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Editorial Dan Popoviciu

Matei Mircioane

Vicepreşedin şi prefectul jude ş-Severin au fost destituiţii Consiliului Judeţean ţului Cara ţi din funcţii

Cine-i următorul?
Aşa cum scriam s

ş-Severin va fi
fost instalat în diminea şadar, Tavi

ştim nimic despre cariera domniei sale, nici dac şa i
se scrie numele, din punct de vedere diacritic. Ceea ce
putem discuta este faptul c

şti ade-

v
şpag

şmecherii îşi fac treaba. Subtil manevrat?
Am putea spune c

şti, evident cu ştiin
şi evaziunea fiscal

şi prefect

şi a da bine la popor. Ceea
ce, repet, cunoscându-l pe Tavi, nu cred c

şefii politici, c
şa mare deranj cum este

contrabanda cu
Şi-acum, ultima concluzie. Nu conteaz

ş-Severin pentru jude şi pentru Guvernul
României, important este c şeful s

şi a plecat. Ca urmare a unei
logici absolut ilogice, noi, guvernul pdl, îl lu

şi îl trimitem la plimbare. Curat
şi spun c şedintelui ce au fost

numi

ăptămâna trecută, afrontul trecerii
organiza ămâne
nesanc ă a partidului de la
putere. Scriu miercuri seara, dar deja am intrat în posesia
comunicatului prin care noul prefect de Cara

ăzi.A

ă a

ă Tavi a fost, pe undeva, un
prefect atipic. În timp ce la grani

ăcea de cacao pe responsabilii
guvernamentali din toată această poveste. Se poate
spune că o făcea doar de ochii presei. Cine poate

ărul? Dar, tot prefectul Tavi
ă prin care spunea că i s-a cerut ă la trecerea

grani ă a fost lăsat
să fie acea parte a autorită

ă nu, din moment ce elicopterele
trimise de la Bucure ă ar
fi cură ă de la grani

ă nu în ăd lucruri
pe care le poate vedea orice cetă ă mai mult de
două, trei ore, prin preajma vămilor. Să vadă ce? Traficul
cu ă plecăm de la aceste date, nu putem trage
decât două concluzii. Prima, cum că prefectul ar fi vorbit

doar pentru a face atmosferă
ă ar fi făcut-o.

Cea de a doua, că ar fi fost un mic nebunel scăpat din frâu
de ărora nu le-ar fi fost de niciun folos să se
lase încărca

ări.
ă ce a făcut

prefectul de Cara
ă ău de partid, Sorin

Frunzăverde a trădat partidul
ăm pe prefectul

ă curvăsărie.
ă vor urma oamenii pre

ţiei judeţene a PDL la PNL, nu putea r
ţionat de conducerea central

ţa zilei de ast Ţunea
este eliberat din funcţie, pentru a-i face loc domnului Sabo.
Nu

ţa cu Serbia se învârteau
sute de mii de euro, el îi f

Ţunea a venit cu o declaraţie
de pres

ţei. O fi blufat? Din câte îl cunosc, cred c
ţii care spune lucrurilor pe nume,

în timp ce

ţa prefectului, cic
ţat contrabanda ţa cu

Serbia. Acela Ţunea, declara, de câte ori avea
ocazia, c ţelege cum organele abilitate nu v

ţean ce st

ţigarete. Dac

ţi cu un a
ţig

ţ

Ţunea Ţin un
pariu

ţi în deconcentratele din judeţ.

Ce părea simplu, e complicat!

Ceea ce părea simplu, se dovede

ăverde părea o lovitură
fulgerătoare, bine gândită, u

ă linia. Frunzăverde
demisonează din PD-L, trece în barca
liberalilor, primarii

ături de Frunzăverde, în
PNL. Astfel PD-L Cara

ă, PNL din jude
ă

ă. Frunzăverde pierde, provizoriu, func

ă de Ionesie Ghiorghioni, care
rămâne, până în ultima zi permisă de lege,
înaintea alegerilor locale, în scaunul de
pre ă, oricum nu se
poate face mare lucru

ănat cu interimari de ocazie, nu
poate lua hotărâri epocale, care să schimbe în
vreun fel soarta jude

ăruia legea îi cere să fie apolitic,
rămâne prefect, urmând să fie reconfirmat de
noua putere, care va fi instalată în noiembrie
2012. În fapt, cine să-l demită pe prefect, dacă
PD-L, în jude ă, iar la nivel
na

ă (din târg) se
dovede ă decât cea imaginată în
planurile politicienilor (de acasă). Totul s-a
întors cu susul în jos în planul politic al jude-

ă ni
ă la butoane, nu

ezită să le folosească. În plus, reac

ă imprevizibile. Cine
ă un servant, atât de loial lui

Frunzăverde, cum a fost primarul ora

ă o luăm sistematic. Ce s-a întâmplat
în ultimele zile. PD-L-i

ă-

ă-l dau afară din PD-L pe Ionesie
Ghiorghioni, care a declarat că îi rămâne fidel
lui Frunzăverde. Prin excluderea din PD-L,
conform legii, Ghiorghioni va fi exclus

ă a fost
anun ă

ăverde. Astfel, puterea
oamenilor lui Frunzăverde în Consiliul Jude-

ăzut.
Lovitura cea mai grea vine însă din faptul

că PD-L-i ă ce păreau că
s-au retras în mun

ătând că sunt mai mul

ă cel pu

ă ăile Herculane, Moldova Nouă,
Bozovici, Glimboca, Berzasca, Pojejena,
Socol, Rusca Montană, Bău

ă urmează ca

ă- ămânerea în
Partidul Democrat-Liberal.

Cea mai recentă lovitură dată insurec

ă de Sorin Fruzăverde,
o reprezintă demiterea prefectului, Octavian

ă nici du

ărâre prin care prefectul a fost demis

ă în
prezent a ocupat func ă de

ă în Ca-
ra ăscu

ă, nu numai că zvâcnesc dintr-un picior,
dar s-au ridicat în două picioare ă!

Desigur, per global-general, dacă nu
intervin ări, cum ar fi scoaterea la
suprafa ă a unor dosare, mai mult sua mai
pu

ăverde a produs un puternic balans al
partidelor puterii înspre opozi

ă se prezintă ca zestre în PN-L,
tot apasă balan

ă. Dar, numai dacă nu se întâmplă
ă puterea,

chiar hăituită, mai are pârghii la îndemână.

ă până la politică, ceea ce la început pare
simplu, se dovede

ă nu ne îngrijorăm prea tare, un
gânditor român, din capul satului, mai tare
decât Murphy, ne dă asigurări: „Niciodată n-a
fost să nu fie cumva!”

şte
extrem de complicat. Proiectul imaginat de
Sorin Frunz

şor de realizat şi
un succes pe toat

şi organiza
ş-Severin trec, al

ş-Severin, practic, se
desfiin

şi alegerile sunt
câştigate de USL, în Caraş-Severin, cu 90 la
sut

şedinte al Consiliului Jude ş-
Severin, dar conducerea jude

şedinte interimar. Într-o lun
şi un Consiliu Jude

şi, realitatea politic
şte mai curb

şte, puterea confer şte
avantaje pe care, cei afla

şi ei oameni, se arat
şi-ar fi imaginat c

şului
O şu, Iancu Simiona-Simi, nu îl va urma
pe acesta în opozi ştiga
puterea la alegeri?!

Dar, s
ştii s-au regrupat în jurul

lui Iancu Simion-Simi şi au început s şi
exercite func

şi din
Consiliul Jude şi soart

şi pentru Costinel Ristache, al doilea
vicepreşedinte pedelist al Consiliului Jude

ş-Severin, care şi el se declarase de
partea lui Frunz

ştii, reorganiza
şe şi sate,

ar

şi
suflet PD-L-ului. Este vorba despre primarii din
localit

şni
şi, desigur, O şu. În plus,

liderul de la O şu spune c

şi al şi declare r

ş-Severin (întoarcerii armelor împo-
triva puterii), orchestrat

şmanul (Guvernul)
nu doarme. Astfel, ieri, Guvernul a emis o
hot şi a
fost înlocuit cu un necunoscut (în mediul
politic), Ioan Sabo. Noul prefect este doctor în
economie, în domeniul contabilitate,
specialitatea control financiar, iar pân

şef de
serviciu în Finan

ş-Severin, şi PD-L-iştii, ren
ş

şi muşc

şi alte schimb

şcarea lui
Frunz

şi cu 20
de primari dac

şi func
şedinte al Consiliului Jude

şi
alte lucruri spectaculoase, pentru c

Şi,
cum spunea, inginerul Murphy, care a dat lumii
un set de legi valabile în toate domeniile, de la
fizic

şte complicat, iar ceea ce
pare complicat este de-a dreptul irealizabil.
Totuşi, s

ţiile pedeliste din
Cara

ţeaz ţ devine cel mai
mare Partid Liberal din ţar

ţia
de pre ţean Cara

ţului este
asigurat

ţean
decimat, împ

ţului. În tot acest timp
prefectul, c

ţ, practic nu mai exist
ţional puterea este în disoluţie.

Totu

ţului, dar, se dovede
ţi înc

ţiile unor
oameni ai puterii actuale, care, la urma urmei,
sunt

ţelu Ro
ţie, pentru a (re)câ

ţiile puterii. În primul rând au
anunţat c

ţean. Aceea
ţat

ţean
Cara

ţean se pierde mai repede decât era prev

ţi, dup
ţi, au revenit în ora

ţi decât se credea.
Noul lider judeţean democrat-liberal, Iancu
Simion-Simi, a a anuţat c ţin 12 primari,
cu organizaţiile lor cu tot, s-au declarat trup

ţile B

ţar, Buco ţa,
Zorlenţu Mare ţelu Ro

ţelu Ro

ţi 8 primari s

ţiei
din Cara

Ţunea, dovedind c

ţia public
ţele Publice.

Una peste alta, politica se încurc
ţi din propria

cenu

ţ
ţin „fabricate”, oricum, mi

ţie. Chiar

ţa în mod determinant în
favoarea opoziţiei actuale. Probabil ţia
de pre ţean îi este
asigurat

Sărbători fericite!Sărbători fericite!
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Mihai STEPANESCU

Fie ca Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă cele

patru taine divine: încredere, lumină, iubire şi speranţă.

Vă doresc o primăvară frumoasă şi plină de realizări!

PAŞTE FERICIT!



După lupte seculare, care au durat
vreo 12 luni, PP-DD Cara

ău a fost
numit economistul Ioan Sabo

ş-Severin şi-a
ales liderii

ş-Severin, Octavian

Partidul Poporului - Dan Diaconescu şi-
a constituit oficial organiza

ş-Severin, în urma Şedin
şi

şedin

şele jude şi 47 din comune, a fost
ales Biroul Permanent Jude

şedintele
Organiza ş-Severin, Valentin
Bl

şi prim-vicepreşedintele dr. Paul
Purea, secretarul executiv Ioan Simion
Purec, 11 vicepreşedin şi 21 de membri.

La conferin
Şedin şedintele PP - DD
Caraş-Severin, Valentin Bl

Şedin

şedintele
organiza

şi a mai afirmat c

Ştiu c
ştilor. Chiar

şi aşa, prefer s

şedintele organiza

Şopotu Vechi, dar emigrat în
Germania, în urm

ş-Severin,
special pentru aceste alegeri, având
convingerea c

şi jude
Şedin

şi eu, cum s-a
spus în şedin şitul luptei,
tot Partidul Poporului - Dan Diaconescu va
câştiga! Multe dintre proiectele noastre
sunt privite cu un zâmbet ironic, dar, dac

şi va în

şi dreptate. Dac
şi sufletele curate,

vom ajunge la şi
dreptatea. Cât despre traseiştii politici, pe
care eu îi numesc troc şti, pentru c

şa cum este domnul Frunz

şa ceva, traseiştii ar fi fost taxa

ştilor, care a mai ar
şi oamenii s-au

trezit”, şi a precizat c

ştem c şi,
comuniştii au f şi lucruri bune, în
educa şi locuri de
munc ştiut ce
înseamn

şi Bocşa, şi va impozita
marile averi cu pân

şi va fi enorm de lucru cu
desemnarea listelor de candida

şte s

ş-
Severin a început întocmirea listelor de
candida

ş-
Severin creşte într-o s

şapte. La sfârşitul s

şului Anina,
Gheorghe Neicu, împreun

ş-Severin, se
arat

şuluiAnina, Gheor-
ghe Neicu, al şti membri
PSD, au revenit la organiza

şedin

ş-Severin. Astfel: Executivul a decis
încetarea exercit

ş-
Severin de c

ş-Severin este doc-
tor în economie, în domeniul contabilitate,
specialitatea control financiar, iar pân

şef al
Serviciului de Inspec

şi
ş Severin. Hot

şi art. 92 din Legea 188/1999
privind Statutul Func

şi art. 108 din Constitu
şi, la prima vedere, aceast

ţia judeţean
ţei deAlegeri,

care a avut loc, sâmb ţa.
În urma ţei, la care au participat

221 de delegaţi, din 55 de organizaţii, 8 din
ora ţului

ţean al PP - DD,
avându-l în frunte pe pre

ţiei Cara

ţi
ţa de pres

ţa de Alegeri, pre

ţa de Alegeri,
la care, prin vot, au fost desemnaţi membri
din Biroul Permanent Judeţean mai mulţi
colegi, printre care doresc s ţionez
cu mândrie pe prim-vicepre

ţiei, doctorul Paul Purea, din Valea
Alm

ţele
electoratului. „ ţii ne
catalogheaz

ţilor”, a spus Bl
ţiei

judeţene, medicul chirurg Paul Purea, origi-

nar din satul

ţara ţul. Dr. Purea a
declarat: „La ţa de Alegeri a fost o
adev

ţ

ţelege c

ţara în bine!
(...) Partidul Poporului are un singur traseu,
spre adev

ţine minţile treze
ţinta noastr

ţin

ţi de
aleg

ţin
la nivelul la care era în urm

ţie, s ţe

ţa spitalele din
Bozovici, Anina

ţiei
judeţene PP-DD, Ioan Simion Purec, a ţinut
s

ţi, deoarece
partidul dore ţii în toate
comunele judeţului.

De s

ţi pt. alegerile locale din 10 iunie.

Uniunea Social Liberal

ţii din judeţ au
anunţat trecerea primarului ora

ţia PSD Anina (fost

ţi ani membru PSD, pân

ţii, Gheorghe Neicu
pierde postul de primar al Aninei, iar
conducerea prim

ţie, de
Biroul de Pres

ţia
PSDAnina: primarul ora

ţi fo
ţia de suflet,

PSDAnina”.

