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Bănăţenii de munte, în miezul vârtejului politic

Victor Ponta, prezent la Re}i]a, s-a ar@tat îngrijorat c@ Guvernul ne vinde ]ara!
Matei Mircioane
Ceea ce părea simplu, se dovedeşte
extrem de complicat. Frunzăverde şi-a dat
demisia, oficial, din PD-L, s-a înscris în PNL, a
părăsit şi fotoliul de preşedinte al Consiliului
Judeţean. Se zice că 38 de primari PD-L, din
42, îl vor urma pe Frunzăverde în PD-L. Bun,
dar cine va rămâne preşedinte la PD-L CaraşSeverin, cine va prelua sediul PD-L, cine va
prelua preşedinţia Consiliului Judeţean, ce vor
face şefii direcţiilor judeţene pedelişti, ce va
face prefectul, şi el provenit din grupare

democrat-liberală? Care va fi locul şi rolul
foştilor pedelişti în gruparea extinsă a
liberalilor? Sunt acestea întrebări pasionante,
care nu prea dau timp bănăţenilor să se ocupe
de construcţii materiale. Acum, bănăţenii, ca şi
toţi românii, de altfel, sunt ocupaţi cu
monitorizarea construcţiilor politice, spirituale.
În acest context, la sfârşitul săptămânii
trecute, preşedintele PSD, Victor Ponta, a fost
la Reşiţa, pentru a participa la lansarea oficială
a candidatului USL pentru Primăria Reşiţa,

Editorial

Dan Popoviciu

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Insolvenţa scoate în
stradă angajaţii UCMR

Mihai Stepanescu. În deschiderea conferinţei
de presă, organizată la sediul PSD Caraş-Severin, preşedintele judeţean PSD, Ion Mocioalcă a anunţat că miezul politicii româneşti
s-a mutat la Reşiţa. Apoi, Victor Ponta i-a urat
lui Mihai Stepanescu, „Bun revenit în Partidul
Social Democrat!” şi l-a asigurat că viitorul
Guvern USL îl va sprijini în proiectele de modernizare şi dezvoltare ale municipiului. Ponta
şi-a mai exprimat convingerea că, spre deosebire de alte judeţe, care au rămas portocalii, în
Caraş-Severin, Uniunea Social Liberală va
câştiga detaşat, atât alegerile locale din iunie,
cât şi alegerile parlamentare, care s-ar putea
să fie devansate. „Sunt convins că vom câştiga şi alegerile prezidenţiale, cu candidatul
nostru, Crin Antonescu, alegeri pentru care
anul 2014, în noile condiţii politice, devine o
dată incertă, mult prea îndepărtată”. Ponta a
spus că, prin trecerea unor parlamentari
pedelişti la USL, Puterea actuală a pierdut majoritatea în Senat, iar în Camera Deputaţilor,
majoritatea este instabilă. Astfel că USL va
demara procedurile pentru demiterea preşedintelui Camerei, Roberta Anastase, acuzată
de grava încălcare a regulamentului instituţiei.
Ponta a mai apreciat că, în cazul în care se va
dovedi că echilibrul politic s-a schimbat, în
următoarea etapă, trebuie numit fie un Guvern
de Uniune Naţională, fie un Guvern de tehnocraţi, care să organizeze alegeri anticipate:
„După ce USL va câştiga alegerile, Guvernul
USL va trebui să se ocupe de treburile ţării,
pentru că acum nimeni nu mai conduce România”. Preşedintele PSD şi-a exprimat îngrijorarea că Guvernul Ungureanu, slab dezorientat

şi şantajabil, poate produce mult r ău
României, de aceea, alegerile parlamentare
trebuie organizate cât mai repede, luna
noiembrie fiind mult prea îndepărtată.
Victor Ponta a mai declarat că, dacă va
ajunge premier, printre primele măsuri economice pe care le are în vedere sunt: Reducerea
contribu ţiei de asigur ări sociale; TVA
diferenţiat pentru produsele agroalimentare,
pentru încurajarea producţiei interne; O nouă
lege a achiziţiilor publice, astfel încât acestea
să fie corecte şi transparente; Interzicerea
accesului Guvernului la fondul de rezervă al
bugetului de stat, fond care a fost folosit pentru
mituirea primarilor puterii;
La conferinţa de presă, de sâmbăta
trecută, alături de Victor Ponta au fost Ion
Mocioalcă şi Marcel Vela, copreşedinţii USL în
Caraş-Severin, precum şi candidatul USL la
primăria Reşiţa, Mihai Stepanescu.
Toate bune şi frumoase, dar, cine face
roboţi, cine extrage aur şi cupru din pământ,
cine face avioane, agricultură, cultură,
autostrăzi? Dacă nu le-am făcut înainte de
alegeri, oare, după alegeri, epuizaţi de atâtea
discuţii, vom mai avea chef?! Guvernul,
probabil, îngrijorat şi el de aceste probleme, sa gândit să dea pe mâna unor companii străine
aurul, cuprul, autostrăzile etc. Nu de alta, dar,
să ne scape de nişte griji.
În aceste condiţii, Victor Ponta se arată
revoltat faţă de intenţia Guvernului de a ne
vinde ţara! Oare să fie doar o revoltă
politicianistă sau este într-adevăr o problemă
gravă, de care depinde viitorul nostru şi al
urmaşilor, urmaşilor noştri.

de gândire în domeniu este în mod clar
semnalul declanşării reformei sindicale.
Dincolo de numărul din ce în ce mai mare
de membri (peste 4000 de membri numai în
ultimele două săptămâni) ne bucură calitatea echipelor care conduc organizaţiile,
acestea înscriindu-se, din ce în ce mai mult,
în noul model de management sindical de
care credem că este nevoie pentru a
reforma organizaţiile sindicale.”
Prin această aderare la Federaţia „Solidaritatea Sanitară" într-un timp atât de scurt
se accentuează procesul de întărire a celui
de-al doilea pol sindical în sănătate şi, în
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A început reforma sindicală în sănătate
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" din
România consideră că avem de-a face cu
un început de reformă sindicală în sănătate.
”Alăturarea a tot mai multe sindicate la
federaţia noastră, în ultima perioadă, dă
semnalul unei renaşteri a mişcării sindicale, de înscriere a ei într-o altă dimensiune
a societăţii, a declarat preşedintele Viorel
Rotilă. Este vorba de o construcţie ce vizează în mod simultan apărarea drepturilor
membrilor de sindicat şi preocuparea ca
aceştia să contribuie tot mai mult la binele
societă ţii, în special prin sporirea
profesionalismului. Aderarea la un nou mod

civica
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mod simultan, capătă un contur tot mai pronunţat reforma sindicatelor, consideră Rotilă
”Federaţia Solidaritatea Sanitară este o
organizaţie sindicală ce are ca membri
toate categoriile de salariaţi din sistemul
sanitar, pe care doreşte să-i reprezinte în
mod echitabil, punând astfel bazele unei
viziuni al cărui rezultat îl va constitui
împăcarea divergenţelor de opinie dintre
diferitele categorii profesionale şi aderenţa
tuturor la noile strategii de acţiune, afirmă
Viorel Rotilă. Deviza organizaţiei, Doar
împreună putem reuşi!, tinde astfel să
capete realitate prin această construcţie

organizaţională. O mişcare sindicală în
care cererile salariale sunt înso ţite
întotdeauna de soluţii fezabile pentru
acoperirea lor, înscriindu-se în mod clar în
conceptul echităţii sociale. Suntem adepţii
soluţiei de tip win-win, problemele fiind
soluţionate de fiecare dată în interesul
tuturor părţilor. Credem astfel că a sosit
timpul sindicalismului bazat pe dovezi. O
organizaţie ce se doreşte un partener
credibil de dialog social, care se implică în
mod competent în managementul sistemului sanitar şi, prin sindicatele afiliate, al
(continuare în pagina 2)

Toţi oamenii preşedintelui

Acum, că a mai trecut ceva vreme de la dezertarea
domnului Frunzăverde din FSN către noul FSN, stăm
strâmb şi gândim drept: ce dracului se va alege de judeţul
ăsta? Sunt de analizat două situaţii. Una politică, cealaltă
administrativă. Din punct de vedere politic, asistăm la un
şah mat dat electoratului. Nu mai avem opoziţie, nu mai
avem pe cine sancţiona la vot pentru viaţa de rahat la care
cetăţenii judeţului sunt obligaţi de ani buni de zile, sub
minunata conducere a fostului pedelist, domnul
Frunzăverde. Culmea tupeului, ipocriziei şi a nesimţirii
este matul în urma căruia candidatul la conducerea
destinelor judeţului pe viitor este tot domnul Frunzăverde,
de această dată vopsit din portocaliu în roşu, galben şi
albastru. Este doar o coincidenţă nefericită, de-a dreptul
contra naturii, cu simbolurile drapelului naţional. Este
vorba despre culorile PSD şi PNL, noua revelaţie
doctrinară a domnului Frunzăverde. Practic, toată politica
fesenistă s-a reîntregit în Caraş-Severin. Sătui să se tot
joace de-a mimarea luptei politice, corifeii PSD, PNL şi

PDL Caraş-Severin au dat-o pe faţă. Şi-au legitimat o
relaţie politică ce o practicau în spatele uşilor închise. Vezi
rezultatele alegilor de până acum. Toată lumea a fost
mulţumită. Unii cu primăriile de municipii (excepţie fiind
actualul edil al Reşiţei care a avut tupeul de a se fi ales
independent şi am văzut cu toţii tratamentul ce l-a primit la
diversele alocări bugetare pentru municipiul Reşiţa), alţii
cu deputăţia, alţii cu Consiliul Judeţean. Toate bune şi
frumoase. Chiar era un joc de societate plăcut, liniştitor,
până ce domnul Frunzăverde s-a găsit să-l facă public, prin
trecerea sa la USL.
Mai departe. Acum, preşedinte al Consiliului Judeţean
este domnul Ionesie Gheorgheoni. Implicat în
megascandalul composesoratului de la Bucova. Şi iată
cum trecem la partea a doua, cea administrativă. Noul
preşedinte va trebui să gestioneze o administraţie
judeţeană compusă din foştii oameni ai preşedintelui care,
într-un ritual de curăţenie a conştiinţei politice şi umane îl
vor urma pe domnul Frunzăverde şi vor deveni membri

USL. Domnul preşedinte Gheorgheoni, pedelist rămânând
pentru a nu pierde comanda, va fi nevoit să lucreze cu
opoziţia! Grea misie pentru noul preş. Ar fi interesant şi
pitoresc în acelaşi timp, de a afla dacă odată cu noua
funcţie, domnul Gheorgheoni a preluat şi biroul domnului
Frunzăverde. Scuzaţi ironia!
Mai vine, tot administrativ, reacţia necesară a fostului
premier, actual preşedinte al PDL, Emil Boc. Din moment
ce l-a numit trădător pe domnul Frunzăverde, nu va căuta o
cale de răzbunare? Şi tare mi-e teamă că, victimă
colaterală a jocului politic al fostului preşedinte va fi
prefectul Octavian Ţunea. Boc va împuşca doi iepuri dintro dată. Îl va îndepărta din funcţie pe omul preşedintelui şi îi
va răsplăti pe Iancu Simion şi pe Nicuşor Vasilescu pentru
gestul de a nu fi abandonat corabia, impunând în CaraşSeverin un prefect recomandat şi agreat de cei doi. Cât
despre şefii deconcentratelor din judeţ, „numiţi” de fostul
preşedinte, ce să mai vorbim! Alte debarcări, alte procese
etc. Curvă mare domnule, politica asta!
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Jandarmii cărăşeni şi-au aniversat ziua printr-o serie de acţiuni
ce au avut loc atât în Parcul Tricolorului, cât şi la sediul
Inspectoratului de pe Calea Timişoarei. Sute de reşiţeni au luat cu
asalt instituţia, ca să vadă maşinile pe care lucrează detaşamentul
de intervenţii rapide, armele din dotarea inspectoratului şi să stea de
vorbă cu angajaţii, ca să descopere secretul meseriei de jandarm.

Ionică Stepan,
ultimul olar bănăţean
autentic, s-a stins din
viaţă sâmbătă, 31 martie
2012, la vârsta de 89 de
ani, neîmpliniţi.

Consilierul judeţean PDL, Iacob Chişărău, s-a ales cu sechestru asigurator asupra bunurilor pe care le deţine. Măsura a fost luată de procurorii de
pe lângă Curtea de Apel Timişoara, din cauza pagubelor materiale şi morale
pe care alesul le-a provocat în accidentul de la Pădureni. Reamintim că pe
data de 06 mai, Iacob Chişărău a intrat pe contrasens şi a omorât trei
studenţi reşiţeni, care doreau să ajungă acasă, în oraşul de pe Bârzava.

Primăria Reşiţa ne informează Insolvenţa scoate în stradă angajaţii UCMR
Primăria municipiului Reşiţa prin Serviciul Public "Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Consiliului Local" informează opinia publică
cu privire la stocul de flori existent în sera proprie pentru sezonul de
primăvară.
În momentul de faţă, sera administraţiei publice locale dispune de
35.000 de flori de primăvară, existând un surplus de 7000 bănuţei şi
3000 pansele ce pot fi oferite instituţiilor publice, asociaţiilor de
proprietari/locatari şi societăţilor comerciale, cu specificarea că
acestea se vor planta pe domeniul public.
Cei interesaţi, se pot adresa Serviciului Public - Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Consiliului Local - Sera de flori de pe calea
Timişorii nr. 73, unde vor întocmi un proces verbal de primire, precum şi
proces verbal de constatare plantare. Persoana de contact este
Raluca Hollschwandner, putând fi găsită începând de mâine,
5.04.2012, între orele 12.00 - 14.00.

