.

şase
lea la etapa de Cup

ţa
Poloniei cu 31-27. Pân

FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfasu-

rat meciurile tur din cadrul
sferturilor Ligii Campionilor:

Marti 27 martie:
Benfica - Chelsea 0-1
APOEL- Real Madrid 0-3

O. Marseille - Bayern 0-2
Milan - Barcelona 0-0

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

Sporting L - Metalist
Atlético Madrid- Hannover 96
AZAlkmaar - Valencia CF
Schalke 04 -Athletic Bilbao

Cupei României. Miercuri s-a
desfasuta prima semifinala: FC
Vaslui - Rapid scor final 0-0, iar
partida Dinamo - Gaz Metan
Medias se va disputa joi, de la ora
20:00 si va fi transmisa în direct de
ProTV. Meciurile retur vor avea loc
la 11 aprilie.

Miercuri 28 martie:
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