ţa de ieri, 10
aprilie, dou

ţiei publice de prefect al judeţului
Cara

ţiei de prefect al judeţului Cara
Ţunea Octavian

Gheorghe, în locul acestuia fiind numit, cu
caracter temporar, domnul Sabo Ioan.

Noul prefect la Cara

ţia public
ţie fiscal

ţa din cadrul Direcţiei Generale
a Finanţelor Publice Cara

ţionarilor Publici,
republicat ţie.

De
ţie pare din domeniul administraţiei

publice, ea face parte din jocul politic
privind lupta pentru putere.

ă din
Cara

ătă 7 aprilie, la Re

ănariu. În conducerea partidului au mai
fost ale

ă, organizată după

ănariu, a
declarat: „Pentru noi, astăzi este o zi mare.
S-a încheiat cu succes

ă-l men

ăjului” ă partidul se află
„pe val”, fiind creditat, conform ultimelor
sondaje, cu 23 la sută în preferin

ă unele publica
ă drept Partidul Pro

ă fac parte din acest partid,
decât din Partidul Ho ănariu.

Prim-vicepre

ă cu 20 de ani, a declarat
că a venit în România, în Cara

ă un partid nou, necontami-
nat de obiceiurile proaste ale partidelor
care s-au perindat la Putere, poate
schimba în bine

ărată sărbătoare. Spun
ă, oricare ar fi sfâr

ă
poporul se va trezi ă nu
trebuie să le mai dea votul celor care au
distrus România, vom schimba

ăr ă Dumnezeu
ne va

ă, adevărul

ări ă,
înainte de alegeri, fac troc cu alte partide ca
să treacă în barca lor, să ob ă avantaje,
a ăverde, eu
spun că poporul nu se poate să-i mai
aleagă! Dacă în Germania s-ar fi întîmplat
a

ători, ca tărdători”. Doctorul Purea a
mai afirmat, „A trebuit să vină o televiziune,
televiziunea pro ătat, cât
de cât, ce se întâmplă

ă obiectivul Partidului
Poporului este să ducă România, cel pu

ă cu 22 de ani:

„Trebuie să recunoa ă, totu
ăcut

ănătate, locuin
ă. Eu, pe vremea aceea nu am

ă un drogat!” Paul Purea a mai
spus că PP-DD, va reînfiin

ă la 90 - 99 la sută.
Secretarul executiv al organiza

ă arate că de-abia din acest moment greul
va începe

ă aibă organiza

ăptămâna aceasta, PP-DD Cara

ă din Cara
ăptămână, cât nu a

crescut în ăptămânii
trecute, social-democra

ă cu o mare parte
din organiza ă PD-L), la
Partidul Social Democrat. În fapt, este
vorba despre o revenire, întrucât Gheorghe
Neicu a fost mul ă în
anul 2005, când, la un an după alegerile din
2004, a trecut la PD.

În aceste condi

ăriei va fi preluată, interi-

mar, de către viceprimarul Radu Nicolae.
În comunicatul transmis la redac

ă PSD Cara
ă: „Moment deosebit în Organiza

ături de ceilal

Guvernul a aprobat în
ă hotărâri cu privire la ocuparea

func

ării, cu caracter temporar,
a func

ătre domnul

ă în
prezent a ocupat func ă de

ă persoane
juridice Re

ă-
rârile aprobate sunt conforme prevederilor
art. 19, art. 89

ă,
ă

informa

Primarul Aninei, Gheorghe Neicu, a
revenit în „organizaţia de suflet”, PSD

Prefectul de Cara
Ţunea a fost demis. În locul s
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Oficialii de la Sistemul de Gospodărire a Apelor au făcut
ăriile din Cara

ă ă că nu au respectat
legea, în ciuda ordinului dat de prefectul de Cara

ăria de la Ciuchici, de exemplu,
a luat o amendă de 70.000 de lei, iar multe altele au fost avertizate.

şi
controale la toate prim ş-Severin şi au verificat modul
în care sunt cur

ş-Severin, mai
mul

ţate . Din cauz

ţi edili s-au ales cu amenzi. Prim

albiile râurilor

Dosarul de ucidere din culpă i-a adus
alesului jude ,
sechestru asigurator pe toate bunurile pe
care le de

ă a trei studen

ţean,

ţine. Ancheta în cazul uciderii
din culp ţi re ţeni, în care
este acuzat acesta se apropie de final.

Iacob Chişărău

şi

Primăria şiţa ne informeazăRe

Direcţia Sanitar-Veterinar

ţie, iar la Re ţa sunt
dou

ţi ţi, oficialii de la DSV
estimeaz

ă a autorizat
ă, în fiecare

ora ă amenajată o astfel de loca
ă. Dacă de pa
ărul mieilor sacrifica

ă că lucrurile se vor schimba până în acest weekend.

şapte puncte pentru
în Caraş-Severin. Astfel c

ş exist şi
ştele catolic a cam suflat vântul în ce priveşte

num şi vându

sacrificarea mieilor

O recentă completare la Normele privind cre

ări de interven ă proprie.
Completarea a fost realizată prin modificarea Normelor
Metodologice aprobate prin Ordinul comun nr. 163/540/
23/2009, prin Ordinul comun nr. 2596/2867/299/2012
al MDRT, MAI

ări se stabile ă, cine a
realizat lucrări de reabilitare termică a locuin

ă proprie poate beneficia de scutirea de la plată
a impozitelor ă

ărilor Codului Fiscal referitoare la
facilită

ă un Consiliu Local poate acorda
scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a
acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere
de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor
finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii
apartamentelor din blocurile de locuin

ări de interven
ă proprie, pe baza procesuluiverbal de recep

ărilor, întocmit în condi
ă realizarea măsurilor de interven

ătre auditorul energetic în certificatul
de performan ă energetică sau, după caz, în raportul de
audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonan

ă a Guvernului nr. 18/2009 privind cre

ă cu modificări ări prin Legea nr. 158/2011.
Astfel, un proprietar de locuin ă, fie el o Asocia

ă poate
ob ădiri sau o
reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani
prin realizarea unor lucrări de îmbunătă

ă cum bine se
ări are numai beneficii:

realizarea unei economii de energie care poate ajunge
ă, cu condi

ării unei lucrări de calitate: anveloparea pere

ă a plan
ăcii peste sol precum

ălzire ă caldă menajeră.
Rugăm cititorii să re ă un fapt important: scutirea

de la plată a impozitului NU se ob
ările de rebilitare trebuie realizate conform

prevederilor legale. Pa ătorii:
Contactarea unui auditor energetic, care va

elibera un Certificat de performan ă energetică/Audit

energetic. Practic, prin acest document se pot
determina lucrările de interven

ă, respectiv costurile acestora raportate la
economiile de energie realizate;

Elaborarea unui proiect, respectiv ob
ări;

Realizarea propriu zisă a lucrărilor;
Întocmirea procesul-verbal de recep

ărilor.
După realizarea celor de mai sus, proprietarii vor

înregistra la Consiliul Local o cerere de scutire la plata
impozitului local, înso ă de documentele următoare: -
autoriza ărilor de interven

ă în condi
ă energetică sau, după

caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate
măsurile de interven ă;

procesul-verbal de recep ărilor,
întocmit în condi ă
realizarea măsurilor de interven
ătre auditorul energetic în certificatul de performan ă

energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.
În cazul clădirilor individuale de locuit lucrurile sunt

mult mai simple. În acest caz legea nu prevede depune
rea autoriza

ă, privind autorizarea lucrărilor de construc
ărora se pot executa fără autoriza
ătoarele lucrări care nu modifică structura de

rezisten ă
ări de reabilitare energetică a anvelopei

ă nu se schimbă sistemul constructiv
al acestuia, respectiv terasă/ ă - la clădiri de
locuit individuale cu cel mult 3 niveluri, care nu sunt
monumente istorice.

Se cuvine o precizare practică din partea
semnatarului acestor rânduri: este util ca înainte de
orice ac ă contacta

ă confirma, fie ările
ce ar trebui realizate la locuin

ă stă la dispozi
ă, foarte utilă este o deplasare la direc

ă, pentru a afla dacă există o
hotărâre de consiliu local pentru scutirea la plată a
impozitului. Chiar dacă aceasta nu există, ea se poate
ini

ă ne
apropiem cu pa

şterea
performan

şte drepturile şi obliga
şi ai caselor de locuit care au

executat lucr

şi Ministerul Finan
şte faptul c

şi taxelor locale aferente acelei propriet

şi impozitelor locale, art. 268
alin.(8) prevede c

şi ai caselor de
locuit care au executat lucr

şterea
performan

şi complet

ştie, realizarea unei astfel de lucr

şi la 75% din factura de gaz ini

şeului peste ultimul etaj şi a subsolului
sau pl şi ac

şi ap

şii de urmat sunt urm

şi/sau aspectul arhitectural al construc
şi/sau a

acoperişului - dac
şarpant

şi minimal lucr

şi numai pentru faptul c
şi repezi de alegeri.

ţei energetice a blocurilor de locuinţe stabi
le ţiile proprietarilor apartamente
lor din blocurile de locuinţe

ţie pe cheltuial

ţelor.
Prin aceste modific

ţei pe
cheltuial

ţi.
Potrivit preciz

ţile la plata taxelor

ţe
ţie pe

cheltuial ţie
la terminarea lucr ţiile legii, prin
care se constat ţie
recomandate de c

ţ
ţa

de urgenţ
ţei energetice a blocurilor de locuinţe, apro

bat
ţ ţie de

Proprietari de la bloc sau un proprietar de cas
ţine scutirea de la plata impozitului pe cl

ţire a perfor
manţei energetice a locuinţei sale. Dup

ţial ţia
execut ţilor
exteriori cu polistiren de minimum 10 cm, schimbarea
ferestrelor cu unele performante energetic, izolarea
termic

ţiuni de reabilitare
asupra instalaţiilor de înc

ţin
ţine automat!

Lucr

ţ

ţie privind reabilitarea
energetic

ţinerea unei
autorizaţii de lucr

ţie la
terminarea lucr

ţit
ţia pentru executarea lucr ţie,

emis ţiile legii;
certificatul de performanţ

ţie pentru reabilitarea termic
ţie la terminarea lucr

ţiile legii, prin care se constat
ţie recomandate de

c ţ

ţiei de construire. În cazul aces tor locuinţe
sunt aplicabile prevederile din Legea nr. 50/1991,
republicat ţii,
potrivit c ţie de cons
truire urm

ţ ţiilor:
lucr

ţiune din partea Dvs. s ţi un auditor
energetic pentru a v

ţa Dvs. sub raportul cost
investiţie/cost economii realizate. În acest sens
subsemnatul v ţie la tel. 0770516899.
Totodat ţia de
impozite taxe local

ţia, fie cu ajutorul primarului, fie cu cel al unui/unor
consilieri locali, fie

-
-

-

-

-
-

-

1.

2.

3.
4.

�

�

Ing. Doru Cristian Bratu Auditor energetic
agrementat MDRT
,

Primăria Re
ă cetă ă s-a

epuizat stocul de flori existent în seră pentru sezonul de primăvară.
Circa 7000 bănu

ă

ă de confec
ăriei Municipiului

Re
ă în industria automotive.

Având în vedere acest aspect, Primăria Re ă la procesul
de recrutare ă cetă ă se mai pot depune CV-
uri pentru .

Pentru informa ă pute
ă

ăriei Municipiului Re

şi şi
Repararea Consiliului Local, informeaz

şi 3000 pansele au fost achizi
şi societ ş.

SC Trimsol România, este compania ce se ocup
şini, cea care a solicitat Prim

şi ş cu scopul de a
deschide o fabric

şi
şi anun

şi depunerea CV-urilor v
şi Informare Cet

şi

ţa prin Serviciul Public, Direcţia pentru Întreţinerea
ţenii municipiului c

ţei ţionate de asociaţiile
de proprietari ţile comerciale din ora

ţio-
narea huselor pentru ma

ţa informaţii cu privire la halele industriale din ora

ţa, particip
ţ ţenii municipiului c

ţii ţi adresa
Compartimentului de Relaţii cu Publicul ţeni din
cadrul Prim ţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A.

100 operatori ma ăşini de cusut cu experienţ

Economii prin reabilitarea termic@ a locuin]elor
Realizate şi prin scutirea de la plată a impozitelor locale

Funicularul de calcar, care traversează municipiul Re
ă a administra

ă re ă
ă o telegondolă, pentru a

transforma fostul obiectiv industrial într-un obiectiv turistic. Au fost
purtate ăria Re

ă, înaintea Primăriei, în luna decembrie
2011, omul de afaceri Costel Ciobanu, patronul firmei Coda Serv, a
cumpărat funicularul, cu pre

ăria Re ălată, au
ajuns la o în ătre administra ă
re ă a Funicularului.

Prezentăm un fragment din răspunsul adresat Primăriei Re
ătre SC Coda Serv SRL, răspuns semnat de către Manuela Ecaterina

Ciobanu, în calitate de administrator al firmei: „Având în vedere
interesul manifestat de dumneavoastră pentru obiectivul, Traseul de
funicular calacar, obiectiv istoric reprezentativ al industriei re ă
informăm că suntem de acord cu schimbul dintre cele două păr

ă la ideea de a transforma Funicularul, unul dintre simbolurile
Re

şi

şi şi-a exprimat
inten

şi negocieri între Prim şi şi proprietarul funicularului
respectiv, TMK Reşi

şi şi Costel Ciobanu - Barb

şi
şi

şi

şi alte diferen

şi

ţa în apro-
pierea centrului civic, revine în proprietatea public ţiei
locale. De mai mulţi ani administraţia public ţean

ţia de a amenaja pe structura existent

ţa
ţa. Îns

ţul de 150 000 de dolari.
De câteva zile, Prim ţa

ţelegere privind vânzarea c ţia public
ţean

ţa de
c

ţene, v
ţi, cu

echivalentul acestuia în fier vechi ţe”.
Conform declaraţiei primarului Mihai Stepanescu, acesta nu

renunţ
ţei, într-un obiectiv turistic.