Sindicatul „Reşiţa 1771”, din cadrul UCM Reşiţa a
decis că este timpul să organizeze mişcări de stradă,
ca să le atragă atenţia autorităţilor locale şi judeţene
că trebuie să intervină, dacă vor să salveze societatea. „De exemplu, starea de insolvenţă blochează
creşterea salarială a angajaţilor, iar la momentul
actual sunt şi oameni care câştigă 800 de lei”, a spus
Jivomir Tovladiat, liderul sindical. Angajaţii de la Uzina
Constructoare de Maşini Reşiţa aşteaptă să vadă
planul de reorganizare a societăţii. Asta, mai cu
seamă că, insolvenţa blochează creşterea salarială
pe toată perioada ei. „Tematica acţiunii de protest e
foarte simplă: sensibilizarea factorilor care pot ajuta
UCMR. Aşteptăm să iasă programul de restructurare.
Oamenii nu vor pleca în şomaj. Probabil, este vorba
despre reorganizari interne pentru reducerea de
consum”, a spus Jivomir Tovladiat, liderul sindicatului
„Reşiţa 1771”, din cadrul UCMR. „Trebuie să forţăm
factorii politici să se implice mai mult”, a adăugat
liderul Sindicatului „Reşiţa 1771”.
Proteste, ca să atragă atenţia
Prin urmare, primul pas pe care îl fac ucemeriştii
este să picheteze Prefectura Caraş-Severin şi să îi

Primăria Reşiţa anunţă cetăţenii interesaţi că zilnic se pot depune
Curriculum Vitae la sediul central - Compartiment Relaţii cu Publicul şi
Informare Cetăţeni, în vederea angajării la firma SC TRIMSOL SRL.
Sunt disponibile locuri de muncă în următoarea structură: 100 de
operatori maşini de cusut, 4 operatori tăiere, 4 mecanici, 4 gestionari
magazie, 1 operator CAD, 2 şefi de linie, 8 controlori calitate, 5 ingineri
pentru departamentele: Producţie, Calitate, Logistică, Administrativ.
Vinri, 06.04.2012 la ora 14.30, vor fi prezenţi la sediul central al
Săptămâna politică locală
primăriei, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, reprezentanţi ai firmei SC
TRIMSOL SRL. Cu această ocazie se va prezenta specificul firmei, co”Seism”, ”tsunami”, ”Apocalipsă” - termeni
lectându-se şi cu această ocazie, cereri şi CV-uri în vederea angajării.
care au caracterizat politica ultimei săptămâni în

A început reforma
sindicală în sănătate
(continuare din pagina 1)
spitalelor, contribuind la soluţionarea reciproc avantajoasă a
problemelor ivite. O federaţie sindicală care consideră că împlinirea
dorinţelor salariaţilor este strâns legată de binele pacienţilor.
Considerăm că este necesară o schimbare radicală de mentalitate în
rândul salariaţilor, întinderea plăţilor informale şi atitudinea faţă de
pacienţi fiind principalele domenii de acţiune, simultan cu schimbarea
mentalităţii cetăţenilor şi oamenilor politici faţă de profesioniştii din
sănătate, reaşezarea acestora în ierarhia socială, modelând statusul
în funcţie de rol, constituind unul din principalele noastre scopuri.
Educarea propriilor membri constituie un obiectiv principal, în egală
măsură cu schimbarea mentalităţii cetăţenilor. Suntem preocupaţi de
constituirea unui patronat puternic pe zona sectorului sanitar, care să
devină un partener de dialog social de lungă durată, echilibrând astfel
raportul disproporţionat de forţe din sistem care funcţionează la ora
actuală doar în interesul politicului.”
Reprezentanţii Solidarităţii spun că este vorba de o mişcare sindicală centrată nu pe lider, ci pe echipă, în cadrul căreia demagogia tradiţională tinde să fie înlocuită tot mai mult cu competenţa managerială. O
organizaţie ce apelează la instrumentele şi metodele de lucru moderne, dublând consultarea membrilor de sindicat cu cercetări ample
privind problemele şi dorinţele acestora. O federaţie sindicală ce se
menţine apolitică, situându-se departe de luptele pentru putere şi satisfacerea intereselor personale ale liderilor, dar care se declară deschisă
conlucrării cu toate structurile politice interesate de soluţionarea
eficientă a problemelor specifice sistemului în cadrul structurilor formale şi informale de dialog social. Singurele linii politice la care aderăm
sunt „politica sindicală", care presupune redefinirea organizaţiilor sindicale în noul context economico-social, şi „politica sanitară", centrată pe
construcţia unui sistem care să îmbine armonios interesele pacienţilor
cu cele ale cetăţenilor, spun liderii Solidarităţii. (Dan Apostolescu)
Colegiul Naţional "Traian Lalescu" Reşiţa în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin şi Casa Corpului
Didactic organizează în cadrul proiectului internaţional "Nevoia de
cunoaştere între ştiinţă şi literatură", ajuns în acest an la cea de-a
treia ediţie, o sesiune de comunicări ştiintifice ale elevilor. Acţiunea
se adresează elevilor de liceu şi cadrelor didactice, are ca scop
stimularea şi încurajarea tinerilor în a face cercetare ştiinţifică şi are
caracter de concurs. Persoanele interesate se pot înscrie până în 15
mai, pe adresa Colegiului Naţional “Traian Lalescu” din Reşiţa, B-dul
A.I. Cuza nr. 7 sau pe adresa de email cntlresita@yahoo.com

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. l Decembrie 1918,
nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru vânzarea tronsonului de 500 ml
conductă metalică de gaz, SRM1-Crivina, conform H.C.L. nr.
34/29.03.2012, respectiv licitaţie publică deschisă pentru închirierea
unui spaţiu de 20 mp din imobilul înscris în C.F. nr. 2444 ORAVITA, nr.
top 282/a, situat în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, conform
H.C.L. nr. 36/29.03.2012.
Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - birou
urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de 09.04.2012.
Ofertele se depun până la data de 24.04.2012, ora 16, la camera
5-registratură.
Licitaţia publică va avea loc în data de 25.04.2012, ora 10, cu
repetare în fiecare miercuri până la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa.
Primar, Inf. GOGA ION
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Caraş-Severin
Evenimente politice majore din viaţa PDL CaraşSeverin s-au consumat, încă de vineri, la Reşiţa, în
locaţii diferite: unul la sediul judeţean al formaţiunii, în
care protagonişti erau preşedintele Emil Boc, secretarul
general Ioan Oltean şi vicepreşedintele adjunct Alin
Popoviciu, alături de primarii cărăşeni Iancu SimionSimi şi Nicuşor Vasilescu iar cealaltă, la sediul
Consiliului judeţean, acolo unde Sorin Frunzăverde îi
convocase pe parlamentarii şi pe primarii care îi vor fi
alături în PNL.Emil Boc şi ceilalţi lideri ai partidului s-au
întâlnit cu aproximativ zece primari ai formaţiunii, cu alţi
aleşi sau numiţi ai PDL, care şi-au declarat hotărârea de
a rămâne în formaţiune, încercând să dea un semnal de
continuitate politică, aşa cum Emil Boc a şi afirmat,
ulterior, în faţa presei.
”PDL are continuitate politică în Caraş-Severin, a
spus Emil Boc. Luni, Biroul Permanent va desemna
conducerea interimar ă a PDL Cara ş-Severin,
conducere care are ca obiectiv continuitatea politică şi
pregătirea alegerilor locale. Aşa cum a demonstrat de
fiecare dată acest partid, indiferent de persoane,
formaţiunea merge mai departe. PDL-ul s-a mai
confruntat cu probleme cauzate de plecare unor lideri ai
partidului. A fost Sasu, a fost Duvăz, aşa cum spunea
Ioan Oltean, a plecat chiar fondatorul partidului, Petre
Roman. Chiar şi atunci acest partid a câştigat toate
alegerile. Acest partid a avut întotdeauna resorturile
politice interne de a continua. În perioada 2002-2004,
Ilie Mustăcilă pleca cu 20 de primari. PDL a avut şi
atunci continuitate. Au plecat şi alţi lideri şi, repet, PDL a
câştigat toate alegerile. E vorba de un spirit în PDL,
dincolo de persoanele care îl conduc la un moment dat.
Acest spirit nu va fi înfrânt niciodată de nimeni.”
Toate aceste mesaje calme din partea conducerii
PDL, s-au cam topit în realitatea, poate cruntă pentru
unii, a evenimentului de la Consiliul judeţean, acolo
unde 38 de primari şi trei parlamentari au decis să-l
urmeze pe Sorin Frunzăverde. Nici măcar cei zece
primari de care vorbea Emil Boc nu au rămas toţi acolo,
ci au venit la consiliu, alături de colegii lor. Dintre cei
patru primari rămaşi în PDL, unul a declarat că se mai
gândeşte iar cei mai proeminenţi rămaşi sunt, desigur,
Iancu Simion şi Nicuşor Vasilescu, primari la Oţelu Roşu
şi, respectiv, la Băile Herculane. Sorin Frunzăverde a
declarat jurnaliştilor că şi el l-a căutat pe Boc, dar, s-a
dovedit satisfăcut că nu a înşelat încrederea colegilor
săi, care, iată, îl vor urma în PNL.
”Nu am făcut şi nu fac nicio presiune asupra
nimănui, a spus Sorin Frunzăverde. Mă aşteptam ca un
număr covârşitor de primari să urmeze demersul meu
politic, nu este o noutate pentru mine, având în vedere
actul administrativ făcut împreună în aceşti ani, dar şi
actul guvernamental care, în această perioadă nu a fost
unul, cel puţin financiar, orientat spre susţinerea
administraţiilor locale. Dimpotriv ă, a fost unul
ultracentralizat, resursa financiară fiind alocată
ministerelor şi agenţiilor. Nu am hotărât încă modul în
care cele trei grupări vor fi reprezentate în Consiliul
Judeţean, dar pot să vă spun că acum vorbim de două
grupări, şi anume PNL şi PSD.”
”Este o consolidare a dreptei politice româneşti, a
spus şi senatorul Iosif Secăşan, care părăseşte şi el
PDL. Am să mă înscriu în PNL, acesta este traseul dar,
prima dată, urmează ca Sorin Frunzăverde să-şi
stabilească poziţia printr-o agendă de atitudini care să
ducă la trecerea spre PNL. Nu am nimic a reproşa
partidului din care voi pleca. Este o atitudine politică pe
care o iau pentru binele judeţului meu şi pentru echipa
politică alături de care am lucrat şi lucrez în continuare.”

înmâneze prefectului o scrisoare deschisă, adresată
premierului Răzvan Ungureanu. Aceeaşi scrisoare
va ajunge la Guvern şi pe canalul sindical, astfel
încât oamenii să fie siguri că prim-ministrul o va citi.
După pichetarea de la Reşiţa, urmează şi una la
Bucureşti.
„Vrem să atentionăm factorii locali, guvernanţii,
cetăţenii Reşiţei şi ai judeţului Caraş-Severin şi nu în
ultimul rând pe cei ai conducerii şi acţionariatului
UCMR, că ne aflăm poate la capătul unui drum ce
poate marca sfârşitul industriei în Reşiţa, ce poate fi
sfârşitul unui mod de viaţă”, este de părere Jivomir
Tovladiat, care crede că salvarea UCMR ar trebui să
fie prioritatea „zero” pe plan local.
Uzina reşiţeană a intrat în insolvenţă pe data de
02 decembrie, din cauza datoriilor de milioane de lei
pe care le are către furnizori. În plus, ANAF a
reactivat datoriile istorice ale uzinei, pentru că
vechea consucere, tandemul Adrian Chebuţiu şi
Preda, a încălcat convenţia încheiată cu fiscul, prin
care se angaja că societatea nu mai face datorii
curente la stat. Protestele încep astăzi, la ora 15.00.
(Alexandru Tomescu)

Săptămâna politică locală
Iancu Simion-Simi face jocurile
O primă serie de declaraţii publice ale noului consiliu
de coordonare a PDL Caraş-Severin s-a consumat
marţi, la Reşiţa. Cei doi responsabili cu acest act,
primarii Iancu Simion-Simi (Oţelu Roşu) şi Nicuşor
Vasilescu (Băile Herculane) au făcut primele declaraţii
în această postură, arătând că Vasilescu a reuşit să
negocieze cu puterea de la Bucureşti pentru 22 de
primării din Caraş-Severin, care ar urma să primească
fonduri din echilibrarea bugetelor. Este vorba de Băile
Herculane, Berzasca, Băuţar, Berzasca, Bozovici,
Brebu, Bucoşniţa, Cărbunari, Cornereva, Domaşnea,
Forotic, Glimboca, Goruia, Mehadia, Mehadica,
Moldova Nouă, Oţelu Roşu, Pojejena, Rusca Montană,
Socol, Vermeş şi Zorlenţu Mare. Iniţial, guvernanţii de la
Bucureşti, potrivit spuselor lui Simi, nu ar mai fi vrut să
aloce fonduri primăriilor de unde primarii vor pleca la
PNL. Iancu Simion şi Nicuşor Vasilescu au declarat că
în intenţia lor era să negocieze pentru toate primăriile
din judeţ dar, până la urmă atât s-a reuşit.
Iancu Simion-Simi a precizat statutul Filialei
Judeţene a PDL, arătând că el nu e încă preşedinte
interimar, deoarece Biroul Permanent Naţional al
partidului va trebui să valideze Biroul Permanent
Judeţean, care, ulterior, va numi un preşedinte
interimar. Proaspătul numit în consiliul de coordonare al
PDL, avut un atac extrem de dur la adresa preşedintelui
interimar al Consiliului Judeţean, Caraş-Severin,
Ionesie Ghiorghioni, pe care l-a numit ”bulangiu politic”.
Iancu Simion şi Nicuşor Vasilescu au anunţat că îi vor
retrage sprijinul politic lui Gheorghioni, care, în opinia lui
Simi, ”ar fi prădat până acum suficient judeţul.” De altfel,
Simi a declarat că va avea o analiză cu directorii de
deconcentrate, pe care PDL îi va schimba dacă se va
impune acest lucru. Cât despre viitoarele candidaturi,
PDL Caraş-Severin va avea candidaţi la toate primăriile,
precum şi la Consiliul judeţean, dar acestea vor fi
stabilite în decurs de câteva zile.
”PDL dovedeşte continuitate politică, a spus şi
Nicuşor Vasilescu. Dar, statul poliţienesc funcţionează
în Caraş-Severin, pentru că, dacă despre preşedintele
Sorin Frunzăverde nu am informaţii, de la domnia sa în
jos, toţi cei care au plecat au făcut presiuni asupra
colegilor lor să părăsească PDL. Până şi directorii de
deconcentrate au ajuns să sune primarii. Eu zic că vom
obţine un scor rezonabil în judeţ iar USL nu va ajunge la
80 la sută, aşa cum se spune. Personal, am luptat
pentru comunitatea mea din Băile Herculane. Nu am
rămas în PDL de teamă că nu primesc bani la primărie,
decizia îmi aparţine şi nu sunt un tip şantajabil. Oricu,
până luni vom definitiva propunerile pentru noul birou.”
De ieri, Sorin Frunzăverde nu mai conduce
Consiliul judeţean
Sorin Frunzăverde şi-a prezentat demisia luni
dimineaţă din această funcţie. Totodată, el a demisionat
din funcţia de preşedinte al Biroului permanent
Jude ţean al PDL Cara ş-Severin, şi cea de
primvicepreşedinte al acestei formaţiuni politice.
”Astăzi (luni, n.n.) a fost înregistrată demisia mea, cu
numărul 4017, din funcţia de preşedinte al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, care va intra efectiv în vigoare
începând de miercuri, 4 aprilie, a declarat Frunzăverde
într-o conferinţă de presă organizată special pentru
acest anunţ. Totodată, sâmbătă, 31 martie, am
demisionat din cele două funcţii politice, de preşedinte
al PDL Caraş-Severin şi prim-vicepreşedinte al PDL.”
Atribuţiile sale în fruntea administraţiei judeţene vor
fi preluate de vicepreşedintele CJ Caraş-Severin,
Ionesie Ghiorghioni, care însă îşi va prezenta, la rândul
său demisia, alături de alţi consilieri judeţeni care îl vor
urma pe Sorin Frunzăverde. (Dan Apostolescu)

Liubi]a Raichici a recitat la Londra
Matei Mircioane

Poeta Liubiţa Raichici,
directorul Direcţiei pentru Cultură
şi Patrimoniu Naţional a judeţului
Cara ş-Severin, s-a aflat la
Londra, în intervalul 30 martie - 3
aprilie, a.c., pentru a participa la
manifestările organizate cu prilejul Zilelor Mondiale ale Poeziei.
Poeta din Reşiţa a fost invitată
la cea de-a XII ediţie a Zilelor
Mondiale ale Poeziei - UNESCO,
desf ă şurate sub genericul
"Poezia salvatoare”, de Secţia
slav ă a Funda ţiei "Poezia
londoneză”, din Marea Britanie.
La Londra au avut loc recitaluri
de poezie, dezbateri, conferinţe,
vernisaje, dintre care amintim:
Dezbaterea "Rolul poeziei în
lumea modernă”; Prezentări poetico-muzicale în mai multe locaţii
londoneze sub genericul "Poezia salvatoare”; Expoziţii de artă plastică;
Prezentarea antologiei "Poezia emigraţiei”; Conferinţă susţinută de
invitatul special, cineastul de talie europeană Krzysztof Zanussi;
Liubiţa Raichici este singurul poet din România care a fost invitat la
manifestare. Ea a citit din creaţia proprie în fiecare zi a festivalului, atât
în limba română, cât şi în limba sârbă, iar versiunea engleză a fost
recitată de actori londonezi.

ANUNŢ DE LICITAŢIE

Dr. Pavel Chirilă, a obţinut bani europeni pentru proiect

Avem banii pentru o clinic@ modern@ de tratare a cancerului.
R@mâne s@ mai }i vrem s@ o construim
În Caraş-Severin, pe
valea Nerei, prinde contur un
proiect ambiţios, iniţiat de către prof. univ. dr. Pavel Chirilă,
originar din Slatina Nera.
Medicul Pavel Chirilă este
preşedintele Asociaţiei Filantropice Medicale CreştinOrtodoxe „Christiana” şi
preşedintele Fundaţiei „Sf.
Irina”, cu sediile în Bucureşti. Prin intermediul Fundaţiei
„Sf. Irina”, doctorul Chirilă a accesat 4,5 milioane de
euro, din fonduri structurale europene, pentru amenajarea unei clinici de tratare şi cercetare a cancerului.
Ambiţioasa intreprindere se numeşte „Proiect Nera” şi
propune amenajarea celei mai moderne clinici de
prevenire şi tratare a cancerului în stare incipientă.
Despre proiectul său, doctorul Chirilă spune: „Era
firesc ca, după ce am pus pe picioare Centrul de Îngrijiri
Paleative, pentru asistenţa bolnavilor în faza avansată,
să purcedem şi la punerea pe picioare a unei Clinici de
Recuperare Oncologică, pentru bolnavii în faza de
debut, cu şanse mari de vindecare, dacă există cadrul şi
strategiile adecvate”.
Termenul de finalizare a proiectului este sfârşitul
anului 2013, iar medicul din Slatina Nera se arată îngrijorat de faptul că Fundaţia mai are de adunat banii ce
reprezintă contribuţia proprie respectiv, 1,5 milioane de

euro, dar, speră să obţină banii din donaţii.
Pentru a sprijini realizarea proiectului, Consiliul
Judeţean Caraş-Severin a demarat discuţiile cu
Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a
Zonelor Industriale, din cadrul Ministerului Economiei şi
Finanţelor, pentru a amenaja un drum şi a extinde
reţeaua de alimentare cu energie electrică, până în
zona unde va fi construită Clinica de Oncologie Nera.
Rămâne de văzut, dacă în noul context politic,
proiectul doctorului Chirilă va mai fi sprijinit de Puterea
centrală şi judeţeană, de Guvern.
Matei Mircioane

8 aprilie - Ziua Internaţională a Romilor

“În calitate de lichidator judiciar S.C.P MAGISTER S.P.R.L cu
sediul în Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
apartinând debitoarei S.C. ANDCLAU S.R.L. Ramna.
l Cântar Balanţa Sibiu 1000 Kg
l Stoc marfă constând în deşeuri metalice
Licitaţia publică începe de la preţul de evaluare şi va avea loc în
data de 10.04.2012 ora 12:00, urmând a se repeta, până la vânzarea
bunului, în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul lichidatorului
judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L din Reşiţa, str. Horea, bl. A7,
Parter, jud. Caraş-Severin.
Relaţii suplimentare şi caietul de sarcini se pot obţine de la sediul
S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin începând cu data publicării anunţului, zilnic între orele
10-12, sau la telefon 0255-213468.

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str.1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea bunului
imobil-teren situat în Bocşa, int. str. Republicii cu str. 1 Mai, înscris în
CF nr. 5569 nr. top. 690/a/1/11..../a/1/a/2/a/1/b/1/2/a/2/1/a, în
suprafaţă de 50 mp.
Licitaţia va avea loc în data de 26.04.2012 ora 10,00, la sediul
Primăriei oraşului Bocşa în sala de şedinţe.
Licitaţia se va desfăşura conform H.C.L. nr. 61/31.05.2010.
Preţul de pornire al licitaţiei, conform H.C.L. nr. 96/30.03.2012, va
fi de 500 euro, la cursul de referinţă al BNR în momentul vânzării, la
care se adaugă TVA.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura
Primăriei oraşului Bocşa până în data de 25.04.2012, inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei oraşului
Bocşa, tel. 0355-566605 int. 109.
PRIMAR, Jr. Pascu Patriciu Mirel

Ziua internaţională a romilor se sărbătoreşte în
fiecare an, pe 8 aprilie. Ideea de a marca o astfel de zi a
luat naştere la Londra, în 1971, la primul Congres
Internaţional al Romilor.
În cadrul Congresului, Primul Ministru al Indiei
(Parkas, Sing Badal) a transmis romilor de pretutindeni
un mesaj emoţionant: "Vă trimit pământul sacru din ţara
mamă Punjab, dorit de lideri ca o recunoaştere a
legăturii dintre poporul romilor şi ţara mamă".
Tot cu această ocazie a fost adoptat, ca imn
internaţional al romilor, cântecul “Gelem, gelem”,
interpretat de cântăreaţa şi actriţa Olivera Vuco în
cunoscutul film iugoslav “Am întâlnit şi ţigani fericiţi”,
peliculă ce datează din 1967. De asemenea, a fost
adoptat şi drapelul internaţional al romilor, având
jumătatea de jos verde, simbol al câmpurilor înverzite,
şi jumătatea de sus albastră, simbol al cerului senin, iar
la mijloc o roată, simbolizând, pe de o parte, soarta,
roata succesiunii vieţilor, iar pe de cealaltă parte
nomadismul, în relaţie cu spaţiul originar al Indiei.
Alfabetul standard al limbii romani comune s-a
alăturat şi el simbolurilor identităţii rome, în anul 1990,
cu ocazia Congresului Internaţional al Romilor, care a
avut loc la Varşovia. Congresul de la Varşovia a reunit
delegaţi din 14 ţări şi observatori internaţionali.
De atunci, au avut loc mai multe congrese mondiale
ale romilor, cu scopul de a standardiza limba romani ,
obţinerea de compensaţii pentru suferinţele din al
doilea r ăzboi mondial, îmbunătă ţirea situaţiei
educaţionale, revendicarea drepturilor civile ale romilor,
păstrarea culturii şi limbii romani şi recunoaşterea
internaţională a minorităţii rome ca minoritate naţională
de origine indiană.
Scopul unei astfel de zile este acela de a atrage
atenţia societăţii asupra problemelor cu care se
confruntă romii. Ea a devenit, de asemenea, ziua
memoriei romilor omorâţi de nazişti în timpul celui de-al
doilea Război Mondial.
Pe 8 aprilie, în toate ţările lumii au loc seminarii,

festivaluri şi acţiuni umanitare. În anul 2006,
Parlamentul României a adoptat Legea nr. 66/2006,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 276 din
28.03.2006, pentru consacrarea zilei de 8 aprilie ca
"Sărbătoarea etniei romilor din România" .
Conţinutul-legii:
Art. 1 - Se consacră "Sărbătoarea etniei romilor din
România", care se sărbătoreşte în fiecare an în ziua de
8 aprilie.
Art. 2 - (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, autorităţile
administraţiei publice centrale, cu atribuţii în domeniul
asigur ării egalită ţii de şanse şi al combaterii
discriminării, celelalte autorităţi ale administraţiei
publice centrale şi locale pot sprijini material şi financiar
organizarea de manifestări publice şi a unor acţiuni
social-culturale dedicate sărbătoririi acestei zile.
(2) Societatea Română de Televiziune şi Societatea
Română de Radiodifuziune vor reflecta în cadrul
programelor special destinate minorităţilor naţionale
manifestările dedicate acestei zile.
Eveniment cultural menit sa promoveze
intercunoaşterea şi multiculturalitatea între cetăţenii
români de etnie romă şi populaţia majoritară.
În acest context în data de 8 aprilie 2009, zi
recunoscută oficial prin Legea 66/2006 ca
“Sărbătoarea etniei romilor din România, anunţă ca vor
avea loc următoarele acţiuni între orele 14:00 - 17:00:
- masa rotunda 8 aprilie 2012
- spectacol aniversar (muzica si dansuri rome)
Prin activităţile propuse, această zi semnifică
menţinerea identităţii culturale, a valorilor şi tradiţiilor.
ORGANIZATORI: Municipiul Reşiţa
PARTENERI: Inspectoratul Şcolar al Jud. CaraşSeverin; Inspectoratul Judeţean de Poliţie Caraş-Severin; Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Caraş-Severin
RESPONSABILI PROIECT:
Municipiul Reşi ţa - Compartimentul pentru
Probleme de Învăţământ, Cultură, Sport şi Culte Călina Ramona Jurj

Asociaţia Cogito îi învaţă pe tineri să fie activi
Asociaţia „Cogito” Reşiţa este o structură non-profit,
neguvernamentală şi non-politică, care are ca obiect de
activitate organizarea de activităţi pentru tineret cu
caracter profesional, social, cultural şi ştiinţific şi sportiv.
Activităţile civice şi cele de divertisment sunt prezente pe
lista membrilor asociaţiei. „Misiunea organizaţiei noastre
este stimularea participării tinerilor, prin implicarea lor în
activităţi de educaţie nonformală. Cei mai mulţi dintre
membrii Asociaţiei „Cogito” sunt studenţi sau elevi, tineri în
general. Ceea ce încercăm noi să facem este să ne
derulăm activitatea prin ateliere de lucru, astfel încât să
acoperim o gamă cât mai largă de activităţi şi să atragem
cât mai mulţi tineri”, a spus Andrei Bălbărău, preşedintele
Asociaţiei „Cogito”. Ceea ce este important de ştiut e că
ONG-ul îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu Casa de
Cultură a Studenţilor şi cu sprijinul Universităţii „Eftimie
Murgu”. Puţini sunt reşiţenii care nu au auzit până acum de
manifestări precum „Zilele Tinereţii”, care care sunt deja o
tradiţie şi atrag ca un magnet sute de tineri în fiecare an.
Trebuie ştiut că în spatele unor astfel de acţiuni reuşite se
ascunde o mână de oameni, dornici să transmită buna
dispoziţie celor din jur şi să îi înveţe că prin activităţile lor
creative îşi pot îmbunătăţi starea de spirit şi uita de
problemele cotidiene.
Ce ateliere găseşti la „Cogito”
Asociatia „Cogito”, partener în cadrul “Galelor
Studenteşti” realizate de Casa de Cultură a Studenţilor şi
Universitatea “Eftimie Murgu”, organizează pentru
studenţi activităţi inedite. Pentru tinerii creativi şi

îndemânatici, în fiecare miercuri, la universitate, în Corpul
B, se desfăşoară Atelierul de machete. Dacă vă întrebaţi
cum decurge o activitate de acest fel, nu vă rămâne decât
să vă alăturaţi membrilor clubului şi să vedeţi, începând cu
ora 19.00. „Reproducem machete, iar mai nou facem şi
avioane din lemn de balsa. Eu sunt pasionat de machetism
încă de pe vremea comunismului şi reproduc inclusiv
marile bătălii ale lumii, cum a fost, de exemplu, Al Doilea
Război Mondial”, a spus Laurenţiu Radu, unul dintre
membrii de elită ai asociaţiei reşiţene. Proiectele
machetelor le procură de la prieteni ori de pe internet, prin
site-urile specializate. E vorba, până la urmă, de hârtie,
carton şi o imprimantă de calitate. Mai trebuie doar
răbdare. Pentru tinerii sportivi, „Cogito” le pregăteşte
partidele de baseball. În plus, deţine o colecţie
impresionantă de jocuri, iar pe studenţii intelectuali îi
aşteaptă cu inteligentul joc GO.
Puteţi învăţa să filmaţi
Una dintre activităţile de suflet ale tinerilor înscrişi în
ONG este Cineclubul. Cei care vor să înveţe să filmeze şi
vor să încerce să trăiască perioada filmului pe peliculă, nu
ar trebui să ezite să le ceară ajutorul celor care fac asta
deja. „La cerere, organizăm cursuri şi ţinem activităţile
pentru care există solicitare. Periodic, ne ocupăm de
proiecţia filmelor pe peliculă, iar în weekendurile în care
facem acest lucru avem invitaţi din Timişoara, Sibiu, Cluj şi
chiar Bucureşti”, spune Andrei Bălbărău, preşedintele
ONG-ului, care le transmite tinerilor reşiţeni că porţile
asociaţiei sunt deschise. (Marius Iorgovan)
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Consiliul Uniunii Europene a aprobat, la solicitarea României,
acordarea scutirii de la plata TVA persoanelor impozabile a căror
cifră de afaceri anuală nu depăşeşte echivalentul în moneda
naţională al sumei de 65.000 € la cursul de schimb din data aderării
sale la Uniunea Europeană (o creştere a plafonului de la 35.000 € la
50.000 € la cursul actual).

Avocatul Poporului a primit în anul 2011
peste 7.500 de petiţii de la cetăţeni, în care sunt
reclamate abuzuri şi lipsă de transparenţă din
partea autorităţilor publice, majoritatea cu privire
la dreptul la informaţie, dreptul la proprietate
privată şi liberul acces la justiţie.