Costel Ciobanu - Barb@lat@ face
comer] cu funiculare

Matei Mircioane

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală
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Dac ţie cuvântul „rrom” era
pronunţat numai pe la colţurile str

ţarea primei organizaţii care
ap ţ sunt circa
7.500 de rromi, mai puţini cu aproape 500 faţ

ţii etniei explic

ţ

ţ
ţii ne-am fi declarat etnici,

pentru c

ţile pe termen scurt ale
formaţiunii la cârma c

ţinem inclusiv un loc de consilier judeţean.
Asta, pentru c

ţi

ţean, etnicii lupt
ţire a

situaţiei etnicilor. Deocamdat

ţiei Prefectului. Din el
fac parte toţi liderii rromi din judeţ, iar ţiilor care
ne gestioneaz

ţial s ţii”, a
ad

ţat ţean pentru rromi. Ion Stancu are
regrete atunci când se uit

ţiei Prefectului. „M-am simit
discriminat pentru c

ţi ţi s-a reîntors
pe post. Nu am înţeles de ce!Au croaţii mai multe probleme
decât rromii?!”, spune liderul etnicilor.

ţin
ţii. „Sunt cam 3-4 cazuri pe

comun
ţe o hârtie prin care s

ţ
ţesc p ţii peste graniţele ţ

ă înainte de Revolu
ăzilor, anul 1990 a adus

pentru Cara
ără drepturile etnicilor. În prezent, în jude

ă de
recensământul din 2001, însă reprezentan ă
faptul că recenzarea nu a decurs ca la carte. „Numărul nu a
scăzut în realitate, însă vă spun din propria experien ă
faptul că cel care a venit să adune datele a promis că se

întoarce ă. A ratat 15 persoane
dintr-o singură casă. Noi, cu to

ă ne mândrim cu asta”, a spus Ion Stancu, prim-
vicepre

ăugat că priorită
ăreia se află sunt legate de alegeri.

„Va trebui să luptăm să avem consilieri locali în fiecare
comună

ă ob
ă noi cunoa

ă etnia ă le
mediatizăm, să le facem cunoscute
ă le rezolvăm. Trebuie să fim acea punte de legătură

dintre autorită
ă

locurile din consiile locale ă acum
pentru punerea în aplicare a Strategiei de îmbunătă

ă, de ă, el
nu este pus în aplicare. „Este important să reorganizăm
grupul mixt de lucru din cadrul Institu

ă problemele sunt
ă îi apropiem pe unii de al

ăugat Ion Stancu. Aceea
ă să o pună în aplicare, prevede angajarea de consilieri

în cadrul primăriilor din Cara ă ar trebui

reînfiin
ă în urmă ă a fost

concediat din cadrul Institu
ă am fost trei consilieri: pentru rromi,

pentru croa

Modificarea legilor de la o zi la alta pune în dificultate
etnia, ă. De exemplu, Legea 416,
privind acordarea ajutorului social, modificată mai nou, nu
le mai permite tuturor săracilor să ob ă bani dacă
lucrează în folosul comunită

ă în care oamenii no
ă trebuie să ducă la finan ă

facă dovada că sunt buni platnici în ce prive

ă

ă nu pot face dovada unui
domiciliu stabil. Abandonul ă probleme, însă
acestea sunt la acela

ă la ă atunci când î
ărin ării.

ş-Severin înfiin

şi nu l-am mai vazut la fa

şedintele Partidei Rromilor din Caraş-Severin.
Acesta a ad

şi oraş din Caraş-Severin. De asemenea, este
important s

ştem mai bine problemele cu
care se confrunt şi ne-ar fi mai uşor s

şi, nu în ultimul rând,
s

şi rromi”, a spus prim-vicepreşedintele
Partidei Rromilor din Caraş-Severin. În plus, pe lâng

şi cel jude

şi documentul exist

şefii institu
şi ei membri ai

comitetului. Este esen
şi strategie, pentru care etnicii

lupt
ş-Severin, îns

şi Biroul Jude
şi povesteşte c

şi pentru sârbi. Cel pentru croa

şi aşa nu foarte avut

ştri nu mai primesc ajutor
pentru c

şte impozitele.
De unde au ei aşa ceva?”, spune Ion Stancu. Aceleaşi
probleme persist şi în materie de buletine. În România
anului 2011, în Caraş-Severin, între 5 şi 10% dintre etnici
nu au identitate. Asta, pentru c

şcolar ridic
şi nivel cu cele ale românilor. În cele

mai multe cazuri, copiii renun şcoal şi
înso

Ce probleme au rromii de astăzi

( )MariusAlexa

Partida Romilor luptă pentru respectarea drepturilor comunităţii

Poli ştii reşi
şii duşi în centrul oraşului, ca s

şi g
şii din centru au fost ucişi, ci

şi cei plasa
şi şoca

şilor de Paşti şi s
ştia au constatat c şii au fost omorâ

şi
şi edilul-şef al Reşi

şefii poli
şii de paşti. Vinova şi, risc

şase luni şi trei ani de închisoare sau amend şi 10.000 de lei. „Anul trecut, am
avut un caz similar în care un reşi

ş-Severin

ţi ţeni sunt angrenaţi într-o mare anchet ţii de la Gr
ţi iepura ţele au fost masa-

crate
ţ

ţi în cartierul Govândari, unde municipalitatea a amenajat un alt ţarc ornamental pentru s
ţenii sunt ţi de cruzimea gestului, angajaţii Prim ţiei Sa-

nitar-Veterinare s
ţi. Ace ţi prin violenţ

ţa. Acum, potrivit legii, medicii veterinari trebuie s
ţie. În paralel cu acţiunea DSV, ţei, Mihai Stepanescu, a cerut o not

ţiei locale. Toţi angajaţii care au fost de serviciu în noaptea de vineri spre sâmb
ţiuni ustur ţii, dac

ţean a fost condamnat la închisoare pentru c
ţa C ţean de Poliţie Cara

ă, după ce angaja ădina Zoologică au găsit
mor ă îi încânte pe trecători. 18 la număr, animălu

ăsite fără suflare în weekend. Angajatele de la Grădina Zoologică au vrut să le dea de mâncare
sâmbătă diminea ă, însă i-au găsit fără suflare. Problema este că nu doar iepura

ărbători-
le pascale. Pentru că re ăriei au solicitat Direc

ă le facă autopsie iepura ă constate cauza decesului. „Raportul medicilor
ne-a fost adus mar ă iepura ă”, a spus Marius Bălean,
purtătorul de cuvânt al Primăriei Re ă depună plângere la
poli ă justificativă de la

ătă ar putea primi
sanc ătoare pentru că nu au supravegheat iepura ă vor fi prin ă între

ă penală cuprinsă între 1.000
ă a omorât un câine”, a spus

Ancu ărbunaru, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Jude . ( )Marius Popa

Elevii de la Liceul „Traian Vuia” din Re}i]a au d@ruit din inim@
Matei Mircioane

Elevii Liceului „Traian Vuia” din Reşi
şans

şi

ş.
În spectacol, elevii au prezentat o pies

ş, de la „Traian Vuia”, în regia
actri

şi
ş, Silviu Bircea, Alin Turculescu, Daniel Ghiu,

Dumitru Şutoi, Adelina Lembac şi M

ştii din teatru au declarat c
şti

remarcabile.
Pe scena Palatului Cultural elevii Raluca Teodo-

rescu, de la Colegiul Na şi
Dumitru Şutoi, de la Liceul „Traian Vuia”, au inter-
pretat piese muzicale, cel de-al doilea prezentând o
compozi

şi

şescu şi sprijini

şi Nicolae Dumitru Vl
şi de M

şedinta organiza
ş-Severin, M

ş Chircu, cel care a ocupat recent locul
al doilea la concursul muzical „Vocea României”,
printr-o dona

ş, s şi

ţa au dat o
ţ

ţie dificil
ţiativa unui grup de elevi, din clasa a XII-a C, liceul

a organizat s
ţa, iar fondurile

strânse cu acest prilej au fost donate familiei
Gherman. Banii, aproximativ 5.000 de lei, sunt
necesari pentru o operaţie pe cord, care va fi f

ţei Cameilia Ghinea, de la Teatrul de Vest
Re ţa. Din distribuţie au f

ţional „Traian Lalescu”

ţie proprie. Moderatorul spectacolului a fost
actorul Dan Mirea, de la Teatrul de Vest Re ţa.

În proiectul lor, liceenii de la Traian Vuia au fost
coordonaţi de c

ţi de c

ţiilor organizatoare, Silvia Nicolaescu,
de la „Traian Vuia”,

ţa
Simionescu, pre ţiei „Salvaţi copiii”
Filiala Cara ţa Simionescu.

Printre sponsorii manifest

ţie de 2 700 de lei.
Ca urmare a succesului reprezentaţiei dramatice

originale a liceenilor de la „Traian Vuia”, organizatorii
au propus ca piesa „Coloana de fier”, de Daniela
Opri ţene.

ă la via ă lui Cătălin Gherman, un copil de 10
ani, care are nevoie de o opera ă pe cord. Din
ini

ăptămâna trecută un spectacol de
caritate, la Palatul Cultural din Re

ăcută
la spitalul din Târgu Mure

ă de teatru,
cu titlul „Coloana de fier”, după un scenariu scris de
eleva Daniela Opri

ăcut parte elevii, Daniela
Opri

ădălina Manole.
Piesa a fost răsplătită cu aplauze de către spectatori,
iar profesioni ă spectacolul
dramatic a dezvăluit câteva talente actorice

ătre dirigintele clasei a XII-a C, prof.
Cornelia Mari ătre cei doi direc-

tori ai institu
ădulescu,

de la Teatrul de Vest, precum ăriu

ăriu
ării s-a remarcat

tânărul Drago

ă fie prezentată în mai multe licee re

Recomand@ri pentru siguran]a bunurilor pesonale
}i a locuin]ei în perioada S@rb@torilor Pascale
Aglomeraţia ţia care se creeaz

ţii”,
adic ţii din buzunare, po ţi. Indiferent c

ţi suntem potenţiale victime pentru ace
ţie poate fi îns ţineţi cont de urm

ţie Judeţean Cara

ţi locurile aglomerate dac ţi asupra dumneavoastr
ţilor din

buzunare; - banii nu trebuie num ţi pe strad

ţi asupra dvs. sume mari de bani, ci doar necesarul pentru
cump

ţi diferite bunuri, nu scoateţi tot teancul de bani, ci numai
suma necesar ţii contravalorii acestora;

când este posibil, folosiţi cardul pentru cump ţi atenţi la
introducerea codului, pentru a nu fi v

ţi banii în geant

ţiţi bruscaţi cu intenţie într-un spaţiu public, controlaţi-v
ţi cu atenţie persoanele

din jurul dv;
nu l ţi niciodat

ţi, pungi de cado-
uri), l ţi;

nu p ţi în acela
ţii nu iau vacanţ

ţia v ţineţi cont de câteva sfaturi
rugaţi un vecin de încredere s ţin ţie casa ţe

imediat poliţia dac ţioneaz
ţa u

ţaţi numai persoanele de încredere când plecaţi de acas
ţi-le cât mai discret;

la plecare închideţi ţi toate u

ţi locuinţa pentru mai multe zile, faceţi în a

ţiune, pot deruta eventualii musafiri nepoftiţi;
nu afi ţi bunuri de valoare în cazul în care acestea pot fi u

ţi în cas ţi publice valorile
pe care le aveţi;

nu l ţi copiii nesupravegheaţi ţi s
ţi afi ţi referiri la

bunurile de valoare pe care le aveţi asupra dumneavoastr
ţi drumurile intens circulate, luminate ţi zonele în

construcţie, parcurile pustii
ţi-v ţi la provoc

ţi persoanele turbulente sau în stare de ebrietate, str

ţi compania persoanelor necunoscute.

Pentru orice infracţiune la care sunteţi victim ţi

ţineţi cât mai multe detalii despre autor: înf ţi
ţie, direcţia în care a fugit, num

ţi toate am ţiei.

şi agita
şu

şete sau gen
şti infractori.

Aceast
ş-Severin:

şi nu în
sacoşa de cump

şi privi

şinii, bani sau alte
documente importante.

obiectele tentante (telefoane mobile, lap-top-uri, gen
şin

şi loc banii şi actele personale;
Cum ho

, pentru ca revenirea s

şi s

şii sau care încearc şa;
anun

şi asigura şile şi geamurile casei, uşa de la
balcon, geamul de aerisire de la baie;

dac şa fel încât
aceasta s

şa şor v
ş

şi nu face

şi nu le permite
şarea cu bijuterii ori sume mari de bani şi nu face

şi evita
şi str

şi nu r

şi terase unde se consum şi sunt adunate persoanele g

şare, semne particu-
lare, vestimenta

şi comunica

ă în perioada frenetică a
cumpărăturilor pentru Sărbătorile Pascale, atrag ca un magnet „

ă ho ă e vorba de copii,
tineri sau bătrâni, to

ă situa ă evitată dacă ătoarele
recomandări făcute de Inspectoratul de Poli

evita ă ave ă o sumă
importantă de bani, acestea reprezintă mediul favorabil ho

ăra ă sau când sunt mai multe
persoane în jurul dumneavoastră;

nu lua
ărăturile planificate în acea zi;

când achita
ă plă

ărături, dar fi
ăzut de alte persoane;

păstra ă, borsetă sau într-un buzunar inaccesibil
ărături sau în buzunarul de la spatele pantalonilor;

dacă vă sim ă
geanta sau portmoneul chiar în acel moment

ăsa ă în autoturism actele ma

ăsate la vedere în ma ă, pot reprezenta adevărate „cadouri” pt. ho
ăstra

ă în preajma Sărbătorilor Pascale, în cazul în
care ă vă fie lipsită
de surprize neplăcute Poli ă recomandă să

ă ă sub observa ă anun
ă observă o persoană suspectă care sta ă fără

motiv în fa ă să descuie u
ă pentru

mai multe zile, iar pregătirile pentru deplasare face

ă părăsi
ă pară ocupată: o lumină aprinsă sau un aparat de radio în

func
ăzute de

la o u ă sau fereastră;
nu păstra ă sume importante de bani

ăsa ă consume alcool;
evita

ă;
alege

ăzile lăturalnice;
deplasa ă în grup ăspunde ările altor persoane;
evita ăzile cu baruri

ă alcool ălăgioase;
nu accepta

ă sau martor, apela
pe cât posibil chiar de la locul producerii faptei!!