Guvernul a avizat favorabil iniţiativa unui grup
de deputaţi PDL, UDMR, minorităţi naţionale,
intitulată "Lege privind introducerea ţinutei
şcolare obligatorii în învăţământul general
obligatoriu, liceal şi profesional de stat şi
particular".

Plata unor sume prev@zute în titluri

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Strategia pentru
executorii având ca obiect acordarea
Jude]ean Cara}-Severin din data de 29 martie 2012 de drepturi salariale personalului din Dezvoltare a Agriculturii
1. Proiect de hot ărâre privind
rectificarea bugetului propriu al judeţului
Caraş-Severin, pe anul 2012.
2. Proiect de hotărâre de modificare şi
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 13/25.01.2012 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean sau finanţate de către
acesta, pe anul 2012, modificată.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 4 din 10.01.2012 privind
utilizarea excedentului bugetului local al
judeţului Cara ş-Severin, rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar 2011,pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare, pe anul 2012, modificată.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii CJCS nr.
167/29.12.2004, referitoare la înfiinţarea
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a
Judeţului Caraş-Severin,cu modificările şi
completările ulterioare.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJCS nr. 238/2011 privind
aprobarea organigramei şi statelor de
funcţii ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu
modificările şi completările ulterioare.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal
intercomunal - documentaţie pentru declararea Utilităţii Publice - LEA 400kV de interconexiune Reşiţa (România) - Pancevo
(Serbia).
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici”.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea
unui imobil-teren şi clădire - în suprafaţă de
2421 mp, situat în oraşul Bocşa, Str.
Tineretului nr. 1, din domeniul privat al
judeţului Caraş-Severin,în domeniul public
al judeţului Caraş-Severin.
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare Consiliului
Local Bocşa, asupra imobilului „Şcoala
Specială” cu teren intravilan, aflat în domeniul public al jud. Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
10. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate
asupra imobilului situat în oraşul Bocşa, str.
Funicularului nr. 76 aflat în domeniul public
al statului şi administrarea Ministerului
Justiţiei, în domeniul public al judeţului
Caraş-Severin şi administrarea CJCS.
Proiect de hotărâre pentru
completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 97-142 din 8.04.2011 privind
aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul...
11. ....„Reabilitare drum judeţean DJ
581 (Giurgiova - Grădinari), km 30+500 39+000, L = 8,50 km”.
12. ... „Reabilitare DJ 571B, Bozovici
(DN 57B) - Dalboşeţ”, km 0+000 - 10+000”.
13. ... „Modernizare DJ 571B, Dalboşeţ
- Şopotu Nou”, km 10+000 - 20+130”.
14. ... „Modernizare DJ 571B, Şopotu
Nou - Stăncilova”, km 20+130 - 28+400”.
15. ... „Modernizare DJ 571B,
Stăncilova - Cărbunari (DJ 571C)”, km
28+400 - 36+900”.
16. ... "Reabilitare DJ 572, Berzovia DC 84, km 34+940 - 44+045".
17. ... "Reabilitare DJ 572, DC 84 - limită
judeţ Timiş, km 44+045 - 55+700".
18. ... „Modernizare DJ 572, Comorîşte
- Forotic, judeţul Caraş-Severin”, km 0+000
- 5+100”.
19. ... „Modernizare DJ 572, Forotic Surducu Mare, judeţul Caraş-Severin”, km
5+100-9+400”.
20. ... „Modernizare DJ 572, Surducu
Mare - Doclin, judeţul Caraş-Severin”, km
9+400-16+600”.
21. ... „Modernizare DJ 572, Doclin Tirol, jud. CS”, km 16+600 - 21+750”.
22. ... „Modernizare DJ 572, Tirol Fizeş, judeţul Caraş-Severin”, km 21+75028+300”.
23. ... „Modernizare DJ 572, Fizeş Berzovia, judeţul Caraş-Severin”, km
28+300-33+880”.
24. ... „Modernizare DJ 581A, între DN
58 şi DJ 581, judeţul Caraş-Severin”.
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25. ... „Modernizare drum judeţean DJ
582D, Crivaia - Vila Klauss, km 4+200 7+700, L = 3,50”
26. ... „Modernizare DJ 680A, Sacu (DN
6, km 474+ 525) - Tincova - Peştere Maciova, km 0+000 - 12+000”
27. ... „Modernizare DJ 680A, Maciova Ciuta - Obreja (DN 68), km 12+000 19+451,37”.
28. ... „Modernizare DJ 587, Păltiniş
(DN 58) - Rugi - Ohabiţa - Delineşti, km
0+000 - 10+800”.
29. ... „Modernizare DJ 587, Delineşti Apadia - Brebu, km 10+800 - 18+363”.
30. ... „Reabilitare DJ 608, Teregova Mehadica, km 41+830 - 56+328”.
31. ... „Modernizare DJ 573 (Jitin - DJ
581), km 27+150 - 32+000, L = 4,85 km”.
32. ... „Modernizare drum judeţean DJ
585, Valeapai - Duleu - limită judeţ Timiş,
km 28+200 - 36+200, L = 8,00 km”.
33. ...l „Modernizare drum judeţean DJ
585, Bocşa - Ramna, km 9+100 - 18+668,
L = 9.568 km”.
34. ... „Modernizare drum judeţean DJ
585, Ramna - Valea Pai, km 18+668 28+200, L = 9.532 km”.
35. ... „Modernizare drum judeţean DJ
583, Ezeriş - Bocşa, km 0+000 - 9+620,
L = 9,62 km”.
36. ... „Reabilitare DC 138, Grădinari Frontieră cu Republica Serbia”.
37. ... „Pod pe DJ 608 peste râul
Teregova, la Teregova, km 40+300”.
38. ... „Pod pe DJ 608 peste râul
Belareca, la Plugova, km 02+008”.
39. ... “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina
Timiş, km 24+630 peste râul Bîrzava la
Văliug”.
40. ... “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina
Timiş, km 35+815 peste Valea Stânii la
Gărîna”.
41. ... “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina
Timiş, km 36+635, peste pârâul Cărămizii la
Gărîna”.
42. ... “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina
Timiş, km 57+050, peste pârâul Slătioara la
Slatina Timiş”.
43. ... “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina
Timiş, km 57+625, peste pârâul Slătioara la
Slatina Timiş”.
44. ... “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina
Timiş, km 58+925, peste pârâul Slătioara la
Slatina Timiş”.
45. ... “Pod pe DJ 582, Văliug - Slatina
Timiş, km 59+560 peste râul Timiş la Slatina
Timiş”
46. ... „Pod peste râul Nera de la Socol
la Vracev Gaj”.
47. ... „Reabilitare DJ582A, Reşiţa Tîrnova, jud. Caraş-Severin, km 3+000 - km
12+000”.
48. ... „Reabilitare DJ571, Moldova
Veche - Moldova Nouă, km 0+000 - km
8+530”.
49. ... „Modernizare DJ571, Moldova
Nouă, km 8+530 - 16+250”.
50. ... „Modernizare DJ571, Moldova
Nouă - Ştinăpari - Cărbunari, 16+250 24+250”.
51. ... „Modernizare DJ571A, Gornea Sicheviţa, km 0+000 - 5+000”.
52. ... „Modernizare DJ571A, Sicheviţa Gîrnic, km 5+000 - 15+000".
53. ... „Modernizare DJ571A, Gîrnic Moldoviţa,(DJ 571) km 15+000 - 25+000.
54. ... "Modernizare DJ 608B, Copăcele
- Ohaba Mîtnic, judeţul Caraş-Severin, km
11+450 - 15+400".
55. ... "Modernizare DJ 608B, Ohaba
Mîtnic - Zor-lencior, judeţul Caraş-Severin,
km 15+400 - 21+050".
56. ... „Modernizare DJ 608B,
Zorlencior - Zorlenţu Mare, judeţul CaraşSeverin, km 22+300 - 28+000".
57. Raport cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii preşedintelui şi a
hotărârilor Consiliului Judeţean în 2011.
58. Raport de activitate pentru anul
2011 al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor
a Judeţului Caraş-Severin.
59. Informare cu privire la participarea
doamnei Filip Lavinia la întâlnirea de lucru
din cadrul proiectului Creşterea gradului de
mobilitate în vederea dezvoltării
schimburilor economice şi turistice în zona
transfron-talieră Pojejena SMI512 care a
avut loc în localitatea Kladovo, Republica
Serbia, în zilele 01-03.02.2012.
60. Întrebări. Interpelări.

sectorul bugetar

pe termen mediu }i lung

Guvernul a suplimentat, prin două hotărâri,
bugetele Ministerului Finanţelor Publice, Ministerul
Justiţiei, Ministerului Public, Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie şi Consiliului Superior al Magistraturii.
Fondurile sunt destinate pentru plata primei
tranşe trimestriale aferentă a 5% din valoarea titlurilor
executorii aflate sub incidenţa OuG 71/2009,
modificată prin Legea 230/2011 (privind plata unor
sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar).
Astfel, au fost suplimentate bugetele:
l Ministerului Finanţelor Publice cu 2,4 milioane lei
l Ministerului Justiţiei cu 19,8 milioane lei
l Ministerului Public cu 9,45 milioane lei
l Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu 722.000 lei
l Consiliului Superior al Magistraturii cu 227.000 lei
Potrivit art. 43 alin. 1 din Legea bugetului de stat
pe anul 2012, ordonatorii principali de credite efectuează plata titlurilor executorii în cuantumul prevăzut
pentru acest an (5% din valoarea titlurilor executorii)
în mod eşalonat, în tranşe trimestriale egale. Fondurile alocate de Guvern asigură efectuarea plăţilor din
trimestrul I al anului în curs (respectiv 25% din suma
datorată pentru anul 2012) şi nu întreaga sumă
aferentă celor 5%, prevăzute la art 1. alin. 1 din OuG
71/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii de context:
Potrivit OUG 71/2009, modificată prin Legea
230/2011, plata sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi
de natură salarială stabilite în favoarea personalului
din sectorul bugetar, devenite executorii până la data
de 31 decembrie 2011, se va realiza după o
procedură de executare care începe astfel:
a) în anul 2012 se plăteşte 5% din valoarea titlului
executoriu;
b) în anul 2013 se plăteşte 10% din valoarea
titlului executoriu;
c) în anul 2014 se plăteşte 25% din valoarea
titlului executoriu;
d) în anul 2015 se plăteşte 25% din valoarea
titlului executoriu;
e) în anul 2016 se plăteşte 35% din valoarea
titlului executoriu.
(Guvernul Romaniei, 03.04.2012)

Guvernul a luat, în şedinţa din 3
aprilie, în discuţie o notă de prezentare a Strategiei pentru Dezvoltare a
Agriculturii pe termen mediu şi lung,
document de politică publică care
trasează liniile directoare în domeniul agriculturii, pentru următorii opt
ani, a declarat purtătorul de cuvânt
al Guvernului, Dan Suciu.
„Strategia mizează pe potenţialul agricol natural foarte ridicat pe
care-l are România şi impune o
viziune strategică astfel ca, la
orizontul anului 2020, România să
fie una dintre principalele ţari exportatoare de produse agroalimentare
din UE, deţinând o agricultură
competitivă, diversificată şi
sustenabilă”, a afirmat Dan Suciu.
Strategia urmăreşte consolidarea sectorului agricol ca factor de
stabilitate economică şi socială, prin
sprijinirea producătorilor, sporirea
investiţiilor în infrastructură, pentru a
genera condi ţii de cre ştere a
produc ţiei agricole. Adoptarea
Strategiei este necesară pentru a
asigura o abordare coerentă şi
unitară şi stabilirea de obiective
clare şi realiste în elaborarea
politicilor publice specifice
dezvoltării sectorului agroalimentar.
Potrivit purtătorului de cuvânt,
Strategia a fost elaborată în
concordanţă cu liniile directoare ale
principalelor documente strategice
naţionale şi europene care vizează
domeniul agroalimentar.
(Guvernul Romaniei, 03.04.2012)

l Comisia parlamentară pentru modificarea Legii electorale va finaliza raportul până
pe 30 aprilie, a anunţat preşedintele comisiei, deputatul PDL Sulfina Barbu l Începând
din 5 aprilie, proprietarii autoturismelor vechi le pot casa prin Programul Rabla l
Dobânda de politică monetară a fost redusă cu 0,25 de puncte de procentuale la
5,25% începând cu 30 martie 2012 l Guvernul a primit din partea Comisiei Europene
o informare privind reluarea plăţilor pentru proiectele din cadrul POSDRU l Legea nr.
54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic a intrat în vigoare la 30 martie l În
perioada 2-6 aprilie 2012, în şcolile din România se desfăşoară programul „Şcoala
altfel” dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul
Oficial al României
l Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr.
4/2012 privind punerea in circulatie, in scop
numismatic, a unei monede din argint dedicate
aniversarii a 10 ani de la introducerea bancnotelor si monedelor euro (M.O. nr. 112/13.02.2012)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului - Metodologia din 2012 de recunoastere a perioadelor de studii efectuate in
strainatate (M.O. nr. 118/16.02.2012)
l Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.
225/2012 privind indicele preturilor de consum
utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in
contul impozitului pe profit anual (M.O. nr.
122/20.02.2012)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.
821/2012 pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 si
6 la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.
1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recolta
pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la
care vanarea este permisa, pentru sezonul de
vanatoare 15 mai 2011-14 mai 2012 (M.O. nr.
122/20.02.2012)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 3271/2012 privind
metodologia-cadru de organizare a examenelor
de finalizare a studiilor in invatamantul superior examene de absolvire, licenta, diploma,
selectie, disertatie (M.O. nr. 122/20.02.2012)

l Ordinul Ministerului Justitiei nr. 429/2012 privind asigurarea asistentei medicale persoanelor
private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor (M.O. nr.
124/21.02.2012)
l Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale nr. 35/2012 pentru abrogarea pct. 4.3 din
Normele de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, derulate
cu sprijin comunitar pentru campaniile 2008/
2009-2013/2014, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr.
247/2008 (M.O. nr. 128/22.02.2012)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale nr. 177/2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din
Romania - nivel de ocupatie (sase caractere),
aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei
si protectiei sociale si al presedintelui Institutului
National de Statistica nr. 1.832/856/2011 (M.O.
nr. 128/22.02.2012)
l Ordinul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala nr. 191/2012 privind modificarea anexei
la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala nr. 2.224/2011 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare
(M.O. nr. 133/24.02.2012)

Parlamentul European subliniază, în trei rezoluţii
adoptate, că UE ar trebui să înceapă negocierile privind
aderarea Serbiei la UE, salută planurile de începere a
negocierilor cu Muntenegru în iunie şi recomandă celor
cinci state membre ale UE care nu au recunoscut
independenţa Kosovo să facă acest lucru.

Euronest.Deputaţii europeni şi parlamentari din ţări de la estul
UE s-au reunit la Baku, Azerbaijan, între 2 şi 4 aprilie, pentru a
dezbate energia, relaţiile comerciale şi drepturile omului.
Euronest este un forum de promovare a integrării politice şi
economice între UE şi Azerbaijan, Armenia, Georgia, Moldova şi
Ucraina. Parlamentarii s-au reunit pentru prima dată în afara UE.

Comisia European@ d@ startul
ini]iativelor cet@]ene}ti europene
Duminică, 1 aprilie, a avut loc lansarea iniţiativelor cetăţeneşti europene. Începând cu această zi, un milion de cetăţeni
din întreaga Europă îşi pot uni eforturile cu privire la o chestiune
care este importantă pentru ei şi pot solicita Comisiei să ia
măsuri în acest sens.
Înregistrarea iniţiativelor este un element pregătitor
important în cadrul acestui proces. Cererile trebuie depuse de
un comitet al cetăţenilor compus din cel puţin şapte cetăţeni ai
UE care îşi au reşedinţa în cel puţin şapte state membre diferite
ale Uniunii.
Odată ce a fost înregistrată cererea, Comitetul are la
dispoziţie 12 luni pentru colectarea declaraţiilor de susţinere
necesare din cel puţin şapte state membre. Pentru a fi
contabilizat ca făcând parte din cele şapte state membre s-a
stabilit ca pragul de susţinători necesar să fie egal numărului de
membri ai Parlamentului European ai statului membru respectiv
înmulţit cu 750. Orice cetăţean având vârsta de vot necesară
participării la alegerile pentru Parlamentul European (în prezent
de 18 ani în toate statele membre, cu excepţia Austriei, în care
este de 16 ani) poate susţine o iniţiativă.
Numărul declaraţiilor de susţinere trebuie să fie certificat de
către autorităţile competente din statele membre. Comisia va
avea apoi la dispoziţie trei luni pentru a analiza iniţiativa şi a
decide cum să procedeze în privinţa acesteia. De asemenea,
Comisia va organiza reuniuni cu organizatorii, în care aceştia să
poată explica în detaliu problemele ridicate în cadrul iniţiativei
lor. Organizatorii vor avea, de asemenea, posibilitatea de a-şi
prezenta iniţiativa în cadrul unei audieri publice organizate la
Parlamentul European.
Comisia va adopta o comunicare în care va explica
concluziile sale privind iniţiativa, acţiunile pe care intenţionează
să le întreprindă, dacă este cazul, şi motivarea acesteia.
Comisia Europeană a depus eforturi deosebite pentru ca
procesul să fie cât mai simplu posibil pentru cetăţeni, instituind,
în acelaşi timp, garanţiile necesare pentru ca iniţiativele care
sunt în mod evident abuzive, lipsite de seriozitate, vexatorii,
contrare valorilor europene sau în afara sferei competenţelor
Comisiei să nu fie înregistrate. De asemenea, au fost luate
măsuri în vederea asigurării unei protecţii adecvate a datelor
persoanelor care susţin iniţiativele.
Context
Iniţiativa cetăţenească europeană a fost introdusă de Tratatul de la Lisabona. Aceasta va permite unui milion de cetăţeni
din cel puţin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să prezinte propuneri de acte juridice în domeniile în care Comisia are competenţa de a face acest lucru.
Regulamentul privind iniţiativele cetăţeneşti europene a fost
adoptat la 16 februarie 2011. Cu toate acestea, la cererea
statelor membre care au avut nevoie de timp pentru a institui
mecanisme de certificare a declaraţiilor de susţinere, cetăţenii
au putut lansa iniţiative cetăţeneşti abia de la 1 aprilie 2012.
(Comisia Europeană - Comunicat de presă, IP/12/336, 30/03/2012)

Reducerea deceselor rutiere în UE
Conform unor cifre recente publicate de Comisia Europeană,
ritmul de reducere a deceselor rutiere a scăzut semnificativ anul
trecut (la -2 %) comparativ cu reducerea foarte promiţătoare
înregistrată la nivelul UE pe parcursul ultimului deceniu (o medie de 6 %). Mai mult decât atât, unele state membre ale UE, precum
Germania şi Suedia, care au avut în trecut performanţe foarte bune în
materie de siguranţă rutieră, înregistrează o creştere semnificativă a
numărului de decese. În alte state membre, cum ar fi Polonia şi
Belgia, care sunt deja în urmă în ceea ce priveşte siguranţa rutieră,
numărul deceselor creşte. Motocicletele, în cazul cărora numărul
deceselor nu a scăzut nici după mai bine de un deceniu, continuă să
reprezinte o problemă.
Pe parcursul ultimului deceniu, în cadrul Planului UE de acţiune
pentru siguranţa rutieră 2001-2011, s-au realizat progrese majore. Sa redus numărul deceselor rutiere cu aproape 45 % şi s-au salvat
peste 125 000 de vieţi omeneşti.
Numărul deceselor rutiere din UE a scăzut în medie cu 6 % în
fiecare an. Iar în unii ani scăderea a fost chiar de 11 % (2010).
Planul UE de acţiune pentru siguranţa rutieră 2011-2020
În iulie 2010, Comisia Europeană a adoptat o serie de planuri
ambiţioase pentru a reduce la jumătate numărul deceselor rutiere din
Europa în următorii 10 ani. Iniţiativele propuse în cadrul „Orientărilor
pentru politica europeană de siguranţă rutieră 2011-2020” includ un
evantai larg de măsuri, de la impunerea unor standarde de siguranţă
mai înalte pentru vehicule până la îmbunătăţirea pregătirii
participanţilor la trafic şi aplicarea cu mai multă stricteţe a normelor
rutiere. Comisia colaborează îndeaproape cu statele membre pentru
implementarea acestui program.
Programul de acţiune pentru siguranţa rutieră prevede o serie de
iniţiative diverse axate pe îmbunătăţirea vehiculelor, a infrastructurii
şi a comportamentului participanţilor la trafic.
S-au definit şapte obiective strategice:
l îmbunătăţirea măsurilor de siguranţă pt. camioane şi autoturisme
l construcţia unei infrastructuri rutiere mai sigure
l proiectarea de vehicule inteligente
l înăsprirea condiţiilor de acordare a permiselor şi îmbunătăţirea
pregătirii conducătorilor auto
l o mai bună aplicare a legii
l limitarea cazurilor de vătămare corporală
l fixarea de noi priorităţi în ceea ce priveşte motocicliştii.
Care sunt următoarele etape?
Se vor intensifica activităţile vizând implementarea Planului UE
de acţiune pentru siguranţa rutieră 2011-2020.
Cifre pentru România
Nr. de decese la un milion de persoane: 2001 - 109; 2010 - 111;
2011 (provizoriu) - 94
Evoluţia numărului deceselor: 2001-2010 -3%; Reducere anuală
medie - 0%; 2010-2011 (provizoriu) -15%
(Comisia Europeană - Comunicat de presă, IP/12/326, 29/03/2012)

Ca parte a planului de pace în şase puncte
propus de către Annan pentru a opri luptele în
Siria, ONU de pregăteşte pentru o misiune de
monitorizare a încetării focului, care va avea 200
de observatori neînarmaţi. Acţiunea necesită o
rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU.

Vorbind la o conferinţă de presă comună cu
preşedintele Saakaşvili, Rasmussen a declarat că
"parteneriat special" al Alianţei cu Georgia va fi
reflectat la Summitul NATO de la Chicago, la
sfârşitul lunii mai, în trei moduri.
"În primul rând, va reflecta faptul că Georgia
este unul dintre cei mai importanţi contribuitori la
operaţiunile noastre din Afganistan. În al doilea
rând, va reflecta faptul că Georgia are, în general,
o contribuţie majoră a cooperării trans-atlantice în
Comisia NATO-Georgia şi în al treilea rând, faptul
că Georgia este, de asemenea, considerată o ţară
aspirantă, o ţară care aspiră să devină un viitor
membru al NATO ", a declarat Rasmussen.
Un grup de partide liberalii egiptene au
refuzat să participe la organismul pentru
elaborarea unei noi constituţii dominat de
islamişti, în ciuda unei oferte venite din partea
Frăţieia Musulmane de a le oferi mai multe locuri.
Noua constituţie urmează să fie scrisă de un
ansamblu de 100 de politicieni şi figuri publice în
următoarele şase luni. Cu toate acestea,
organismul este dominat de islamişti, reflectând
victoria răsunătoare în alegerile parlamentare şi
zeci de reprezentanţi non-islamişti au plecat
plângându-se că vocile lor sunt nu sunt auzite.

Procurorul Curţii Penale Internaţionale, a
declarat că va înceta ancheta preliminară privind
presupuse crime de război israeliene în teritoriile
palestiniene, până la decizia ONU privind
statalitatea palestiniană.
"Biroul (procurorului) a apreciat că este în
sarcina organismelor relevante să facă o
determinare legală dacă Palestina se califică ca
un stat în scopul de a adera la Statutul de la
Roma", tratatul fondator al instanţei, a declarat
biroul procurorului.

Majoritatea expatriaţilor francezi sprijină
candidatura lui Nicolas Sarkozy pentru un nou
mandat dar sprijinul conservator este mai redus
decât în ultimii ani.
În timp ce sondajele naţionale îl dau favorit pe
Hollande, cu cel puţin 8 puncte avans în turul doi,
sondajul pentru expatriaţi realizat de ziarul Le
Petit Journal şi TV5 Monde îl arată pe Sarkozy în
avans cu 2 puncte.
Din cei aproximativ 2.5 milioane francezi din
afara ţării, guvernul spune că 1.1 milioane s-au
înregistrat pentru vot, dintr-un total de aproximativ 44.5 milioane de alegători înregistraţi.

l Japonia a prelungit pentru încă un an sancţiunile punitive împotriva Coreei de Nord l Rata şomajului în zona euro a atins nivelul de 10,8% din populaţia
activă în luna februarie 2012 l Fostul deţinut politic şi laureat al Premiului Nobel, Aung San Suu Kyi a câştigat un loc în parlamentul din Myanmar, după
alegerile parţiale desfăşurate în 1 aprilie l Premierul britanic David Cameron se confruntă cu opoziţie în creştere din interiorul propriului partid legată de
planurile de a extinde competenţele guvernului în monitorizarea comunicaţiilor electronice şi urmărirea traficului internet l Coreea de Nord a anuntat 11
aprilie ca dată pentru o conferinţă specială a partidului de guvernământ care ar trebui să încheie transferul de putere către noul lider Kim Jong-Un l

Cargoul european de marf@ robotizat s-a cuplat la ISS

O navă uriaşă de marfă fără pilot a ajuns la Staţia Spaţială
Internaţională în 28 martie, livrând tone de provizii proaspete
pentru cei şase membrii ai echipajului de pe avanpostul orbital
După cinci zile de călătorie spre staţia spaţială, al treilea
vehicul de transfer automat (ATV-3) lansat de către Agenţia
Spaţială Europeană (ESA) a ajuns la complexul spaţial
încărcat cu aproximativ 7 tone de alimente, apă, îmbrăcăminte, experimente şi combustibil în ceea ce este cea mai
grea sarcină livrată vreodată avanpostului de o navă spaţială
robotică, conform oficialilor ESA.
ATV-3 a andocat impecabil la un loc de parcare de pe
modulul de serviciu Zvezda al staţiei folosind un sofisticat
sistem de ghidare cu laser, în timp ce ambele vehicule au

zburat la 386 km deasupra Oceanului Pacific de Sud.
Preventiv au fost închise obloanele cupolei pe staţia spaţială
pentru a proteja ferestrele şi a fost oprit temporar sistemul
wireless de pe staţie pentru a preveni interferenţele cu sosirea
ATV-3. Un cosmonaut olandez şi un coleg rus au monitorizat
operaţiunile de acostare din interiorul modulului Zvezda.
"Cuplarea a fost uşoară" a transmis unul dintre astronauţi
prin radio controlorilor misiunii. "Noi nici nu am simţit".
Întâlnirea şi andocarea au fost gestionate de către
operatori de la centru ESA de control al ATV-urilor din
Toulouse, Franţa, precum şi de oficialii NASA
de la Centrul Spaţial Johnson din Houston.
Cargoul cilindric de 13 de tone are 10.7
metri lungime şi 4.5 metri lăţime, atât de mare
încât poate să încarce un autobuz cu etaj.
Nava de unică folosinţă va rămâne ataşată de
staţia spaţială până la şase luni, apoi
astronauţii depozitează în ea gunoiul şi, în
mod deliberat, este trimisă să ardă la
reintrarea în atmosfera Pământului.
ATV-3 a fost lansat în spaţiu pe 23 martie
din America de Sud, de la cosmodromul
european din Kourou, Guyana Franceză, cu
ajutorul unei rachete Ariane V.
Nava este numită "Edoardo Amaldi", după
celebrul fizician italian care este creditat că a
ajutat la crearea Agenţiei Spaţiale Europene.
Amaldi este, de asemenea, unul dintre părinţii

fondatori ai CERN, laboratorul de fizica particulelor situat de-a
lungul frontierei Elveţia-Franţa, şi care adăpos-teşte Large
Hadron Collider.
ESA numeşte ATV-urile sale după figuri importante în astronomie sau explorarea spaţiului. Primul vehicul al agenţiei,
Jules Verne, a făcut zborul inaugural la staţia spaţială în 2008.
ATV-2, numit Johannes Kepler, a urmat în 2011.
Următoarele două ATV-uri europene planificate, denumite
ATV-4 Albert Einstein şi ATV-5 Georges Lemaître, sunt programate pentru a fi lansate spre ISS în 2013 respectiv 2014.
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S.C. Magister Imobiliare
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. 0255-221529, mobil: 0720-038774
office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro
VÂNZĂRI