Re ă
ărul de la autoturismul

folosit de acesta, complici etc. ănuntele poli

Pe strad şi la cump

şti

ă ărături:

pleca

ărul unic de urgen ă 112

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţi de la domiciliu de Pa

În noaptea de Înviere

ATENŢIE!
nu-

m ţ

:
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:

Caz }ocant: iepura}ii de Pa}ti au fost uci}i cu sânge rece

Fondul de Educaţie pentru Romi continu

ţilor romi, care trebuie s
ţii, printre care, s

ţa la etnia rom

ţii romi trebuie s

ţi pot vizita adresa de site:
www.romaeducationfund.hu/instrucţiuni-de-aplicare-pentru-anul-

academic-2011-2012.

ă, pentru ce de-al 12-lea
an, consecutiv, Programul de burse universitare „Roma Memorial”.

Programul este destinat studen ă
îndeplinească anumite condi ă î

ă, să fie admis la o universitate de stat, să
respecte termenele de înscriere stabilite ă î

ă de-
pună un formular electronic de aplicare, până la data de 30 aprilie.

Cei interesa

şi declare deschis
apartenen

şi s şi definitiveze studiile.
Pentru a beneficia de aceste burse, studen

Burse pentru studenţii romi
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Deputatul UDMRAttila Korodi este noul ministru al mediului Importurile de gaze au sc

Cresc

şi p

şi caprine pot depune, pân

şte nivelul maxim al sprijinului acordat tinerilor fermieri de la 25.000 la 40.000 euro

ădurilor ăzut cu 29,4% în primele 2 luni din 2012, informează INS

ătorii de ovine ă la data de 18 mai 2012, cererile pentru ob ăsura 112

„Instalarea tinerilor fermieri”, cre

ţinerea subvenţiei pe cap de animal din bugetul naţional M

Rata anuală a inflaţiei a coborât la
2,4% în martie 2012, de la 2,59%, nivel
consemnat în luna februarie 2012, potrivit
INS. Banca Naţional

ţie pentru 2012
de la 3% la 3,2%.

ă a României a revizuit
în creştere prognoza de infla

Modific

, prin care, în principal, se scurteaz

ările aduse la sfâr
ătre Parlament la Legea privind

ă
perioada în care un copil abandonat este declarat
adoptabil

ătă, 7 aprilie.

şitul anului trecut de
c

şi poate ajunge într-o familie, au intrat în
vigoare sâmb

regimul
adopţiilor

� Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale

ădurilor nr. 888/2012
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului
mediului si padurilor nr. 30/147/2010 pentru aprobarea
bunelor conditii agricole si de mediu in Romania (M.O. nr.
133/24.02.2012)

Ordinul Ministerului Educa ării, Tineretului

ă

ădurilor - Contractul din 2012 -
cadru de inchiriere a plajei Marii Negre (M.O. nr.

136/28.02.2012)
Ministerul Mediului ădurilor - Instructiuni din 2012

privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru
atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre (M.O.
nr. 136/28.02.2012)

Agentia Nationala deAdministrare Fiscala - Procedura din
2012 de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in
cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii
rectificative (M.O. nr. 137/29.02.2012)

G nr. 682/2011 (M.O. nr. 139/01.03.2012)
ăncii Nationale a României nr. 8/2012 privind

punerea în circula

ărului
comisiilor de concurs

ă

ătoare
categoriei înal

ă

ă

ării Regionale

ă de Reglementare în Domeniul
Energiei - Metodologia din 2012 de monitorizare a sistemului
de promovare a energiei din surse regenerabile de energie
prin certificate verzi (M.O. nr. 147/06.03.2012)

ă
asupra spa

ănătă
ănătă

ătre medici, medici denti
ă

şi Turismului nr.
131/2012 pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul
ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.
155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis
pentru sprijinirea microintreprinderilor pentru domeniul major
de interventie "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" in
cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de
afaceri regional si local" din cadrul Programului operational
regional 2007-2013 (M.O. nr. 129/22.02.2012)

Ordinul Ministerului Mediului şi P

şi
Sportului nr. 3283/2012 pentru modificarea si completarea
Procedurii de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant
din sistemul national de invatamant preuniversitar, aprobata
prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si
sportului nr. 6.564/2011 (M.O. nr. 133/24.02.2012)

Hotararea Autorit

şi P

şi P

şi mijlocii, aprobate
prin H

şterea lui Carol
Popp de Szathmari (M.O. nr. 142/02.03.2012)

şi Internelor nr. 59/2012
privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare, a num

şi al comisiilor de solu

şurare a concursului
na

şi a modalit

şi completarea Legii
nr. 31/1990 privind societ

şi completarea unor
acte normative referitoare la activitatea Ministerului
Dezvolt şi Turismului şi la activitatea de
cadastru şi publicitate imobiliara (M.O. nr. 145/05.03.2012)

şi
emitere, în format electronic, a adeverin

şi a certificatului
pentru spa

şi completarea Ordinului ministrului s

şti şi farmacişti, precum şi a
Normelor metodologice de organizare şi desf şurare a
acestora (M.O. nr. 150/07.03.2012)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţiei, Cercet

ţii Electorale Permanente nr. 2/2012
pentru aprobarea actualizarii delimitarii colegiilor uninominale
pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului (M.O. nr.
135/27.02.2012)

Ministerul Mediului

H.G. nr. 98/2012 pentru completarea art. 2 alin. (1) din
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a
Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail
Kogalniceanu pentru întreprinderi mici

. .
Circulara B

ţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate aniversarii a 200 de ani de la na

Ordinul Ministerului Administraţiei

ţionare a
contestaţiilor, a componentei nominale a acestora, a tematicii
pentru concurs, a calendarului de desf

ţional de admitere la Programul de formare specializata
pentru ocuparea unei funcţii publice corespunz

ţilor funcţionari publici pentru anul 2012,
precum ţilor privind plata taxei de participare la

program (M.O. nr. 143/02.03.2012)
O.u.G. nr. 2/2012 pentru modificarea

ţile comerciale (M.O. nr.
143/02.03.2012)

H.G. nr. 100/2012 pentru modificarea

Autoritatea Naţional

Ministerul Justiţiei - Procedura din 2012 de solicitare
ţei privind

înregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinţ
ţiului cu destinaţie de sediu social
ţiul cu destinaţie de sediu social (M.O. nr.

148/06.03.2012)
Ordinul Ministerului S ţii nr. 183/2012 privind

modificarea ţii nr.
418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe
de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de
c

Guvernul României - Statutul din 2012, al Casei Naţionale
de Pensii Publice (M.O. nr. 159/09.03.2012)

Achitarea pensiilor în luna aprilie se face în avans, în perioada
11 - 25 aprilie, prin intermediul Po

ţional
ţi la domiciliu, plata drepturilor este asigurat

ţilor po

ştei Române, informeaz
şte pe beneficiarii

care nu au fost g
ştale pân

ă Casa
Na ă de Pensii Publice. În ceea ce îi prive

ăsi ă la
sediul subunită ă în penultima zi lucrătoare din
lună, respectiv 27 aprilie.

Num
-
-

-

ărul mediu de pensionari, în
2011, a scăzut cu 86.000 de persoa
ne, fa ă de 2010, de la 5,675 milioa
ne la 5,589 milioane, potrivit INS.

Pensia medie lunară a fost de
753 lei, în 2011, mai mare cu 5,2%
fa ă de 2010, când pensia medie
lunară a fost de 716 lei.

Pensia medie de asigurări
sociale de stat a fost de 773 lei, în
2011, cu discrepan

ă ă
depă

ă sistemul de pensionare,
cea mai mare valoare a pensiei me
dii lunare (1.891 lei) s-a înregistrat
pentru sistemul asigurărilor sociale-
avoca ă valoare,
respect iv 311 le i a reveni t
pensionarilor din fostul sistem de
asigurări sociale pentru agricultori.

ţ

ţ

ţe semnificative
în profil teritorial, ecartul dintre
valoarea minim

ţi, iar cea mai mic

şi cea maxim
şind 350 de lei.

Dup

Guvernul a aprobat în 3 aprilie, prin Ordonanţ ţ

ţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
“Legea nr. 506/2004 transpune în dreptul naţional prevederile

Directivei nr. 2002/58/CE (cunoscut
ţialit ţii ţiilor electronice) ţia

furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice de a garanta securitatea
serviciilor furnizate. În urma amend

ţii prelucr

ţii electronice destinate publicului”, a
afirmat purt

ţa de Urgenţ ţia
naţional

ţii,
introduse prin actul normativ, în scopul asigur ţii prelucr

informarea utilizatorilor în cazul în care datele lor cu caracter personal
au fost compromise sau risc

ţii prelucr

ţii pentru protecţia datelor cu privire la cazurile de
înc ţii prelucr

ţe a tuturor înc ţii datelor cu
caracter personal;

dreptul de a fi informaţi în leg ţii în
echipamentul terminal utilizat;

dreptul de a fi informaţi asupra scopului în care sunt prelucrate
informaţiilor stocate;

dreptul de le fi incluse datele cu caracter personal în toate registrele
publice ale abonaţilor, în form

ţilor;
dreptul de a fi informaţi în leg

ţilor ţile de utilizare a datelor cu caracter personal
incluse în aceste registre.

Rolul Autorit ţii Naţionale de Supraveghere a Prelucr
ţia datelor)

posibilitatea audit
ţii prelucr

ţelor în care furnizorii sunt obligaţi s
ţii datelor cu caracter personal

ţiilor impuse furnizorilor.
Purt

ţ ţ
ţ

ă de Urgen ă, modifica
rea

ă sub denumirea de Directiva asupra
confiden ă

ării Directivei nr. 2002/58/CE, accentul
s-a mutat pe garantarea securită ării datelor cu caracter
personal, în vederea evitării distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii,
alterării, divulgării neautorizate sau accesului neautorizat la datele cu
caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în legătură cu
furnizarea de servicii de comunica

ătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.
Prin Ordonan ă adoptată au fost preluate în legisla

ă modificările aduse Directivei nr. 2002/58/CE.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a prezentat principalele obliga

ării securită ării
datelor cu caracter personal.

ă să fie compromise ca urmare a încălcării
securită ării datelor;

implementarea unei politici de securitate în ceea ce prive

ă
ălcare a securită ării datelor cu caracter personal;
păstrarea unei eviden ălcărilor securită

ătură cu stocarea de informa

ă scrisă sau electronic;
dreptul de a se opune includerii datelor cu caracter personal în registre

ale abona
ătură cu scopul întocmirii registrelor ale

abona ă

ă ării Datelor cu
Caracter Personal (autoritatea pt protec

ării măsurilor luate de către furnizori în vederea
garantării securită ării datelor cu caracter personal;

posibilitatea emiterii de recomandări cu privire la cele mai bune
practici privind nivelul de securitate care trebuie atins de către aceste
măsuri;

posibilitatea stabilirii circumstan ă
notifice încălcări ale securită

ării;
verificarea respectării obliga

ătorul de cuvânt al Guvernului a explicat că noile reglementări au
fost adoptate prin Ordonan ă de Urgen ă întrucât această transpunere
reprezenta o restan ă, care ar fi putut determina începerea procedurii de
infringement.

-
-

.

şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu carac
ter personal şi protec

şi comunica şi stabileşte obliga

şte
prelucrarea datelor cu caracter personal;

notificarea autorit

şi cu posibilit

şi formatului
notific

Obligaţii pentru furnizori:

Drepturi ale utilizatorilor:
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:

( )Guvernul Romaniei, 03.04.2012

Noi reglement@ri privind prelucrarea datelor cu
caracter personal }i protec]ia vie]ii private

în sectorul comunica]iilor electronice

Primul capitol al noii legisla]ii din
S@n@tate

Primul capitol al noii legisla ănătate, în dezbatere
Ministerul Sănătă

ănătate, primul capitol scris al
noii Legi privind reforma sistemului sanitar care se referă la
organizarea

ă

ă ă permită
eficientizarea activită

ă ării spitalelor, ca Funda
ă ă. Decizia

reorganizării apar

ără aprobări superioare, asumându-
ările Ministerului Sănătă

ării de personal, în conformitate cu normativele în
vigoare, fără aprobarea Ministerului Sănătă

ării la capacitate maximă a resurselor tehnice

ă
ă cu spitalele private

d remunerării medicilor
ă

ării de parteneriate public-privat, în vederea
dezvoltării capacită ă medicală ă

ă

ării personalului medical prin suplimentarea
veniturilor

2 reducerea plă
ărilor voluntare de sănătate

ca urmare a dezvoltării asisten

ării spitalelor prin excluderea criteriului
teritorial de clasificare

ă ă învă ământul medical;
5 Posibilitatea universită ă ământ medical de a

avea în administrare spitale în care se desfă ă învă ământ
medical.

În urma analizări propunerilor, se va redacta forma finală a
textului în vederea supunerii în dezbatere publică pe site-ul
Ministerului Sănătă ă decizională.

ţii din S
ţii a postat pe pagina de web www.ms.gov.ro,

secţiunea Forum Reforma în S

ţionarea spitalelor.
Acest prim capitol a fost elaborat în urma propunerilor care

au rezultat din dezbaterile ţele organizate la începutul
acestui an cu organizaţiile profesionale, sindicale, politice

ţii societ ţilor civile.
Titlul referitor la organizarea ţionarea spitalelor are

drept scop introducerea conceptului de autoguvernare a
spitalului prin cre ţii manageriale care s

ţii.

ţii reorganiz ţii,
unit ţi nebugetare, non profit, de utilitate public

ţine actualului administrator al spitalului care
devine membru fondator unic al Fundaţiei.

. Reducerea birocraţiei prin coborârea nivelului de decizie
la nivelul conducerii spitalului. Aceasta va avea libertatea de a
decide, f

ţii privind
organizarea ţionarea spitalelor, asupra:

a) angaj
ţii sau alte

constrângeri actuale;
b utiliz

ţei medicale în regim
privat, la cererea pacienţilor

c atragerii de investiţii private în spitalul public pentru
cre ţii serviciilor medicale, ceea ce va permite o
competiţie real

ţie de
calitatea, complexitatea ţii, pe baza
rezultatelor obţinute

e realiz
ţii de asistenţ ţii

serviciilor medicale
Pacienţii vor beneficia de:

1) cre ţii serviciilor medicale ca urmare a:
a competiţiei cu sectorul privat ţii

suplimentare din sectorul privat
b cointeres

ţilor informale
3 facilitarea dezvoltarea asigur

ţei medicale în regim privat în
cadrul spitalului public

4 Clarificarea clasific

ţ
ţilor de înv ţ

ţ

ţii la Transparenţ

şi func

şi conferin
şi cu

reprezentan
şi func

şterea libert

Crearea posibilit

şi responsabili
tatea şi respectând reglement

şi func

şi
umane din spital prin acordarea asisten

şterea calit

şi personalului medical în func
şi volumul activit

şi creşterii calit

şterea calit
şi atragerii de investi

şi definirea categoriei de spital în care se
desf şoar

şoar

Prin prevederile acestui capitol se urmăreşte:
1.