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

Vând pensiune compusă din 5
camere, 4 săli, salon 40 locuri,
Vând apart. 3 camere, centrală,
suprafaţă construită 350 mp, curte termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa,
1000 mp, situată în Re şi ţa- Lunca Pomostului. Preţ 43.000 €.
Cuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255- Tel. 0255-221529, 0720-038774.
221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru
Vând spaţiu comercial de 120 construcţii toate utilităţile trase (apă,
mp situat în Reşiţa, b-dul Republicii. curent, gaz) situat în Reşiţa, B-dul
Preţ 52.000 €. Tel. 0255-221529, Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel. 02550720-038774.
221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4,
central ă, termopane, laminate,
mobilat parţial, situat în Reşiţa,
Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând casă 2 camere, baie,
bucătărie, la curte comună, situată
în Reşiţa, zona Muncitoresc, la
strada principală. Preţ 16.500 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând casă 4 camere, curte 400
Vând apartament cu 4 camere, mp, situată în Reşiţa, lângă şcoala
decomandat, 109 mp, centrală, aer generală nr. 2. Preţ 65.000 € neg.
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa, Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Calea Caransebeşului. Preţ 38.000
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
bucătărie, baie, singur în curte,
Vând apartament cu 3 camere suprafaţă de teren 800 mp, poziţie
decomandat, centrală termică, ter- ultracentrală. Preţ 85.000 €. Tel.
mopane, podele laminate, etaj 4/4, 0255-221529, 0720-038774.
situat în Reşiţa Sud. Preţ 38.000 €.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere,
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
curte foarte mică, poziţie ultracenVând apartament 3 camere trală. Preţ 100.000 €. Tel. 0255semidecomandat, et. 1/4, situat în 221529, 0720-038774
Reşiţa, P-ţa Trandafirul, plus garaj.
Vând spaţiu comercial 70 mp
Preţ 35.000 €. Tel. 0255-221529,
situat în Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud.
0720-038774.
Preţ 65.000 €. Tel. 0255-221529,
Vând casă în Oraviţa centru, 0720-038774.
compus ă din parter 120 mp
Vând spaţiu comercial 112 mp
amenajat ca spaţiu comercial, la etaj
situat în Reşiţa, zona Lunca Pomos3 apartamente a câte 2 camere, 3
tului. Preţ 100.000 €. Tel. 0255băi, plus în curte casă 4 camere,
221529, 0720-038774
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces
din 2 străzi cu sens unic. Preţ 70.000
Cump ăr casă 2-3 camere,
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774. singur în curte, cu posibilitate
parcare 2-3 maşini, în Reşiţa zonele
Vând casă în Bocşa Montană,
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
compusă din 6 camere, baie,
strada principală. Tel. 0255-221529,
bucătărie, utilită ţi curent, gaz,
0720-038774.
canalizare. Preţ 50.000 €. Tel. 0255Vând terenuri parcelate situate
221529, 0720-038774.
în staţiunea Crivaia la stradă,
Vând apartament 2 camere conracordate la toate utilităţile. Preţ 50
fort 3, et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
Lunca Pomostului. Preţ 12.500 €.
0720-038774.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu
Vând apartament 4 camere, etaj
construcţii (depozite 5.000 mp,
8, 120 mp, dotări de excepţie: censediu administrativ, atelier mecanic,
trală, termopane, gresie, faianţă,
centrală termică, spaţii de acces
podele laminate, situat în Reşiţa, Pbetonate), font stradal 400 ml,
ţa 1 Decembrie, poziţie ultracensituate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la
trală. Preţ 39.000 € uşor negociabil.
4 km de Reşiţa, preţ atractiv. Tel.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa,
ÎNCHIRIERI
Blocul 800. Preţ 7.000 €. Tel. 0255Închiriez casă 100 mp plus curte
221529, 0720-038774.
160 mp situate în Timişoara lângă
Vând apartament 3 camere,
Piaţa 700, de preferat pentru firme.
decomandat, 3 balcoane, 2 băi,
Preţ 500 € lunar. Tel. 0255-221529,
centrală, parţial termopane, bloc
0720-038774.
construit în anul 1984, etaj 3/4,
situat în Reşiţa, zona Lunca Po-
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Vând carne de miel. Tel. 0726701010.
Vând tv diagonala 51, gri metalizat, preţ 200, lei. Vând tv Hitaki diag.
TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
70, preţ 250 lei stereo. Vând calcuSAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
lator Intel Pentium 4, procesor 3000,
hard disk 160, placa video 128, rami
PUTEŢI PUBLICA
1 gb cu tot cu monitor lcd 700 lei. Tel.
0757-612642.
Vând urgent combină frigorifică
Whirpool,stare bună de funcţionare.
Preţ 850 lei neg. Tel. 0720-798050.
Vând bancnote mărci germane
UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
de 10 şi 20 DM. Preţ negociabil
Vând antenă parabolică 250 ca- direct. Tel. 0723-092580.
nale, telecomandă, suport de prindere, 30 €. Tel. 0728-813340. (RR)
Vând tv color Provision, gri
Vând bicicletă bike Alpine nouă,
cu certificat de garanţie, canapea metalizat, diagonala 51, 170 lei; tv
Vând bicicletă nouă, bike Alpine,
extensibilă, 2 fotolii, birou şcoală co- color Philips, carcas ă neagră, cu certificat de garanţie, preţ 350 lei.
pii, cizme, pantofi, poşete (neagră, diagonala 61 cm, 180 lei; calculator Tel. 0721-155683.
roşie, vernil, albă, toate din piele, PIV cu monitor, tastatură, mouse,
Vând Skoda Fabia 1,4 mpi, înstrăine), scurtă blană nouă, străină 600 lei; PlayStation 2, 130 lei; matriculată, 107.999 km, impecabimonitor lcd Philips; monitor lcd
(fete 16-18 ani). Tel. 0721-155683.
lă. Tel. 0745-157348, 0768-556364.
Vând arzătoare economice cu Samsung de 17', preţ 150 lei; diferite
Vând Renault 21 Break diesel,
sistem de siguranţă termostat pen- calculatoare; tv Teletech, preţ 180 stare bună şi de funcţionare, înscris
tru gaz, pentru teracote, cuptoare lei. Tel. 0757-612642. (RR)
pe Caraş-Severin, preţ 600 €. Tel.
Cumpăr biciclete bune - defecte,
sau şeminee; convectoare pe gaz
0729-760717. (RR)
cu tiraj forţat din comerţ, omologate, televizoare bune-defecte. Tel. 0757Vând Opel Astra 1.6 pe benzină
612642. (RR)
preţ neg. Tel. 0729-824413. (RR)
adus recent din Germania, preţ
Vând 2 maşini de cusut Singer,
Vând instant pe gaz, preţ 250 lei
3900 € neg. Tel. 0764-933721. (RR)
portabile, multifuncţionale şi multineg. Tel. 0742-066812. (RR)
Vând motocicletă pentru piese
Vând la Jamu Mare purcei dotate, 200 lei buc. Tel. 0355- de schimb, preţ 500 lei neg. Tel.
marele alb la 7 săptămâni, preţ 350 566223. (RR)
0742-066812. (RR)
Vând la Anina circular de tăiat
perechea. Tel. 0742-544119. (RR)
Vând Dacia Logan, benzinar,
Vând la Bocşa masă de circular lemne cu jgheab, 550 lei; drujbă, culoare vişiniu metalizat, geamuri
mare, cu motor trifazic, cu pânză pe preţ 600 lei. Tel. 0255-240157, electrice, oglinzi electrice, aer conea de 700, preţ 1000 lei; motor 0766-496941. (RR)
diţionat, închidere centralizată, airVând PC PIV complet cu confielectric 15 kw la 3000 de rotaţii, preţ
bag, servo, computer de bord, preţ
1000 lei; compresor pentru aer cu guraţie bună, preţ 100 €; laptop PIII 3100 € neg. Tel. 0742-066812. (RR)
butelie mare, 300 €; polizor cu 2 pie- funcţional, preţ 50 €. Tel. 0255Cumpăr urgent voucher. Tel.
tre, diametru pietre 300, cu 2 pietre 530361, 0735-060187. (RR)
0763-327671. (RR)
Vând la Orşova viţel la 2 luni,
de rezervă noi, preţ 1000 lei; cazan
Vând cauciucuri 13", 14", 15",
ţuică 130 l din inox alimentar cu răci- 150 kg, preţ 1600 lei. Tel. 0720- 16", de vară şi iarnă, preţ 50-80 lei;
tor de cupru, preţ 1000 €; cazan de 725826. (RR)
biciclete noi, preţ 200 € buc;
Vând la Sicheviţa iepuri, au 1
cupru 100 l, preţ 1500 lai; reductoamotocicletă MZ, 125 cmc, înscrisă
şi
1
kg
de
carne,
pre
ă
lun
ţ
13
lei/buc.
re noi, cu raport 1/45, începând de la
în circulaţie, preţ 550 €. Tel. 0355300 lei; lanţ gall nou 1", 100 lei/m Tel. 0724-218851. (RR)
425973, 0729-022526. (RR)
ă,
pre
Vând
la
Sacu
mânz
de
ras
ţ
liniar. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând Volkswagen Passat din
Vând oale emailate cu capac 25- 3500 lei neg. Tel. 0732-982025 (RR) 2000, motor 1.9 pe motorină, toate
Vând
cruci
din
mozaic,
preţ
250
40 l, 50 lei/buc; televizoare color,
dotările plus jante şi cauciucuri, preţ
preţ 200 lei; ladă frigorifică mare lei/buc; felinare. Tel. 0755-594199.
3600 € neg. Tel. 0721-400969. (RR)
ă
electrică,
pre
Vând
hot
ţ
70
lei.
pentru magazin, preţ 1000 lei. Tel.
Vând la Oţelu Roşu motocicletă
Tel. 0747-494244. (RR)
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Yamaha SZR 600, înmatriculată,
ă
gestantă
luna
8-a,
Vând
vac
Vând în Caransebeş mobilă ticauciucuri noi,stare impecabilă, preţ
neret, preţ 750 lei; colţar sufragerie, preţ 2750 lei neg. Tel. 0746-642653. 1200 € neg. Tel. 0727-271045. (RR)
şi
ăr
vaci
cu
lapte,
capre
Cump
preţ 650 lei neg; rochie mireasă, 650
Vând Opel, 1300 cmc, înmatrilei; aragaz Arctic cu 4 ochiuri plus oi. Tel. 0734-356854. (RR)
culat, preţ 700 €; motocicletă
Caut
de
la
V
şoricar
spre
ărădia
cuptor, preţ 300 lei; tv color Daewoo
Kawasaki GPZ 600, înmatriculată,
diagonala 55, preţ 200 lei; cande- adopţie sau cumpărare. Tel. 0766- stare perfectă de funcţionare, preţ
labru cu 2 braţe, preţ 200 lei; saltea 1 675612. (RR)
650 €. Tel. 0766-103934. (RR)
Vând la Doclin 20 miei Ratca
persoană, preţ 35 lei. Tel. 0756Vând Peugeot 405 GRD, 1.8
pentru tăiere sau ţinere, preţ viu 13
040911. (RR)
turbodiesel, preţ 1000 €; Solenza
Vând în Cornuţel iapă cu mânz lei/kg, preţ tăiat 25 lei/kg. Tel. 0255- 1.4 mpi, preţ 2500 €; semiremorcă
de rasă de 1 an, 4000 lei. Tel. 0720- 527098, 0749-247879. (RR)
pentru tractor 445, preţ 600 lei. Tel.
Vând veioză pentru birou, preţ
033102. (RR)
0757-311013. (RR)
Vând la Oţelu Roşu rucsac 15 lei; veioză dormitor, preţ 12 lei;
Vând Ford Transit, motor 2400
Ducati de motociclişti, preţ 100 €. schiuri, preţ 70 lei; tablou vechi, preţ tdi, an 2002, stare foarte bună, preţ
90 lei; tablouri mici, anotimpurile,
Tel. 0727-271045. (RR)
4500 €. Tel. 0757-392158. (RR)
Vând în Gherteniş porc marele preţ 5 lei/buc; uşă pliantă, 80 lei;
Vând în Eftimie Murgu tractor U
alb 130 kg, preţ 8 lei/kg. Tel. 0255- candelabru roşu pentru copii, preţ 445, preţ 3600 €. Tel. 0765-856273.
45 lei; ceas vechi cu pendulă. Tel.
526862, 0732-344333. (RR)
Vând Renault 21 Break, înmatriVând la Timişoara acordeon 0786-483218, 0355-415185. (RR)
culat, acte la zi, itv valabil, stare
Vând urgent mulgătoare de vaci
Hohner de 96 de başi, preţ 200 €
foarte bună, preţ 600 €. Tel. 0728neg; orgă Kawai, preţ 200 € neg; nou nouţă din inox cu un post. Preţ 813340. (RR)
toboşar Boss 660, preţ 150 € neg. 2100 lei. Tel. 0745-130202.
Vând Fiat Panda, an 2008,
Vând Sony Ericsson Elm în cutie
Tel. 0356-460597, 0768-733673 (rr)
benzinar, motor 1100 cmc, consum
Vând staţie BlueTech 200 w cu cu căşti, cablu de date şi încărcător. 4%, culoare galbenă, în stare
boxe tip turn, preţ 100 € neg. Tel. Preţ 290 lei. Tel. 0745-130202.
perfectă, preţ 3900 € neg. Tel. 0733Vând porc de 150 kg, crescut cu
0747-585716. (RR)
732121, 0744-474676. (RR)
Vând rulouri exterioare maro din cereale, posibilitate sacrificare, preţ
Vând microbuz Volkswagen
plastic, 4 canate, preţ 200 lei. Tel. 7 lei/kg, Oraviţa. Tel. 0720-035741.
Transporter, preţ 5200 €. Tel. 0765Vând monitor crt ecran plat 19
0355-422572. (RR)
856273. (RR)
Vând perdea de 6 m cu inele din inch cu 50 lei. Tel. 0764-335767.
Vând motocicletă Yamaha xj
Vând monitor lcd de 19 inch 200
plastic, cusută peste tot inclusiv
650,înmatriculată, stare impecabilă,
lei.
Tel.
0764-335767.
banda de sus, preţ 100 lei; telefon
preţ 600 € neg. Tel. 0755-641253.
Cumpăr 5 calorifere de fontă în
nou Alcatel roşu cu clapetă, 100 lei.
Vând disc portabil cu 2 baterii
şi
Re
ţa,
indiferent
de
starea
lor.
Tel.
Tel. 0355-803014, 0746-020211 (rr)
pentru tractoare mai mari de 50 cp.
Cumpăr calorifere din fontă, asi- 0740-520382.
Tel. 0742-353609. (RR)
Vând mierea de salcâm 22
gur transportul. Tel. 0728-813340.
Vând la Gătaia bicicletă albastră lei/kg, polifloră 20 lei/kg, rapiţă 20
de damă adusă din Italia, preţ 150 lei/kg. Dacă cumpărătorul cumpăra
lei; costume de haine şi paltoane nr. mai mult de 50 de kg, preţurile sunt:
Pensionară 63 de ani, cu
48, pantofi şi sandale nr. 36-38. Tel. salcâm 20 lei, polifloră 18 lei, rapiţă
locuin ţ ă, caut partener pentru
18 lei. Tel. 0745-130202.
0747-832171, 0256-410590. (RR)
Persoană fizică vând monitor cu căsătorie. Tel. 0721-202985
Vând la Anina costum popular
Domn 40 ani, 1,78, prezentabil,
pentru femei, zona Banatul de ecran plat crt Compaq 7550. Arată şi
Munte, 200 €; goblen Cina Cea de funcţionează ireproşabil. Preţ 100 antialcool, antifumător, cu simţul
umorului, doresc cunoştinţă cu
Taină, dimensiuni 50x40, 400 €; lei. Tel. 0745-130202.
Vând calculator procesor Intel doamnă pt. căsătorie (poate fi şi cu
candelabre cu mai multe becuri, preţ
negociabil; garnitură pluşată bej cu Celeron de 2.40 GHz ram 512 MB obligaţii). Tel. 0756-986692.
Doresc să cunosc o doamnă
maro, preţ 200 lei; veselă completă DDR placă video Nvidia GeForce
domni
şoară sinceră sufletistă care
FX
5200-128
MB
hard
disk
80
GB
cd
pentru 90 de persoane şi tacâmuri
mai puţine, preţ 1000 lei. Tel. 0729- writer floppy disk. Preţ 590 lei. Tel. îşi doreşte o relaţie serioasă. Tel.
0726-261409.
0745-130202.
876548, 0255-240038. (RR)