2

3.

-

)

)

)

)

)

)

)
)

)

)

( , )Comunicat de pres şti, 06-04-2012ă Bucure

| 12 - 18 Aprilie 2012 | PRISMA

Dosarele pentru vizarea actelor
de studii universitare

Ministerul S

-şi postuniversi
tare se pot depune la sediul oric

ştere şi Echivalare a
Diplomelor din cadrul Ministerului
Educa şi
Sportului, potrivit Ordinului ministrului
educa şi
sportului nr. 3579/2012.

Actul normativ abrog

şi prin
intermediul institu

şi locurile r

ărei
institu ă ământ superior de stat
sau la registratura Centrului Na

ării, Tineretului

ării, tineretului

ă dispozi

ă

ămase neocu-
pate în sesiunea din 20 noiembrie
2011, în domeniul medicină.

ă fie cuprinsă în
programa liceelor, potrivit unui proiect
de lege aflat în lucru la Senat, după ce
a fost adoptat de deputa

ţii de înv ţ
ţional

de Recunoa

ţiei, Cercet

ţiei, cercet

ţiile
care prevedeau ca transmiterea
dosarului pentru vizarea actelor de
studii universitare era posibil

ţiilor prefectului.

a stabilit data
de 10 mai pentru organizarea unui nou
concurs de intrare în Rezidenţiat pen-
tru posturile

ar trebui s

ţi la finalul lunii
martie.

ănătă

Cunoa

ţii

ţ ie i
României

şterea Const i tu

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Luni, 9 aprilie, a început în Fran
Prim-ministrul indian Manmohan Singh

Guvernul afgan a ajuns la un acord important cu SUApentru a prelua controlul controversatelor
raiduri de noapte de la for Un tribunal egiptean a suspendat adunarea îns

ţa cea de-a treia ţiale, campania oficial
ţii ţii informale în New

Delhi, unde au subliniat necesitatea de a normaliza relaţiile
ţele americane ţii, în a

şi ultima etap
şi preşedintele pakistanez Asif Ali Zardari au purtat discu

şteptarea unei
hot

ă a campaniei preziden ă, ce se va încheia în ajunul primului tur,
sâmbătă, 21 aprilie, la miezul nop

ărcinată cu elaborarea unei noi constitu
ărâri privind legalitatea sa

5

Fondul Monetar Internaţional l-a
desemnat pe olandezul Jan Erik de Vrijer
pentru a prelua conducerea misiunii FMI în
România în locul lui Jeffrey Franks, aflat la
conducerea delegaţiei Fondului în
România de peste trei ani.

Coreea de Nord a intrat în faza finală de pregătire a lansării
unui satelit în intervalul 12 - 16 aprilie. Pyeongyang a spus că
lansarea are "scopuri pa

ă încalcă rezolu ă o
lansare similară în aprilie 2009.

şnice" pentru a marca centenarul naşterii
liderului fondator Kim Il-sung. Dar Statele Unite şi vecinii Coreei de
Nord spun c ţiile ONU care au fost impuse, dup

În prima vizită oficială a unui , în
27 de ani, prim-ministrul Recep Tayyip Erdogan a
deschis calea pentru o cooperare bilaterală extinsă în
domeniul energiei nucleare ăcut un popas, fără
precedent, în regiunea etnic tensionată Xinjianga, unde
locuie ă uigură din China.

lider turc în China

şi a f

şte populaţia musulman

În filmul "Fantastic Voyage" din 1966, un submarin, plin de
oameni de ă, este redus la dimensiuni microscopice

ănit.
Patruzeci ă mai pu

ă. Într-un laborator de la Stanford, inginerii
perfec ă călătoria lor fantastică. Vehiculul pe care l-au
conceput poate "înota" prin venele unui pacient, alimentat fără
fir de unde electromagnetice, controlat de medicii din afară.

Prototipurile anterioare au fost îngreunate de baterii mari
dar noua ma ă este de mărimea unui bob de orez.

Dispozitivul ar putea furniza medicamente, efectua
interven

ără fir electric, capabil de mi ă
prin sânge.

"Aceste dispozitive ar putea revolu
ă", a spus Poon. "Aplica

ă meargă

ă un
drum lung de parcurs, în scopul de a realiza această călătorie
fantastică ".

Ideea dispozitivelor medicale implantabile nu este nouă,
dar cele mai multe din cel prezente astăzi au ca punct slab
mărimea lor ă fie
înlocuite periodic. Jumătate din volumul celor mai multe dintre
aceste dispozitive este consumat de baterie. Acest lucru face
mai dificilă alegerea locului unde sunt puse implanturi în
organism ă riscul de coroziune sau
fire rupte, plus înlocuirea bateriilor îmbătrânite.

Dispozitivele echipei lui Poon constau dintr-un emi ător
radio în afara corpului care trimite semnale în interiorul
organismului la un dispozitiv independent care preia semnalul
cu o antenă din fir spiralat.

Emi ătorul
ător produce o

tensiune în celălalt capăt sau, mai precis, se induce o
tensiune. Curentul indus asigură puterea care permite micului
dispozitiv să "înoate" prin vasele de sânge.

ştiin şi
injectat în fluxul sanguin al unui diplomat grav r

şi şase de ani mai târziu, ideea sun

şin

şi simplu misiuni de
recunoaştere care, altfel, ar necesita tratamente invazive
endoscopice.

La International Solid-State Circuits Conference,
profesorul Ada Poon a prezentat micul dispozitiv medical
auto-propulsat, f şcare controlat

şi prin unele vase mai mici ", a spus Poon.
La patru ani de la demararea proiectului "suntem destul de

entuziasma

şi bateriile care sunt mari şi grele şi trebuie s

şi, de asemenea, creeaz

şi antena sunt cuplate magnetic astfel încât
orice schimbare în fluxul de curent în emi

ţ

ţin
exagerat

ţioneaz

ţii chirurgicale, sau pur

ţiona tehnologia
medical ţiile posibile includ totul, de la
diagnosticare la intervenţii chirurgicale minim invazive".

Prototipul cipului construit este de 3x4 mm plus antena
receptoare de 2 mm. "Acum putem merge în artere dar vrem
s

ţi, dar aceasta este doar primul pas. Avem înc

ţ

ţ
ţ

Propunerea înseamn ţire a
situaţiei pentru persoanele care î

ţar
-
-

ţara din UE în care locuie

ţenii care î
ţ ţ ţar

ţi s -
ţar

ţenii care se mut ţar
ţie 6 luni s

ţar
ţenii care cump

ţar

ţenii care lucreaz ţar

ţara respectiv
ţara lor de origine;

societ ţile de închirieri auto vor putea
transfera autoturisme într-o alt ţar

ţurile de
închiriere a automobilelor;

acela -

ţ
ţile de înmatriculare vor coopera tot

mai mult între ele, facilitând astfel identificarea

ţar

ţile primind informaţiile tehnice necesare
cu privire la autovehicul direct de la colegi lor din
ţara în care acesta este deja înmatriculat.

În Raportul privind cet ţenia UE în 2010,
intitulat „Eliminarea obstacolele din calea drep-
turilor cet ţenilor UE”, Comisia a identificat pro-
blemele legate de înmatricularea automobilelor
drept unul dintre principalele obstacole cu care
se confrunt ţenii în exercitarea drepturilor
pe care le au în baza legislaţiei UE în viaţa de zi
cu zi ţat, drept una dintre cele 25 de
acţiuni concrete preconizate pentru înl

ţilor
ţiilor privind înmatricularea vehiculelor

înmatriculate într-un alt stat membru
651 de cet ţeni

ţionat problemele descrise în
continuare.

Dificult ţile la înmatriculare au un impact
negativ asupra cet ţenilor

ţeni
-

ţeni

ţeni

ţie un an ca s -

-
ţiativ

-
ţie. Comisia

va face propuneri de îmbun ţire a pieţei unice,
în special în ceea ce prive

ţenii
se mut

ă o îmbunătă

ă ă din UE ărora, în
prezent, li se solicită adesea să-

ă un automobil trebuie să fie înmatriculat în
ău

ă celelalte state membre nu-i pot cere
proprietarului respectiv să-

ă persoana
în cauză petrece o perioadă mai lungă pe
teritoriul respectiv.

Când propunerea va fi adoptată de

cetă
ă de vacan ă dintr-o altă ă din UE nu

vor mai fi nevoi ă-
ă ă;

cetă ă definitiv într-o altă ă
a UE vor avea la dispozi ă-

ă ă;
cetă ără sau vând un

automobil de ocazie în altă ă a UE nu se vor
mai confrunta cu controale tehnice suplimentare

ă ă într-o altă ă a UE

ă nu vor mai trebui să-l
înmatriculeze în

ă
ă ă a UE în

perioada concediilor fără a le reînmatricula (de
exemplu, închiriind acelea

ă reducă pre

ă în cazul întreprin
derilor: autovehiculele, autobuzele, camionetele

ă sediul întreprinderii, iar celelalte
ări ale UE trebui să accepte acest lucru;

autorită

ărirea autovehiculelor furate. Va deveni
astfel imposibilă înmatricularea unui automobil
furat într-o altă ă din UE;

multe controale vor fi eliminate cu totul,
autorită

ă

ă

ă cetă

ăturarea
acestor obstacole, simplificarea formalită

ă
ăspunsuri în cadrul consultării publice

din 2011 au men

ă
ă

ă

ă

ă cauză, 55,9% dintre întreprinderile
consultate considerau că le este afectată în mod
semnificativ productivitatea. 64,4% dintre ele au
declarat, de asemenea, că le este afectată
cre ă

ă, până la
urmă, nu au reu ă înmatriculeze un
autovehicul în statul membru în cauză.

Propunerea urmează să fie acum discutată
de către Parlamentul European

ă ce va fi aprobată, statele membre vor avea
la dispozi ă pregătească noile pro
ceduri, respectiv software-ul pentru schimburile
de date etc.

Mai târziu în cursul anului, Comisia va adop
ta o ini ă de clarificare a normelor UE care
trebuie respectate la înmatricularea automobi
lelor

ătă

ări a automobilelor atunci când cetă
ă dintr-un stat membru în altul

ăturarea obstacolelor din calea închirierii
transfrontaliere de autovehicule.

şi petrec o
parte din an într-o alt şi c

şi reînmatricule
ze autovehiculul. Propunerea introduce princi
piul c

şte proprietarul s şi
c

şi reînmatriculeze
automobilul pe teritoriul lor, chiar dac

şi petrec o parte din an într-o
reşedin

şi reînmatriculeze automo
bilul în aceast

şi
reînmatriculeze automobilul în aceast

şi cu probleme administrative;
cet şi

folosesc un automobil înmatriculat de angajator
în

şi autoturisme pe
litoral în timpul verii şi în Alpi în timpul iernii).
Acest lucru ar trebui s

şi principiu se aplic

şi camioanele ar trebui înregistrate în statul UE
în care se afl

şi
urm

şi a anun

şi
condi

şi 151 de întreprinderi care
au oferit r

şi întreprinderilor.
Principalele probleme identificate au fost
procedurile lungi (pentru 77,8% dintre cet şi
83,1% dintre întreprinderi) şi costurile suplimen
tare (pentru 86,5% dintre cet şi 81,4%
dintre întreprinderi), 50,8% dintre întreprinderi
declarându-se descurajate de la a transfera
autovehicule dintr-un stat membru în altul. Din
aceast

şterea. În sfârşit, 23,7% dintre cet şi
28,8% dintre întreprinderi au afirmat c

şit s

şi Consiliu.
Dup

şi la aplicarea taxelor de circula

şte evitarea dublei
impozit

şi
înl

Parla
mentul European

ă:

-
şi de Consiliu, aceasta va

însemna c
�

�

�

�

�

�

�

�

Context

Pa ătorişii urm

Formalit@]ile de reînmatriculare a unui
automobil într-o alt@ ]ar@ din UE vor fi reduse substan]ial

Călătorie prin fluxul sanguin

La reuniunea Eurogrupului de la
Copenhaga din 30 martie 2012,
mini ţe au convenit asupra
instituirii unui mecanism de protecţie în
valoare de peste 800 de miliarde de
euro, în vederea garant ţii
financiare a zonei euro

ţie financiar

ţare a programelor de
sprijin pentru ţ

ţate în continuare
prin intermediul FESF.

Capacitatea de împrumut a
FESF/MES completeaz

ţii bilaterale la Fondul Monetar
Internaţional.

ţile pot fi accelerate

ştrii de finan

şi al Mecanismului european
de stabilitate (MES) - un instrument
permanent - va fi ridicat de la 500 la 700
de miliarde de euro.

Începând cu luna iulie a anului în
curs, MES, institu

şi Portugaliei ca împrumuturi
bilaterale şi din fonduri UE .

În plus, statele membre ale zonei
euro s-au angajat s

şi v

şi mai mult.

ării stabilită

Plafonul combinat de împrumut al
Fondului european de stabilitate
financiară (FESF) - un instrument
temporar -

ă cu
sediul la Luxemburg, va constitui fondul
principal de finan

ările din zona euro, în caz
de necesitate. Noul său plafon maxim
de împrumut va ajunge la 500 de
miliarde de euro. Programele în curs, în
valoare de aproximativ 200 de miliarde
de euro vor fi finan

ă cele 102
miliarde de euro acordate Greciei,
Irlandei

ă acorde 150 de
miliarde de euro sub formă de
contribu

Capacitatea de împrumut a MES
depinzând de valoarea capitalului sub
scris ărsat, Eurogrupul a convenit să
accelereze constituirea acestuia, în
raport cu ritmul prevăzut în Tratatul
privind MES (en). În caz de necesitate,
plă

Capacitatea comun -

Accelerarea constituirii capitalul
subscris

ă de împru
mut MES -FESF a fost consolidată

ărsat din cadrul MESşi v

-

În]elegerea zonei euro
consolideaz@

mecanismul de protec]ie
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Din iulie 2012, utilizarea serviciilor de telefonie mobil

şi s şi num
şedin şi Parlamentul

European au ajuns, la 28 martie, la un acord privind un nou
regulament referitor la tarifele de roaming, care prevede plafoane
tarifare pentru serviciile de voce, SMS şi date şi care permite
creşterea concuren

şterea transparen şi
îmbun

şitul lunii iunie anul acesta.