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

Diverse

Auto-Moto-Velo

Matrimoniale

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Vând la Anina carcasă ambreiaj
tractor Fiat 445, 150 lei; pompă
hidraulică pentru Fiat, pt. ridicat plugul, 250 lei; pompă de injecţie Fiat
445, 250 lei; set motor tractor U550,
motor de Braşov, preţ 550 lei; set
motor complet de U650, preţ 600 lei.
Tel. 0255-240157, 0766-496941 (rr)
Cumpăr la Anina 2 cauciucuri de
vară 155x65x13 pentru Matiz. Tel.
0255-240157, 0766-496941. (RR)
Vând Matiz roşu, an 2006,
45.000 km la bord, climă şi alte dotări, preţ 2500 €. Tel. 0745-258069.
Vând cauciuc faţă de tractor
U650, şasiu pentru făcut un căruţ
sau o semiremorcă cu 2 axe,
complet cu toţi, jante, totul 300 €.
Tel. 0722-549045. (RR)
Vând în Clopodia tractor U650 în
stare de funcţionare, preţ 3000 €
neg. Tel. 0729-843730. (RR)
Vând Dacia 1410, geamuri
electrice, închidere centralizată,
acte la zi, înscrisă, preţ 2000 lei. Tel.
0723-031090. (RR)
Vând plug pp3 românesc, preţ
2700 lei; plug pp3 nemţesc preţ 550
€; semănătoare de cartofi complet
automată, pe 2 şiruri, 2500 lei. Tel.
0746-642653. (RR)
Vând tractor Same Atlanta, stare
tehnică excepţională, schimb de ulei
efectuat recent, preţ 5800 €. Tel.
0747-796608. (RR)
Dezmembrez la Luncaviţa Opel
Vectra C, an 2007, motor 1.9 CDTI,
6 viteze, euro 4; Audi A4, motor 1.85
D, 1.6; Passat, an 1999, 1.6; Golf 3,
Cielo, Vento, Vectra A torbodiese,
Cadet. Tel. 0733-229497, 0763530529. (RR)
Cumpăr în Luncaviţa maşini
avariate, răsturnate, ofer până la
2500 € în funcţie de maşină. Tel.
0733-229497, 0763-530529. (RR)
Vând remorcă auto cu acte în
regulă, preţ 350 €. Tel. 0727966844. (RR)
Vând Honda CBR 600 F, 48 mii
km, an 1999, preţ 1500 € negociabil.
Tel. 0727-816774.
Cumpăr bicicletă de tip MTB cu
roţi de 26, fără suspensii, în stare de
funcţionare. Tel. 0758-808664.
Vând Renault, break, acte la zi,
ITP valabil, stare bună, 600 €. Tel.
0728-813340.
Vând BMW 528 I stare excepţională, ful extras, tipronic, 1999, gri
metalizat. Tel. 0744-129723.
Vând Opel Astra Break Caravan, motor 1.6, an 1996, servo total,
dublu airbag, închidere centralizată,
turelă, consumabile schimbate, stare f. bună, înmatriculat în România,
acte la zi, proprietar, preţ 2000 €;
Dacia 1310 Berlină, an 1990, stare f.
bună, 5 viteze, înmatriculată, acte la
zi, proprietar, preţ 450 €; pompe
benzină pt. Opel Astra, 100 lei/buc;
piese pt. Opel: ventilator de căldură,
ventilator radiator, butuci roţi spate,
pompă servofrână completă, casete
direcţie mecanice şi altele; 2 telescoape spate pt. Opel Astra Break
Caravan, preţ 150 lei ambele; jante
tablă 13" pentru Ford Escort. Tel.
0729-824413. (RR)
Vindem online cauciucuri noi şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la preţuri cu ~25% mai
ieftine decât la magazin. Trans-port
gratuit în toată România. Tel. 0318110788, www.cauciucuridirect.ro

Anunturi
,
Imobiliare

Spaţiu pentru activitate comercială, S=29 mp, Reşiţa, Al. Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000 €. Tel.
0727-726885.
Cas ă de vânzare, cartier
Moniom, adaptabilă pt. sediu firmă
construcţii sau depozit, compusă
din casă de locuit 113 mp, clădire
depozit 206 mp, depozit deschis
acoperit 250 mp, curte betonată
1000 mp, teren nebetonat 400 mp.
Preţ 60.000 € neg. Tel. 0723160471, 0728-079424.
Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Vară, suprafaţa utilă
120 mp, decomandat, confort 1, et.
1, centrală încălzire proprie,
geamuri termopan, inclusiv terase,
sistem de securitate, anveloparea
pereţilor exteriori, parchet de lemn
în camere, faianţă, gresie în baie,
bucătărie şi holuri. Preţ 58.000 €.
Tel. 0723-160471, 0728-079424.
Vând în Reşiţa teren intravilan
8200 mp, lângă Registrul Auto
Român. Tel. 0731-376609. (RR)
Vând apartament 4 camere
decomandat, super îmbunătăţit, 2
băi, preţ 50.000 € neg. Tel. 0724375599. (RR)
Vând în Gătaia casă mare, zonă
centrală, 2000 mp, grădină. Tel.
0752-345870. (RR)
Vând în Reşiţa, pe Calea Caransebeşului, apartament confort 1, 2
camere, etaj 5/8, centrală, termopane, preţ 21.500 € neg. Tel. 0723171462, 0770-472800. (RR)
Vând casă în Gătaia compusă
din 2 camere, bucătărie, baie, hol,
cămară de alimente, plus clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj şi anexe,
grădină 1520 mp, preţ 35.000 € neg
sau schimb cu apartament 2-3 camere în Reşiţa. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)
Vând la Secăşeni casă în
centru, preţ 21.000 €; casă un pic la
deal, preţ 21.000 €. Tel. 0731191130. (RR)
Vând în Dognecea casă în
construcţie cu mansardă, 2 băi, 3
dormitoare jos, 2 camere la
mansardă, preţ 28.000 € neg; casă
2 camere, grădină, preţ 10.000 €
sau schimb cu casă la Forotic. Tel.
0767-748175. (RR)
Vând în Mehadia, Caraş-Severin, casă compusă din 3 camere,
bucătărie, curte, apă şi canal, curent
trifazic, grădină mare cu anexe,
32.000 € neg. Tel. 0767-470450. (rr)
Vând în Reşiţa, zona Moroasa 2,
apartament 3 camere, etaj 1, izolat
termic exterior, centrală, termopane, preţ 30.000 € neg. Tel. 0751020861. (RR)
Vând în Berzeasca, Caraş-Severin, apartament 2 camere mobilat,
termopane, gresie, faianţă, preţ
16.000 € neg. Tel. 0764-476208. (rr)
Vând casă 4 camere, bucătărie,
baie, anexe în curte, grădină de
peste 1000 mp, preţ 30.000 € neg
sau schimb cu apartament 2 camere
etaj 1 sau 2. Tel. 0355-425672. (RR)
Caut apartament 2 camere în
Reşiţa, zona Tuşnad - Heculane Făgăraşului, ofer 18.000 €. Tel.
0786-483218, 0355-415185. (RR)
Vând sau închiriez spaţiu comercial pe Bl. Republicii Nr. 20, 180
mp; apartament în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 4, 4 camere, preţ
55.000 €. Tel. 0727-832284. (RR)

Anunturi
,

Vând casă în Gherteniş cu grădină şi curte în suprafaţă de 3400
mp, preţ 16.000 € neg. Tel. 0740251876. (RR)
Vând în Dognecea casă 2 băi, 3
dormitoare, sufragerie, terasă,
grădină, preţ 28.000 € neg. Tel.
0741-297029. (RR)
Iau în arendă/chirie păşune sau
fâneţe. Tel. 0741-658313.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, gresie, faianţă, podele laminate, termopane,
centrală termică, terasă, anexe,
curte, grădină, acces auto. Tel.
0724-700792.
Vând apartament confort 2
îmbunătăţit, gresie, faianţă, termopane, uşă metalică, încălzire, etaj
4/4, cu acoperiş, zona piaţa Intim.
Tel. 0771-449583.
Schimb casă Bocşa Montană cu
îmbunătăţiri, 3 camere, renovată, cu
apartament în Reşiţa, confort 1 cu 2
sau 3 camere etaj 1 esclus turn. Tel.
0749-319691.
Vând teren intravilan în localitatea Ezeriş, Caraş-Severin, 1850
mp, preţ 8000 € negociabil. Tel.
0760-981201.
Cumpăr apartament în Reşiţa
până în etajul 3 dacă nu este lift şi cu
lift până la etajul 7, apartament
minim 2 camere, ofer 20.000 €. Tel.
0034650217029 sau martyn2007@
yahoo.com
Cumpăr casă veche în Ţerova.
Tel. 0746-769501.
Cumpăr teren Câlnic Moniom
Ţerova, ofer 3000 € pe 500 mp. Tel.
0746-769501.
Proprietar vând apartament 2
camere, Reşiţa, Micro 1, etaj 2/4,
centrală, complet renovat şi mobilat
25.000 €. Tel. 0728-813340.
Vând casă Bocşa Montană 3
camere, bucătărie, baie, gresie, faianţă, podele laminate, termopane,
centrală termică, terasă, curte, grădină acces auto. Tel. 0771-449583.
Vând apartament confort 2
îmbunătăţit, gresie, faianţă, termopane, uşă metalică, mobilat, etaj
4/4, cu acoperiş piaţa Intim. Tel.
0724-700792.
Vând teren grădina 3600 mp cu
3 €/metru pătrat în zona Motel
Castilo, situat pe drumul Caransebeşului. Tel. 0770-892812.
Vând casă Reşiţa 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp. Preţ negociabil. Tel.
0744-615904.
Vând apartament 2 camere
decomandat conf. 1, et. 2 suprafaţă
50 mp, Moroasa 1, preţ 2700 €
negociabil. Tel. 0749-195301.
Vând apartament 1 cameră,
bucătărie, baie, hol, et. 2 din 4,
complet mobilat şi utilat. Preţ 16800
€. Tel. 0745-130202.
De vanzare apartament 2
camere în Moroasa 1, preţ 20.000 €.
Tel. 0720-006988.
Vând teren Bratova f. bun pt.
construcţie, casă de vacanţă cu
utilităţi, la preţ f. bun. Tel. 0726701010 sau 0742-460160.
Cumpăr urgent teren, zonă
izolată lângă pădure, 5000 mp. Tel.
0726-701010.
Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona facultate, et. 2. Tel.
0722-420002.
Vând cameră de cămin situată la
parter, bună de privatizare. Preţ
25.000 lei. Tel. 0770-390682, 0747215326.

Anunturi
,

Proprietar vând ap. 2 camere
Lunca veche, bucătărie, debara, 2
holuri, baie, balcon, 54 mp, et. 1,
bloc cărămidă, centrală termică, termopane, utilat, mobilat, uşă metalică. Tel. 0724-465989, 0770-593742
Închiriez casă, zona Triaj, toate
utilităţile, chirie modică. Tel. 0745571052.
Vând casă cu două camere,
fântână, curte şi grădină, în Goruia.
Preţ 13.000 € negociabil. Tel. 0729915802
Vând apartament 3 camere
semidecomandat, parchet laminat,
centrală, faianţă, gresie, izolaţie
interioară şi exterioară plus mobila
de dormitor şi camera mică la
înţelegere. Preţ 27.000 €. Tel. 0722504574
Vând apartament 3 camere, etaj
1, confort 1, izolat, două balcoane,
zona Trandafirul. 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 apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând casă în Câlnic, 2 camere,
bucătărie, hol, curte 500 mp. Preţ
30.000 € neg. Tel. 0728-923280.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, 2 balcoane, zona Trandafirul, bloc izolat, centrală termică.
Tel. 0355-801140, 0255-253973.
Închiriez casă, parter + etaj,
pentru firme, zonă centrală. Tel.
0743-060858.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Doresc să îngrijesc un copil 4
ore. Tel. 0786-483218, 0355415185. (RR)
Doresc să iau în gazdă un cuplu
sau o femeie bătrână contra ajutor la
gospodărie. Tel. 0355-426221. (RR)
Atelier de picturi la comandă,
reproduceri celebre. Tel. 0761930000.
Tapiţez colţare, canapele, fotolii,
scaune. Asigur transport şi montaj.
Preţuri neg. Tel. 0747-478023.
Cameraman şi fotograf filmez şi
fotografiez la nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Tel. 0729844264.
Reparaţii maşini automate de
spălat şi frigidere la domiciliu, depla-

sare în Reşiţa şi satele limitrofe. Tel.
0727-831230, 0751-424286.
Studentă la medicină efectuez
masaj de relaxare şi reflexoterapie
la domiciliul clientului sau la mine.
Doar vineri şi sâmbătă sunt la
Reşiţa. 30 lei şedinţa. Rog doar
oferte serioase. Exclus masaj cu
conotaţii sexuale. Tel. 0772-779300
sau 0758-452501.
Şofer cat. B caut de lucru ca
şofer personal, transport, curierat cu
sau fără maşină personală. Tel.
0721-618857.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Transport persoane din/în Austria, dulciuri, suc şi cafea gratis. Tel.
0764-037416, 00436763127442.
Realizez tatuaje din cele mai
diverse şi montez body piercing la
preţuri de criză. Tel. 0770-915251.
Montez piercing în orice zonă a
corpului. Tel. 0764-335767.
Realizez machiaj permanent,
sprâncene şi buze, tatuaje diverse.
Tel. 0763-906047.
Asociaţie de proprietari angajăm
administrator atestat. Tel. 0763906047.
Execut interioare, ext, zidării,
zugrăveli, laminate, faianţă, gresie,
ect, la cele mai rentabile preţuri. Tel.
0755-485664.
Jurist cu experienţă asigur servicii de consultanţă juridică, asistenţă
şi reprezentare pentru asociaţiile de
proprietari şi alte persoane juridice
atât în faţa instanţelor judecătoreşti,
cât şi în faţa altor organisme şi autorităţi ale statului, inclusiv a firmelor
private, în legătură cu funcţionarea
asociaţiilor, negocierea, încheierea,
executarea sau rezilierea diferitelor
tipuri de contracte, precum şi cu privire la recuperarea creanţelor cotelor de cheltuieli comune de la membrii acestora. Tel. 0723-846071.
Caut persoană pentru îngrijit o
bătrână la domiciliu în Reşiţa, cartier
Govândari. Tel. 0744-585326.
Transport mobilă, colete, moloz,
materiale de construcţii. Tel. 0745274929.
Transport marfă cu un Volkswagen Transporter de 2.5 tone, lada
este acoperită cu prelată. Preţuri
deosebit de avantajoase. Tel. 0745130202.
Instalez Windows, jocuri şi tot ce
ţine de buna funcţionare a unui
calculator atât la domiciliul meu cât
şi la domiciliul clientului. Preţ
rezonabil. Tel. 0745-130202.
Caut bătrâni şi copii pentru
întreţinere. Tel. 0721-202985