ă în timpul
călătoriilor în UE va costa mai pu

ă cu care au un contract la nivel na
ă păstreze acela ăr de telefon.
Consiliul, reprezentat de pre ă,

ă furnizeze servicii de roaming.

Din iulie 2012, apelurile efectuate în timpul deplasărilor în străină
tate (în UE) vor costa maximum 29 eurocen

ărcării de date la 20 eurocen
ă cre

ătă
ă serviciile de roaming.

Pentru a intra în vigoare, textul mai trebuie să fie adoptat în mod
formal de Parlamentul European, iar apoi de Consiliu; se preconizea
ză că acest lucru va avea loc până la sfâr

ţin. Din iulie 2014, utilizatorii vor
putea alege un operator pentru serviciile de roaming, diferit de
operatorul de telefonie mobil ţional,

ţia danez

ţei prin facilitarea accesului la piaţa en-gros al
unor operatori alternativi care doresc s

ţi pe minut, din iulie 2013 -
24 eurocenţi, iar din iulie 2014 - 19 eurocenţi. Costul trimiterii de SMS-
uri va fi, de asemenea, redus treptat, la 6 eurocenţi pe SMS, iar cel al
desc ţi pe megabyte, din iulie 2014.

În plus, regulamentul vizeaz ţei preţurilor
ţirea informaţiilor referitoare la tarifele pentru clienţii care

utilizeaz

-

-

Tarifele de roaming au fost diminuate }i mai mult

Liderul Fidesz, premierul Victor Orban
va prezenta în 16 aprilie grupului parlamentar
al partidului propunerea sa privind candidatul
pentru funcţia de pre

ţii
se prezint

ţin o cincime dintre deputaţi
ţine

dou

şedinte al Ungariei.
Şeful statului ungar este ales de

parlament pentru un mandat de 5 ani.
Conform reglement

şi este
ales preşedinte al Ungariei cel care ob

ărilor în vigoare candida
ă Parlamentului cu recomandarea

acel pu

ă treimi din voturi în primul tur.

Înregistrarea pentru candidatura în
alegerile preziden

Negocierile nucleare între Iran

ţiale din Egipt, primele
post revolt

ţi s-au înregistrat,
fiecare sperând s ţiunea cea mai
populat

ţie fragil

ţiei Musulmane, ulti
mul prim-ministru din timpul lui Mubarak,

ţii

ţat purt

ţii prealabile".
Ca semnatar al Tratatului de Neproliferare

Nuclear ţ
ţi uraniu pentru reactoarele

comerciale
ţi care sunt utilizate pentru îmbog ţire

pa ţi uraniu
pentru o bomb ţ

ă s-a închis.
Circa 20 de candida

ă conducă na
ă din lumea arabă, aflată într-o

tranzi ă după ca urmare a unei mi ări
care l-a rasturnat pe Hosni Mubarak de la
putere anul trecut.

Printre ace ă fostul

ă

ă
să aibă loc pe data de 23

ătorul de cuvânt al
IAEA. Iranul a trimis semnale încurajatoare
legate de reluarea negocierilor dar a avertizat
împotriva stabilirii unor "condi

ă, Iranul are dreptul, ca ări, de
a îmbogă

ă ă
ă pot fi folosite pentru a îmbogă

ă. ări occidentale
suspectează Iranul că face acest lucru.

Iranul insistă că programul său nuclear
este destinat exclusiv în scopuri pa

şc

ştia se afl şef al Ligii
Arabe, un predicatorul ultra-conservator, un
candidat din partea Fr

şeful
serviciului de informa şi vice-preşedinte în
timpul ultimelor zile ale fostului preşedinte.

Primul tur de scrutin al alegerilor urmeaz
şi 24 mai.

şi aşa-
numitul grup G5+1 se vor relua la 14 aprilie la
Istanbul, a anun

şi alte

şi de cercetare. Dar, aceleaşi
facilit

şnic
Şi multe

şnice.

-

Polonia va interzice complet culturile
de porumb modificat genetic MON810 pe
teritoriul său.

La 9 martie, ări europene - Fran

ă de pre ă a UE pe
problema autorizării culturii de organisme
modificate genetic pe continent.

ă în impas, în contextul în care nicio
majoritate nu a putut fi găsită între cele 27 de
state membre UE.

şapte

şi Bulgaria - au blocat o propunere
înaintat şedin

Şapte zile
mai târziu, Fran

ţ ţa,
Germania, Marea Britanie, Belgia, Irlanda,
Slovacia

ţia danez

ţa a interzis temporar
cultivarea de porumb MON810.

Procesul de autorizare al OGM-urilor se
afl



Vând în Cornu ă, un mânz
de rasă. Tel. 0734-726275 (RR)

Vând în ărova cal de 7 ani. Pre

ănătoare de
porumb în stare foarte bună. Pre

ă Yamaha la 350 €. Tel.
0731-102096 (RR)

Vând u ă la 80 lei;
candelabru ro

ă;
schiuri la 80 lei. Tel. 0355-415185,
0786-483218 (RR)

Vând în Boc ăura

ă. Tal. 0757-612643 (RR)
Vând televizor cu diagonala mi

că la 100 lei. Tel. 0766-103934 (RR)
Vând în Oravi

ăr în Lugoj piei de miel
proaspete, ofer 10 lei/bucată. Tel.
0722-777543, 0768-066066 (RR)

Vând circular de tăiat lemne,
drujbă electrică. Tel. 0255-240157,
0766-496941 (RR)

Vând f. ieftin carne de miel bio.
Tel. 0726-701010.

Vând filodendron mare de trei
metri pt. încăperi mari, înalte. Tel.
0740-174852, 0722-420002.

Vând sistem pc Intel Dual Core
Duo 2.33 Ghz, 3 Gb ram, 160 Gb
hdd, memorie video ATI 512 Mb hd,
hdmi, unitate optică dvd-rw, monitor
lcd 24 inch, mouse, tastatura, boxe.
Pre

ă AlZN 0,65 vopsită
electrostatic ăcuite, 2 lei Tel.
0768-331715, 0732-452930.

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

Vând monitor lcd de 19 inch pre
ă. Tel. 0764-

335767.
Vând monitor crt ecran plat 19

inch cu 50 lei

ă ărcător.
Pre

ătoare de vaci
nou nou ă din inox cu un post. Pre

ă 20 lei, rapi ă 20 lei. Dacă
comparatorul cumpăra mai mult de
50 de kg, pre

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

Persoană fizică vând monitor cu
ecran plat crt Compaq 7550.Arată

ă irepro

ţel iap

Ţ ţ
2500 lei. Tel. 0766-587368 (RR)

Vând în Re ţa sem
ţ

2000 €. Tel. 0355-805562, 0723-
450461 (RR)

Vând org

ţa televizor color,
diagonala 61, 170 lei; radio-caseto-
fon cu televizor la 150 lei; calculator
Pentium 4 complet; preţ 500 lei;
monitor lcd la 100 lei; cuptor cu mi-
crounde la 100 lei; aspirator cu va-
pori de ap

-

ţa cal la 300 €
negociabil. Tel. 0764-212869 (RR)

Cump

ţ 250 €. Tel. 0755-230806.
Vând stupi verticali cu podi

ţ
200 lei, stare foarte bun

ţ 290 lei. Tel. 0745-130202.
Vând urgent mulg

ţ ţ
2100 lei. Tel. 0745-130202.

Vând telefon Nokia C1, blocat
orange, garanţie. Tel. 0741-132826.

Vând miere de salcâm 22 lei/kg,
poliflor ţ

ţurile sunt: salcâm 20
lei, poliflor ţ

ţioneaz ţ 100
lei. Tel. 0745-130202.

Vând calculator procesor Intel
Celeron de 2.40 GHz ram 512 MB
ddr placa video Nvidia GeForce FX
5200-128 MB hard disk 80 GB cd
writer floppy disk. Preţ 590 lei. Tel.
0745-130202.

şi

şa pliant
şu pentru copi la 45

lei; tablou pictat vechi 75 lei; tablouri
mici cu anotimpurile 5 lei/bucat

şa t ş sub 200
kf, 10 lei/kg. Tel. 0728-510299 (RR)

Vând în Reşi

şor,
capac acoperit cu tabla şi fund
antivarroa 110 lei Tel. 0768-331715.

Vând etichete / crotalii pentru
stupi din tabl

şi l

şi de 17 inch cu 40 lei.
Tel. 0763-906047.

Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu c şti, cablu de date şi înc

şi
func şabil. Pre

Vând în Re ţa televizor diago-
nala 51, stereo, la 170 lei; monitor
lcd Samnung la 150 lei; calculatoa-
re. Tel. 0757-612642 (RR)

Vând instant pe gaz, preţ 250 lei
neg. Tel. 0742-066812. (RR)

şi

Vând c ţi beletristic

ţuri rezonabile.Tel. 0770-445699
Vând aparate radio vechi,

discuri muzic
ţ modic. Tel. 0770-

445699.
Vând costum naţional b ţean,

femeiesc

ţ,
cu secţii. Preţ 1000 € neg. Tel. 0255-
534353, Glimboca.

Vând moar

ţi 12-14 ani. Po

ţul de la 100 lei la 400 lei. Tel.
0721-155683.

Vând canapea extensibil

ţi de
paie ţ

-
ţ 100 €; fotoliu

pat la 250 lei.Tel. 0722-129295 (RR)
Vând în Soceni 20 capre, 350

lei/bucata. Tel. 0757-141238 (RR)
Vând pat de o persoan

ţ 150 lei; o
saltea la 150; un dulap cu dou

ţa porumb
ţi egale. Preţ 1leu/kg.

Vând minibiciclet

ţii/minut la 1000 lei. Acor-
deon cu 80 de ba -

ţuri negociabile. Tel. 0722-
777543, 0768-066066 (RR)

Vând motostivuitor în perfect
ţionare la 2500 €. Tel.

0755-523254 (RR)
Vând în Or ţel, preţ 1600

lei. Tel. 0720-725826 (RR)
Vând în Anina costum popular

de femei, goblen cina cea de
tain

ţa combin -

ţigl
-

ăr ă, muzică,
filozofie, artă literară, estetică etc.
Pre

ă populară, u ă
ă. Pre

ănă
ărbătesc. Tel. 0770-

445699.
Vând semănătoare porumb,

stare foarte bună, tip Piatra Neam

ă cu ciocănele (10
intercalate) cu cioclodar, volantă,
gresor, ăr, lucrată de meseria

ăini; blană maro; fâ
ăie

ăine,
pre

ă, birou
copii ă, 2 fotolii scoică, 2 u

ăcuite, cu sticlă, făcute la comandă,
fără toc. Tel. 0721-155683.

Vând în Boc ăcinătură de
cereale pentru animale, balo

ă, pătu ărucior
pentru bebe. Tel. 0740-770047 (RR)

Cumpăr presă de struguri. Tel.
0770-428162 (RR)

Vând geam termopan dimen
siune 1200x1200, pre

ă de la o
mobilă de tineret, pre

ă u
ărucior de bebe la 200 lei; o

teracotă mică pe curent la 80 lei. Tel.
0726-878510, 0355-426867 (RR)

Vând în Re
ă

ă albastră la 100 lei
negociabil. Tel. 0741-976505 (RR)

Vând în Boc ăchie
de 100 litri, de cupru, la 1500 lei.
Cazan din inox alimentar 130 litri la
100 €. Masă de circular mare, cu
motor trifazic la 100 lei. Polizor fix cu
două pietre cu diametrul de 300 la
1000 lei; un compresor cu butelie de
180 litri la 1000 lei; motor electric la
3000 rota

Cumpăr piei de miel, de oaie, de
vită la pre

ă
stare de func

ă,candelabre,set vesela pentru
90 de persoane, două plapume cu
lână naturală. Tel. 0729-876548,
0255-240038 (RR)

Vând în Re ă frigori
fică la 500 lei. Cauciucuri second
hand. Biciclete second hand

ă
ă persoane, nouă la 350 lei; una

folosită la 80 lei; ă măruntă la 30
bani bucata; hidrofor la 200 lei; moa
ră cu ciocane la 300 lei; ax de abricht
la 100 €; coroană pentru betonieră
la 100 €; Tel 0729-070819 (RR)

şoar şi
simfonic

şi b

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

Vând ieftin cizme, ghete, pantofi
negri, gri, vernil, albi, nr. 35-36 noi,
din piele, str ş
roşu b şete alt,
roşu, mov, negru, din piele, str

şcoal şi
duble şi 2 geamuri duble din lemn,
l

şa m

şi de lucern şi c

şi
la 200; c

şi şi grâu,
500 kg cantit

şa cazan de r

şi la 150 €. Reduc
toare noi. Tel. 0747-877713 (RR)

şova vi

şi

şi noi la
250 la 850 lei. Tel. 0355-425973,
0729-022526 (RR)

Vând în Bocşa canapea fi de
dou

x

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Te vreau lâng

ţii, sincer,
pedant, fidel, cinstit, caut d-n

ţa pt. c
.

ţat 58/172/65 kg, cu
apartament, pensionar, caut o d-n

ţa pentru prietenie bazat

-

ă mine, eu văduv
60/170/70 cu apartament + auto,
pensionar, fără obliga

ă din
Re ăsătorie. Tel. 0770-
473175

Bărbat divor
ă

din Re ă
pe sinceritate, dragoste

ă 63 ani, cu aparta
ment, caut partener pt. căsătorie,
prietenie. Tel. 0721-202985.

şi

şi
şi respect.

Tel. 0720-050414.
Pensionar

Matrimoniale

6

Agentii imobiliare,

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând pensiune compus

9 a

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

ă, termopane, laminate,
mobilat par

ă, aer
condi

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

ă în Oravi
ă din parter 120 mp

amenajat ca spa

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

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

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

podele laminate, situat în Re

ă. Pre

ăi,
centrală, par

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

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

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

ă. Pre

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

ă nr. 2. Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte,

suprafa ă de teren 800 mp, pozi
ă. Pre

ă în Re
ă, pozi

ă. Pre

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

ă. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

ă,
racordate la toate utilită

ă termică, spa

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

ţ
ţa-

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

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

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

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

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

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

Vând apartament cu 3 camere
decomandat, central -

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

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

Vând cas ţa centru,
compus

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

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

Vând cas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vând cas

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

Vând cas
ţa, lâng
ţ 65.000 € neg.

Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc

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

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

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

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

Cump

ţa zonele
Centru, Muncitoresc, Stavila, la
strada principal

Vând terenuri parcelate situate
în staţiunea Crivaia la strad

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

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

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

Închiriez cas

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

şi

şi

şi

şi
şului. Pre

şi

şi

şa Montan

şi

şi

şor negociabil.

Vând garaj situat în Reşi

şi

şi

şi
şoarei. Pre

şi

şi şcoala
general

şi

şi

şi şi

şi

şini, în Reşi

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şoara lâng

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

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

S.C. Magister Imobiliare Vând Vw Golf 3, motor 1.8,
1994, stare impecabil

aba

ţa VW Pasat din
2000, ma

ţ 3600
€ negociabil. Tel. 0721-400969 (RR)

De vânzare un VW Golf 3,
înmatriculat, 1600 cmc, pe benzin

ţ 1400 €. Tel. 0742-162726 (RR)
Vând plac

ţie, set motor de
tractor. Cump

ţ
-

ţ 1850 €. Tel.
0722-777543, 0768-066066 (RR)

Vând motocilet
ţionare, preţ

750 €. Tel. 0766-103934 (RR)
Vând în Oţelu Ro

. .
ţul de 80 € neg.Tel. 0727-271045
Cump

ţ acceptabil. Tel. 0255-
240368, 0731-153301 (RR)

Vând apartament cu 3 camere,
confort 1 îmbun ţit. Preţ 22000 €.
Tel. 0355-412016 (RR)

Vând cas
-

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

Cump

ţie
2008, pe benzin

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

Vând Ford Escorta, an fabricaţie
1996, motor 1,6, înmatriculat în
România. Preţ 1450 €. Tel. 0728-
572590 (RR)

Vând VW Golf 3 înmatriculat, pe
benzin ţ 1400 €. Tel.
0742-162726 (RR)

Vând tractoare second hand,
cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici, grebl

ţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745 (RR)

Vând tractor în stare tehnic
ţional

ţionare. Preţ 650
€. Tel 0766-103934 (RR)

Vând Pasat din 2001, acte la zi,
negru, unic proprietar. Preţ 3500 €
negociabil. Tel. 0761-452526 (RR)

Vând în Dognecea BMW, 3,18, 4
u

ţ 2000 €. Tel. 0786-110296
Vând VW Pasat, 2001, motor

1,9 tdi, acte la zi, negru, 3500 €. Tel.
0761-452526 (RR)

Vând remorc ţ
350 €. Tel 0727-966844 (RR)

Caut urgent vouchere. Tel.
0763-327671 (RR)

ă, multe
dotări, fără rugină, acte la zi, 2.000 €
neg. Tel. 0743-738531.

Vând bicicletă nouă bike Alpine.
Tel. 0721-155683.

Vând în Boc

ă automată, închidere
centralizată, climă, servo. Pre

ă,
pre

ă de presiune pentru
tractor Fiat, pompă hidraulică,
pompă de injec

ăr două cauciucuri de
vară 155/65/13 pentru Matiz. Tel.
0255-240157, 0766-496941 (RR)

Vând în dubi ă Peugeot Partner,
diesel, de transport marfă, auto-utili
tară, stare bună. Pre

ă Kawasaki,
stare perfectă de func

ă
Yamaha, înmatriculată, la 1200 €
neg Rucsac Ducati pt motocicli

ăr cutie de viteze de Aro
10 la un pre

ătă

ă la Dognecea, cu 3
camere, 2 băi, bucătărie, zona fru
moasă, 28.000 €. Tel. 0741-297029

Vând motociclete înscrise în
circula

ăr 2 autoturisme pentru
RABLA. Tel. 0722-688244. (RR)

Vând Fiat Panda, an fabrica
ă, motor 1100 cmc,

culoare galbenă, în stare perfectă.
Pre

ă, 1600 cmc. Pre

ă de fân,
instala

ă
excep ă, schimb ulei efectuat
recent, 5800 € negociabil. Tel. 0747-
796608 (RR)

Vând în România motocicletă
Kawasaki 600 cmc, înmatriculată, în
stare bună de func

ă, interior de
piele. Pre

ă auto mică. Pre

şa 4 cauciucuri
pentru Dacia Papuc, piese R .
Tel. 0740-770047 (RR)

Vând în Reşi
şin

şu motociclet

şti la
pre

şi, vişinie, pe benzin

Auto-Moto-Velo

lei

3,26

3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
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3,28
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3,22
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
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Oferte-Cereri

de Serviciu
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A p r i l i e

Casa de vânzare în Ferendia cu
3 camere buc

ţile în zon ţ 120 €/mp u

-
ţul pieţei. Tel. 0726-

701010.
Vând cas

ţ -

ţ i t , gresie, faianţ

ţa
Intim. Tel. 0771-449583.

Schimb cas
ţiri, renovat -

ţa confort 1 etaj 1 cu
îmbun ţiri, exclus turn. Tel. 0771-
449583.

Cas

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

Vând teren intravilan cu utilit ţi,
în Re ţa pe Calea Caransebe

ţ 16.800
€. Tel. 0745-130202.

Din luna iulie închiriez aparta-
ment în Re ţa, vis-a-vis de Univer-
sitate, mobilat, utilat. 180 € pe lun

ţ 27.000
euro. Tel. 0722-504574

Vând în G
ţ 10 euro/mp negociabil. Tel.

0747-832171, 0255-410590
Vând cas ţa, 5

camere, baie, buc -

Vând în Re ţa teren intravilan
8200 mp, lâng

. -
ţit, 2 b ţ

50.000 € neg. Tel. 0724-375599.
Vând în G

ţa, pe Calea Caran-
sebe

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

ătărie, bucătărie de
vară, f. multe anexe, cocini, grajd,

ă imediat, la
17.000 € neg. Tel. 0748-048783,
0757-559290, 0255-551890.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, 22.200 €. Tel. 0726-
701010.

Vând teren plat 960 mp, ultra-
central Băile-Herculane, toate
utilită ă. Pre

ă, et. doi din patru.
Tel. 0722-420002.

Ofer spre închiriere ap. zona
Luncă. Tel. 0726-701010.

Cumpăr apartament 2 sau 3
camere. Tel. 0742-460160.

Cumpăr apartament 2, 3 came
re, ofer pre

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie,
faian ă, podele laminate, termo
pane, centrală termică, acces auto,
curte, grădină. Tel. 0724-700792.

Vând apartament confort 2
îmbunătă ă,
termopane, u ă metalică, încălzire,
etaj 4/4 cu acoperi

ă Boc ă cu
îmbunătă ă, cu aparta
ment în Re

ătă

ă de vânzare în Secu, curte,
grădină, apă izvor, drum acces
ma ă, mai multe detalii la fa

ă

ă cumpăr garsonieră
sau apartament cu 2 camere, zona
Govândari, dispun de 15.000 €.
A

ă,
bucătărie, baie, hol et. 2 din 4,
complet mobilat

ă.
Tel. 0754-303012.

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, etaj 3, izolat
interior-exterior, parchet laminat,
centrală, termopane. Pre

ătaia grădină 1000
mp. Pre

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj, în

călzire centralizată. Tel. 0722-
501895

Vând apartament 3 camere, etaj
1, confort 1, izolat, două balcoane,
zona Trandafirul. Tel. 0355-801140,
0255-253973

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

Vând apart 4 camere decoman
dat, super îmbunătă ăi, pre

ătaia casă mare, zonă
centrală, 2000 mp, grădină. Tel.
0752-345870. (RR)

Vând în Re

ă, termopa-
ne, pre

şopru lemne, locuibil

şor
negociabil. Tel. 0720-026801.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, Lunc

şa Montan

ş
ş, Micro 2 pia

şa Montan

şi

şin

şi şului,
km 1-2. Tel. 0722-630097.

Doresc s

ştept oferte la tel. 0741-131538,
0724-256167.

Vând apartament 1 camer

şi utilat. Pre

şi

şi

şi

şi
şului, apartament confort 1, 2

camere, etaj 5/8, central

ANINA:

B ILE HERCULANE:

Femeie de serviciu: 1; Portar: 1;

CameristĂ

CARANSEBE :

TOTAL JUDE : 18

ă hotel: 6; Kinetoterapeut: 1;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide

ătar (chelner): 6;

Consilier/expert/inspector/referent/economist în
comer ărfuri: 1;

şi semisolide: 1;
Osp

şi marketing: 1; Manipulant m
Ş

ţ

Ţ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.04.2012

Imobiliare

Transport marf -

ţuri
deosebit de avantajoase. Tel. 0745-
130202.

Instalez Windows, jocuri
ţionare a unui

calculator atât la domiciliul meu cât
ţ

rezonabil. Tel. 0745-130202.
Transport marf

ţii. Tel.
0745-274929.

Cameraman
ţi, botezuri -

ă cu un Volks
wagen Transporter de 2.5 tone, lada
este acoperită cu prelată. Pre

ă, mobilă, lemne,
colete, materiale de construc

ătrân pt. îngrijire.
Tel. 0721-202985.

şi tot ce
tine de buna func

şi la domiciliul clientului. Pre

şi fotograf, filmez şi
fotografiez la nun şi eve
nimente speciale. Tel. 0729-844264

Caut copil, b

Tapiţez colţare, canapele, fotolii,
scaune. Asigur transport

ţuri neg Tel. 0747-478023.
şi montaj.

Pre .

Vând Vw Passat Combi, an
1996, motor 1600 cm, benzin

ţ
2150. Tel. 0766-516626.

Vând în Re ţa telescoape spate
noi pt. Renault Laguna model 1999

ţi. Tel. 0732-
708400.

Vând Fiat Panda 2004, km
109.576 km, stare de funcţionare
foarte bun

ţ 2700 €
negociabil Tel. 0765-043288.

Vând motor Aprilia SR culoare
ro ţie 2006,
preţ 650 € neg. Tel. 0746-677466.

Opel Astra Caravan, motor
Ecotec 1.9, 95 TDI, 16V, diesel, km
17.000. An fabricaţie 1998, comenzi
volan, airbag-uri 4, faruri ceaţ ţ

ţia
pe lanţ, arat

ţa 2 dosare
programul Rabla. Tel. 0769-862016.

Vând Renault Laguna 1,6 l, a.f.
2000, înmatriculat, verificare tehni-
c

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

Vând Dacia Break a.f. 1996, preţ
600 € sau 2 vouchere pentru
programul Rabla. Tel. 0769-862016.

ă,
închidere centralizată, airbaguri,
ABS, servo, geamuri oglinzi trapă
electrice, scaune reglabile, ma ă
de nefumător, fără accident. Pre

ă, servocity, 1 rând de
jante de aliaj cu cauciucuri de iarnă

ă cu
cauciucuri de vară, pre

ă fa ă
spate, cutie 5 trepte, are distribu

ă

ăr în Re

ă la zi, dotări complete, climatronic.
Pre

şin

şi

şi tamburi spate comple

şi un rând de jante de tabl

şu cu negru, an fabrica

şi merge foarte bine.
Tel. 0740-362708.

Cump şi

Auto-Moto-Velo
Vând în Anina apartament 3

camere, buc

ţ
ţ 6200 € neg. Tel. 0748-

301892.
Vând în Re ţa gr

ţ 30.000 € negociabil
sau schimb cu apartament 2-3 ca-
mere în Re ţa. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)

Vând în Ezeri

ţi de
locuit. Tel. 0722-129295 (RR)

Vând garsonier

ţ 1500 € negociabil. Tel.
0722-129295 (RR)

Vând teren pe Valea Ţerovei,
5000 mp, preţ 3 €/m, cu posinilit ţi
de curent, ap

ţ 15.000 €.
Tel. 0757-141238 (RR)

Vând teren zon

ţ
55.000 € neg. Tel. 0255-233854 (rr)

Vând teren zona Marghita

ţit. Preţ 50.000
€. Tel. 0723-375599 (RR)

Vând în Oraviţa cas

ţe. Preţ 65.000 €. Tel.
0255-571910 (RR)

Vând apartament 3 camere,
confort 1, etaj 2, zona Re ţa Sud,
preţ 38.000 € negociabil. Tel. 0722-
688244. (RR)

De vânzare cas

ţ 28.000 €. Tel.
0741-297029 (RR)

De vânzare sau închiriere spaţiu
comercial pe Bulevardul Republicii
nr. 20 din Re ţa. Suprafaţ

ânzare un apartament în
Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 4 cu 4
camere. Preţ 55.000 €. Tel. 0727-
832284 (RR)

Vând în Boc
ţ 22.000 €. Tel.

0741-905725 (RR)
Vând în Re ţa garsonier

ţ 15.000 €
negociabil. Tel. 0355-805562, 0723-
450461 (RR)

Vând gr
ţ 6.000 €. Tel.

0355-416555, 0255-234422 (RR)
Vând în Ezeri

3
ţa apartament

cu 25000 €. Tel. 0723-665356 (RR)
Vând apartament cu 2

ţ foarte bun! Tel.
0769068700

Vând cas -

ţiu comercial, preţ 35.000
€ neg. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0748-051170,
0255-552020.

Vând teren Bratova cu utilit ţi.
Tel. 0726-701010.

ătărie mare, 2 holuri, 2
balcoane, baie cu cadă, gresie,
faian ă, instant, ferestre termopan,
u

ădină 300 mp
cu pomi. Tel. 0770-428162 (RR)

Vând în Vărădia casă cu 2000 €.
Tel. 0766-639489 (RR)

Vând în Gătaia casă, 2 camere,
decomandată, bucătărie, baie, hol,
cămară, plus o clădire în curte cu 3
încăperi, garaj ădina
1520 mp. Pre

ă, sistem de irigat,
pomi fructiferi cu posibilită

ă în Govândari
pe aleea Tu ă, cu toate
dotările. Pre

ă
ă, gaz. Tel. 0730-

248120 (RR)
Vând Soceni grădină cu pomi

fructiferi, 45 de arii, pre

ă cantonul Min-
da, 5000 mp la 25.900 lei negocia-
bil. Două case în Cuptoare la pre

ăi, super îmbunătă

ă cu etaj, cu
9 camere, baie, 2 terase, verandă,
cu dependin

ă la Dognecea
cu 3 dormitoare, 2 băi, sufragerie,
terasă ădină. Pre

ă de 180
mp. De v

ă pe strada
Nadre

ă pe
Alea Tineretului. Pre

ădină în Gârli
ă, 400 mp. Pre

ă, cu 2400 €,
camere, bucătărie, baie, grădină

cu pomi; vând în Re

camere,
confort 1, et.1, semidecomandat în
zona Moroasa. Pre

ă mare în Boc
ă la strada principală, dispune

ă

şi noi. Pre

şi

şi anexe. Gr

şi

ş 2 hectare de
teren, cu fântân

şnad, renovat

ş,
3000 mp la 2 €/mp. Tel. 0255-
240368, 0731-153301 (RR)

De vânzare un apartament cu 4
camere, 106 mp, decomandat, 2
b

şi

şi gr

şi

şa cas
şului, nr. 2. Pre

şi

şte cu loc
de cas

ş cas

şi

şa Mon
tan şi
de un spa

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

î ţ ţ
â ţ . T

ă ă ă
ă ă

Doresc s

ţii, mansard
ţuri

convenabile. Tel. 0740-558761
Transport persoane din/în

Austria, dulciuri, suc

ţuri de criz

ţii electrice. Tel.
0745-346289.