Magazin încălţăminte Bd.Revoluţiei din Decembrie angajează
vânzătoare, experienţă 3 ani orice domeniu. Tel. 0727-88.11.04

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Caraş-Severin va organiza în data de 27 aprilie 2012, Bursa
generală a locurilor de muncă.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 04.04.2012
REŞIŢA: Lăcătuş mecanic: 1; Strungar universal: 1; Sudor: 1;
Tehnician transporturi, posta şi telecomunicaţii: 1;
BĂILE HERCULANE: Bucătar: 1; Inginer mecanic: 1; Lăcătuş
mecanic: 2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi
semisolide: 1
CARANSEBEŞ: Manipulant mărfuri: 1
OŢELU ROŞU: Mecanic auto: 1; Sofer autocamion/masina de
mare tonaj: 1
BOZOVICI: Paznic: 1
TOTAL JUDEŢ: 13

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

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

A prilie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a24-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HANDBAL

M MV V E E I
M V E
24 15 6
24 13 7
24 13 4
24 12 7
24 12 6
24 11 6
24 9 10
24 9
9
24 8
5
24 7
8
24 7
8
24 7
7
24 5 10
24 6
7
24 5
9
24 6
6
24 5
7
24 2
6

CFR Cluj
Dinamo Bucuresti
FC Vaslui
Steaua Bucuresti
Rapid Bucuresti
Otelul Galati
U Cluj
Pandurii Tg. Jiu
FC Brasov
Astra Ploiesti
Ceahlaul Piatra Neamt
Gaz Metan Medias
Sportul Studentesc
Vointa Sibiu
FCM Targu Mures
Concordia Chiajna
Petrolul Ploiesti
CS Mioveni

M M GP
IG
I GG
M
3
45
4
38
7
39
5
29
6
34
7
23
5
33
6
35
11
23
9
22
9
22
10
30
9
25
11
14
10
21
12
20
12
24
16
14

P
GP
GP P P
17 51p
17 46p
21 43p
17 43p
22 42p
18 39p
24 37p
25 36p
24 29p
26 29p
32 29p
35 28p
36 25p
27 25p
29 24p
39 24p
33 22p
49 12p

Etapa 25/34: 06 - 09 apr 2012: Vineri, 6 aprilie: FCM Târgu Mureş
- Gaz Metan Mediaş, ora 20.30, Digi TV; Sâmbătă, 7 aprilie: Voinţa
Sibiu - FC Vaslui, ora 15.00, Digi TV; Dinamo - Petrolul, ora 19.00, Digi
TV; CFR Cluj - Rapid, ora 21.30, Digi TV; Duminică, 8 aprilie: Astra Pandurii, ora 17.00, GSP TV; Ceahlăul Piatra Neamţ - Universitatea
Cluj, ora 19.00, Digi TV; Steaua - Sportul, ora 21.30, Digi TV; Luni, 9
aprilie FC Braşov - Concordia Chiajna, ora 19.00, Dolce TV; CS
Mioveni - Oţelul Galaţi, ora 21.30, Digi TV.

POLO
Turneul preolimpic de la Edmonton. Naţionala de polo a României a
debutat cu o înfrângere la turneul preolimpic de la Edmonton: 9-10 (23, 4-4, 1-0, 2-3) în faţa Germaniei. Tricolorii au fost la un pas de un
rezultat mare, dar au cedat într-un final dramatic. Nemţii au avut de mai
multe ori avantaj maxim de două goluri de-a lungul partidei (2-2, 5-3, 64, 7-5), dar poloiştii români au avut puterea să revină de fiecare dată, în
special datorită centrului Cosmin Radu. În poartă, Stoenescu a avut şi
el o prestaţie bună, apărarea a fost solidă, iar Diaconu a găsit şi el
trasee perfecte de gol.
Rezultatele complete din prima runda a Grupei A (grupa Romaniei)
sunt urmatoarele: Muntenegru-Olanda 12-6 (2-1, 4-2, 4-1, 2-2),
Grecia- Macedonia 12-2 (1-0, 3-2, 3-0, 5-0), Germania- România 10-9
(3-2, 4-4, 0-1, 3-2). La Jocurile Olimpice de la Londra se vor califica
primele patru clasate. Potrivit regulamentului, dupa jucarea meciurilor
în sistemul "fiecare cu fiecare", primele patru clasate din fiecare grupa
vor juca încrucisat în sferturile de finala, învingatoarele calificându-se
în semifinale. Cele patru semifinaliste vor obtine calificarea la JO de la
Londra, dar vor juca si meciurile pentru medalii, la turneul preolimpic de
la Edmonton. La Jocurile Olimpice de la Londra sunt deja calificate
Marea Britanie (tara organizatoare), Italia, Ungaria, Serbia, Croatia,
Australia, Kazahstan si SUA. JO de la Londra vor debuta în 29 iulie.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
06 - 08 apr:
RUGBY - Sferturile de finală ale Cupei Europei;
06 - 08 apr:
TENIS - Sferturile de finală ale Cupei Davis;
06 - 08 apr:
08 apr:
09 - 18 apr:

MOTOCICLISM - Motogp, Qatar, Etapa 1;
CICLISM: Clasica Paris-Roubaix (Franţa);
HALTERE: Cam. Europene din Antalya (Turcia).

DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC: Trofeul Carpati: Romania A - Romania B
Vineri Digi Sport 1 ora 18:00
VOLEI MASC.: Divizia A1, Remat Zalau - Tomis Constanta
Vineri Digi Sport 3 ora 19:30
SCRIMA: Campionatul Mondial de juniori, Moscova, Rusia
Sambata Eurosport ora 10:00
CICLISM: Campionatul Mondial pe velodrom
Sambata Eurosport ora 12:00
CANOTAJ: Cursa Oxford - Cambridge, Londra
Sambata Eurosport ora 16:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, semifinale, Gyor - Oltchim
Sambata Digi Sport 1 ora 17:00
MOTOCICLISM: Motogp, MP din Qatar, curse
Duminica Digi Sport 3 ora 19:00
TENIS: WTA Tour - Turneul de la Charleston, finala
Duminica Eurosport ora 20:00

TENIS
Echipa de Cupa Davis a Romaniei va fi lipsita la meciul cu Olanda
din playoff-ul Grupei 1 Euro-Africane de cei mai buni jucatori, care au
refuzat convocarea dupa indepartarea lui Andrei Pavel din postul de
capitan nejucator. Romania ar fi trebuit sa conteze pe Victor Hanescu,
Adrian Ungur, Victor Crivoi, Marius Copil si Horia Tecau, insa toti cinci
au refuzat convocarea si s-au solidarizat cu Andrei Pavel.
In aceste conditii noul capitan nejucator Ciprian Porumb i-a
convocat pe Alexandru-Petru Luncanu, jucator de 23 ani clasat pe locul
437 ATP, Andrei Daescu (685 ATP), Darius Bragusi (940), Alexandru
Ghilea (1.128), Teodor Marin (1.418) si Florin Mergea (1.507).
Dintre acestia doar Mergea si Luncanu au mai avut in trecut
contacte cu meciurile de Cupa Davis, cu mentiunea ca Luncanu a fost
de cateva ori in lotul extins al Romaniei.
De cealalta parte, fara sa exceleze la capitolul jucatori de top,
Olanda propune un lot din care se remarca Robin Haase (locul 53 ATP)
si Jean-Julien Roger (locul 38 la dublu). Ceilalti doi batavi convocati
ssunt Thomas Schoorel (123 ATP) si Igor Sijsling (125 ATP).
Meciul dintre Olanda si Romania se va disputa la Amsterdam, in
sala pe suprafata rapida, in intervalul 6-8 aprilie. Echipa castigatoare
va avea dreptul de a juca in barajul pentru calificarea in Grupa
Mondiala. Romania a parasit Grupa Mondiala in septembrie 2011 dupa
infrangerea la zero suferita chiar la Bucuresti in fata Cehiei lui Radek
Stepanek si Tomas Berdych.
Olanda si Romania se afla la egalitate dupa patru meciuri disputate.
Ultima partida a avut loc in 1997 in Sala Polivalenta din Bucuresti.

Vineri/6 Aprilie

Timişoara

Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+23ºC
+11ºC

Reşiţa
Oraviţa +19ºC
+10ºC

+23ºC
+11ºC

Luni, 9 Aprilie

+21ºC
+9ºC

Sâmb@t@/7 Aprilie

Caransebeş

+18ºC
+8ºC

Reşiţa

+21ºC
+9ºC

Oraviţa +15ºC
+8ºC

Miercuri, 11 Aprilie

Gimnasta Catalina Ponor a
câstigat medalia de aur în finala
de la bârna, la Cupa Mondiala de
la Doha fiind notata cu 15.300. În
finala de la sarituri, Cristian
Bataga a primit nota 15.425 si s-a
clasat pe locul 4, la egalitate cu
Viktor Kocherin (Kazakhstan).
Finala a fost câstigata de chinezul
Du Wei (16.012). In prima zi a
finalelor, gimnastii români au
obtinut o singura medalie, prin
Vlad Cotuna, în finala de la sol, cu
nota 14.825. Cristian Bataga s-a
clasat pe locul 6 în finala de la cal
cu mânere si pe locul 7 la inele, iar
Diana Bulimar pe locul 5 si Larisa
Iordache pe locul 4 în finala de la
paralele.

FOTBAL
Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile retur din cadrul
sferturilor Ligii Campionilor:
Marti 03 aprilie:
Bayern - O. Marseille
2-0
Barcelona - Milan
3-1
Miercuri 04 aprilie:
Chelsea - Benfica
2-1
Real Madrid - APOEL
5-2
Joi se vor desfasura meciurile
retur din cadrul sferturilor de finala
ale Uefa Europa League:
Metalist - Sporting L
Hannover 96 - Atlético Madrid
Valencia CF - AZ Alkmaar
Athletic Bilbao - Schalke 04

Duminic@/8 Aprilie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+21ºC
+9ºC

Oraviţa +17ºC
+8ºC

+18ºC
+9ºC

Marţi, 10 Aprilie

RUGBY
Romania a zdrobit Ucraina cu
71-0. Cu nu mai putin de sapte debutanti in echipa, Romania a zdrobit reprezentativa Ucrainei, cu 710, in ultima partida a sezonului in
Cupa Europeana a Natiunilor.
Stejarii au reusit nu mai putin de
12 eseuri intr-o partida pe care au
controlat-o de la inceput si pana la
sfarsit.
Victoria cu Ucraina a propulsat
echipa Romaniei pe locul doi in
Cupa Europeana a Natiunilor, cu
32 de puncte. Competitia a fost
castigata de Georgia, echipa care
a adunat 37 de puncte.
Pe celelalte pozitii s-au clasat
Spania - 24 puncte, Portugalia 21, Rusia - 20 si Ucraina - 5. "Nu
m-am asteptat la 71 de puncte,
insa credeam ca vom castiga. Am
avut foarte multi debutanti, jucatori care au nevoie de meciuri in
picioare pentru viitoarea campanie de calificare la Cupa Mondiala", a declarat presedintele Alin
Petrache.

GIMNASTICA

Joi/ 5 Aprilie

+24ºC
+11ºC

8

Oltchim Ramnicu Valcea a castigat prima mansa a semifinalei cu
Gyor, invingand pe teren propriu cu 35-31 intr-un meci de infarct.
Valcencele au fost conduse cu 4 goluri la pauza, desi au inceput bine
meciul, insa au revenit fantastic in repriza a doua si s-au desprins in
castigatoare. Echipa lui Radu Voina are astfel prima sansa pentru
calificarea in finala Ligii Campionilor.
Oltchim a inceput bine meciul si a avut mereu avantaj in primul sfert
de ora, insa Gyor a reusit sa egaleze si sa preia conducerea dupa trei
goluri consecutive. Pe un joc in crestere al maghiarelor, Radu Voina a
solicitat time-out, insa tot Gyor a avut initiativa si s-a desprins incet pe
tabela ajungand sa conduca chiar si cu 10-6. Gyor a pastrat un avantaj
constant de 4 goluri, valcencele dand impresia ca nu-si pot reveni. O
alta echipa a Oltchimului a iesit parca de la vestiare. Desi jucatoarele
erau aceleasi, atitudinea s-a modificat uluitor si valcencele au defilat in
prima jumatate a reprizei secunde. Dupa ce a intrat la pauza cu 4 goluri
in dezavantaj, Oltchimul a revenit fabulos prin golurile inscrise de
Nechita, Vizitiu sau Vetkova si a reusit sa egaleze la 18. Oltchim a
condus chiar si cu 7 goluri, insa spre final, oboseala si-a spus cuvantul,
si valcencele au lasat-o mai moale. Gyor s-a apropiat incet si a
recuperat din diferenta, dar n-a reusit sa se apropie la mai mult de 4
goluri, meciul terminandu-se cu 35-31, un scor care da Oltchimului
prima sansa la calificarea in finala. Este nevoie de un joc la fel de bun
insa in returul care va avea loc in Ungaria in acest week-end.
HC Zalău a reuşit să se califice în finala Cupei EHF chiar dacă a
pierdut manşa retur cu CB Mar Alicsate, scror 24-26. În primul meci, ce
a avut tot la Zalău, fetele lui Tadici au reuşit să câştige la o diferenţă de
10 goluri. HC Zalău se va duela în finală cu câştigătoarea din cealaltă
semifinală, care se dispută între Lada Togliatti (Rusia) şi KIF Vejen
(Danemarca). Echipa antrenată de Gheorghe Tadici revine astfel într-o
finală de cupă europeană după 16 ani de la ultima performanţă
similară, în 1996, când a şi câştigat City Cup, actuala Challenge Cup.
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