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

Execut construc ări,
tencuieli, rigips,

ă. Tel. 0770-915251.
Montez piercing în orice zonă a

corpului. Tel. 0764-335767.
Realizăm amenajări interioare,

case la ro

şeminee, pre

şi cafea gratis.
Tel. 0764-037416 sau 00436
763127442

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

şu, instala

Agenţia Judeţean ţei de Muncă pentru Ocuparea For ă
Cara

ă a locurilor de muncă.
ş-Severin va organiza în data de 27 aprilie 2012, Bursa

general

Vând apartament 2 camere,
conf. 1, et. 1, semidecomandat în
zona Moroasa. Preţ foarte bun. Tel.
0769-068700.

Închiriez cas

â ţiu pentru activitate
comercial ţa, Al.
Tineretului bl. 1, parter. Preţ 25.000
€. Tel. 0727-726885.

ţii sau depozit, compus

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

Vând apartament 4 camere,
zona Teatru de Var ţa util

ţilor exteriori, parchet de lemn
în camere, faianţ

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

Vând/schimb cu auto diesel
2.800 mp gr

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

Vând garsonier

ţit, în spatele ma-
gazinului Billa. Tel. 0355-407405,
0749-534086, 0255-233986.

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

ă, S=29 mp, Re

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

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

ă, gresie în baie,
bucătărie

ădină în Boc
ă, pretabilă orice feld e

construc ă

ă cu o cameră 20
mp, boxă la subsol, mobilată 12.000
€ neg. sau nemobilată 9.000 €. Tel.
0743-782452.

Vând apartament 2 camere
conf. 2 îmbunătă

V nd spa

Cas

şi

şi holuri. Pre

şa 2,
intabulat

ANUNŢ DE LICITAŢIE
Subscrisa S.C. TUDORACHE COMPANY S.R.L.. cu sediul în

Caransebeş, str. Calea Severinului, nr. 215, jud. Caraş-Severin, prin
lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L. cu sediul în Reşi

ş-Severin, anun

şi or
şi ş-Severin.

Rela şi caietul de sarcini se pot ob
şi

ş-Severin începând cu data public

ţa, str.
Horea A7 Parter, jud. Cara ţ

ţie public ţinând
debitoarei:

ţia public
ţi

la aceea
ţa, str. Horea, bl.A7, Parter, jud. Cara

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

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

Licita ă va avea loc în data de 17.04.2012 ora 15:00,
urmând a se repeta, până la vânzarea bunurilor, în fiecare zi de mar

ă la sediul lichidatorului judiciar S.C.P. MAGISTER
S.P.R.Ldin Re

ării anun

�

�

�

�

Cas de locuit individuală ă situată în municipiul Caransebe

ă hârtie.

ş;
Dacia CS 02 UZD;
Dacia CS 02 YSR;
Pres

Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz

ţie public

ţie public
ţiu de 20 mp din imobilul înscris în C.F. nr. 2444 ORAVITA,

nr. top 282/a, situat în Oraviţa, str. 1Decembrie 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 pân

ţia public

ţa.

ă
licita ă 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 licita ă deschisă pentru închirierea
unui spa

ă la data de 24.04.2012, ora 16, la camera
5-registratura.

Licita ă va avea loc în data de 25.04.2012, ora 10, cu
repetare în fiecare miercuri până la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oravi

Primar, Inf. GOGA ION

ANUNŢ
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DE VĂZUT LA TV:
:

Joi Digi Sport 2 ora 18:00
BASCHET M.: Eurocup, Semifinale, Valencia - Lietuvos Rytas

Sambata Eurosport 2 ora 14:15
HALTERE: Campionatul European, Antalya, Masculin, 94 kg

Sambata Eurosport ora 17:00
ATLETISM: Maratonul de la Paris

Duminica Eurosport ora 09:30
FORMULA 1: Marele Premiu al Chinei, Shanghai, cursa

Duminica Digi Sport 1 ora 10:00
FOTBAL: Cupa Angliei, semifinala, Tottenham - Chelsea

Duminica Digi Sport 1 ora 17:00
MOTORSPORT: Camp. Mondial de Turisme, Marrakech

Duminica ora 1 :00
TENIS:

ora :

Eurosport 8

0

HANDBAL FEM Liga Nationala, U Jolidon Cluj - HC Zalau

ATP Tour Monte Carlo, meciurile zilei
Luni Digi Sport 2 11 3

-

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
- apr: ;
- apr: - ;

14 - 15 apr: SCRIMA - amp. . ;
15 apr: ATLETISM - ;

- apr: .

13 15 FORMULA1 - MP al Chinei, Shanghai, Etapa 3
14 15 BASCHET M. Final Four-ul Eurocupei, Rusia

anele si Rotterdam
16 22 TENIS - ATPTour, Masters Series de la Monte Carlo

C M pe echipe de la Kiev (Ucraina)
Marato de la Paris

TENIS
Romania a pierdut la zero intalnirea cu Olanda.

SUA

Tenismanul
român Darius Bragusi, locul 942 ATP, a fost învins, duminica, de
olandezul Thomas Schoorel (132 ATP), scor 6-2, 6-2, în ultimul meci al
întâlnirii de la Amsterdam contând pentru turul II al Grupei I a zonei
Euro-Africane al Cupei Davis. România, care a ratat de sâmbata
accederea la barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Davis, a pierdut
cu scorul general de 0-5 întâlnirea cu Olanda. Tot duminica, Petru
Alexandru Luncanu (443 ATP) a fost învins, cu scorul de 7-5, 6-2, de
Robin Haase (53ATP). Vineri, în primele doua partide ale întâlnirii de la
Amsterdam, Luncanu a fost învins cu scorul de 6-1, 6-3, 6-3 de Thomas
Schoorel, iar Andrei Daescu (680 ATP) a pierdut cu scorul de 3-6, 3-6,
4-6 în fata lui Robin Haase (53 ATP). Perechea Florin Mergea/Andrei
Daescu a fost învinsa, sâmbata, de cuplul Jean-Julien Rojer/Igor
Sijsling, scor 6-3, 7-6 (7/3), 6-7 (3/7), 3-6, 9-7.

şi Spania s-au calificat în semifinalele Cupei Davis!
Echipele Statelor Unite ale Americii şi Spaniei vor fi adversare în
semifinalele Cupei Davis, faz

şi Argentinei se vor întâlni în semifinalele Cupei Davis,
în perioada 14-16 septembrie, faz

şi duminic

ă în care s-au calificat după ce s-au
impus, în acest week-end, în întâlnirile din sferturi cu Fran

Echipele Cehiei
ă în care s-au calificat după ce au

trecut în sferturi, vineri, sâmbătă ă, de Serbia, respectiv
Croa

ţa, scor 3-2,
respectivAustria, scor 4-1.

.

ţia. Cehia a învins Serbia cu scorul general de 4-1. Argentina s-a
impus tot cu 4-1, la BuenosAires, în faţa echipei Croaţiei.

Cehia - Argentina, în cealalta semifinala a Cupei Davis

FORMULA 1
La sfarsitul acestei saptamani

se va desfasura etapa cu numarul
3 din cadrul Campionatului
Mondial de Formula 1. Clasamen
te generale dupa doua curse:

1.FernandoAlonso 35
2.Lewis Hamilton 30
3.Jenson Button 25
4.Mark Webber 24
5.Sergio Perez 22
6.Sebastian Vettel 18
7.Kimi Raikkonen 16
8.Kamui Kobayashi 8
9.Bruno Senna 8

10.Paul di Resta 7
11.Jean-Eric Vergne 4
12.Daniel Ricciardo 2
13.Nico Hulkenberg 2
14.Michael Schumacher 1

1.McLaren Mercedes 55
2.Red Bull Racing 42
3.Scuderia Ferrari 35
4.Sauber F1 Team 30
5.Lotus F1 Team 16
6.Force India F1 9
7.Williams F1 Team 8
8.Scuderia Toro Rosso 6
9.MercedesAMG 1

-

Clasament general piloti:

Clasame t general constructori:n

Etapa 26/34: 13 - 16 apr 2012: Vineri, 13 aprilie: Ceahlăul Piatra
Neam

: Pandurii Târgu Jiu - FCM Târgu
Mure

: FC Vaslui - CS Mioveni, ora 19.00, Digi TV;
Rapid - Voin

ţ - FC Bra

ţelul Galaţi - Steaua, ora 20.00, Digi TV;

ţa Sibiu, ora 21.30, Digi TV; : Sportul
Studenţesc - Astra, ora 16.00, Dolce TV; U. Cluj - Gaz Metan Media

şov, ora 17.00, GSPTV; Petrolul Ploieşti - CFR Cluj, ora
20.30, Digi TV;

ş, ora 17.00, Digi TV; O

ş,
ora 19.00, Digi TV; Concordia Chiajna - Dinamo, ora 21.30, Digi TV.

Sâmbătă, 14 aprilie

ă, 15 aprilieDuminic
Luni, 16 aprilie

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 25-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 25 15 6 4 45 22 51p
Dinamo Bucuresti 25 13 7 5 39 20 46
Steaua Bucuresti 25 13 7 5 33 18 46
Rapid Bucuresti 25 13 6 6 39 22 45
FC Vaslui 25 13 4 8 39 24 43

. Otelul Galati 25 12 6 7 25 19 42
7. U Cluj

Pandurii Tg. Jiu 25 9 9 7 35 27 36
9. Astra Ploiesti 25 8 8 9 24 26 32

. Ceahlaul Piatra Neamt 25 7 9 9 23 33 30
11. FC Brasov 25 8 5 12 25 27 29

Gaz Metan Medias 25 7 7 11 30 36 28
13. Vointa Sibiu 25 7 7 11 17 27 28

FCM Targu Mures 25 6 9 10 22 29 27
5. Concordia Chiajna 25 7 6 12 23 41 27p

16. Petrolul Ploiesti 25 6 7 12 27 34 25p
17. Sportul Studentesc 25 5 10 10 26 40 25p
18. CS Mioveni 25 2 6 17 15 51 12p

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

25 9 11 5 34 25 38p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

HANDBAL
Oltchim

HC Zalau

Nationala de handbal masculin a României

rateaza calificarea in finala Ligii Campionilor: Gyor –
Oltchim 31-23 Partida de sambata promitea multe pentru romancele
de la Oltchim, care s-au bucurat pentru golurile date in prima repriza,
insa, treptat, visul lor de a se califica in finala Ligii Campionilor s-a risipit
dupa ce au fost invinse de fetele de la Gyor, scor 31-21. Meciul a
inceput bine pentru Oltchim, care a inscris in minutul doi prin Meirosu,
insa la un alt minut distanta adversarele egaleaza.Alte cateva goluri se
succed minut dupa minut, cand Oltchim, cand Gyor, insa mai tarziu
handbalistele noastre sunt conduse de echipa adversara la sapte
goluri diferenta. La pauza, scorul era 19-12 pentru Gyor. In repriza a
doua romancele inscriu, insa fetele de la Gyor nu raman datoare si
ajung din nou sa conduca la diferenta de sapte goluri, apoi de noua.
Scor final Gyor – Oltchim 31-23, iar romancele rateaza calificarea in
finala Ligii Campionilor la handbal feminin. In tur, Oltchim a invins la
Ramnicu Valcea, cu 35-31 (13-17), iar cu scorul general de 62-58,
campioana Ungariei se califica in finala Ligii Campionilor.

Echipa de handbal feminin va întâlni formatia rusa Lada
Togliatti, antrenata de celebrul Evgheni Trefilov, selectionerul Rusiei, în
finala Cupei EHF. Rusoaicele s-au calificat, duminica, în finala, dupa ce
au învins , în deplasare, echipa daneza KIF Vejen, cu scorul 22-21 (8-
8). În tur, Lada câstigase pe teren propriu, cu 21-16, iar cu scorul
general de 43-37 a obtinut "biletele" pentru finala. HC Zalau a ajuns în
ultimul act al Cupei EHF, dupa ce a învins Mar Alicante (Spania), cu
scorul general de 54-46.

a câstigat duminica
Trofeul Carpati, la golaveraj, dupa ce a remizat cu Ucraina, scor 32-32,
în cea de-a treia partida din cadrul turneului de la Oradea. Clasamentul
final al competitiei: 1. RomâniaA, 2. Ucraina, 3. Turcia, 4. România B.

POLO
Romania, locul patru in

turneul preolimpic de la
Edmonton. Medaliile de aur i-au
revenit Muntenegrului.

Poloistii romani au pierdut
sambata noaptea in fata Spaniei,
iar duminica noaptea, in compe
titia pentru medalia de bronz, au
fost invinsi de echipa nationalei
Greciei, scor 10-14. Marcatorii
nationalei noastre in meciul cu
Grecia au fost Cosmin Radu 5
goluri, Ghiban 2, Iosep 1, Matei 1,
R. Georgescu 1.

Cosmin Radu, capitanul natio
nalei Romaniei, este golgheterul
turneului preolimpic, cu 21 de
goluri. Pe locul secund se afla
grecul Ioannis Fountoulis si spa
niolul Felipe Perrone, amandoi cu
cate 18, iar pe locul 4, tot la
egalitate, doi muntenegreni,
Aleksandar Ivovici si Mladjan
Janovici, cu cate 17 goluri.

Nationalele de polo din
Muntenegru, Romania, Spania si
Grecia s-au calificat la Jocurile
Olimpice de la Londra. Pentru
Romania, revenirea la Olimpiada
este o mare performanta. Acum
16 ani, nationala de polo a tarii
noastre s-a situat pe locul 11, cea
mai buna peformanta olimpica
fiind locul 4, la JO din 1976.

-

-

-

GIMNASTICĂ
Flavius Koczi, medalie de aur in finala de la sol, la Cupa

Mondiala de la Zibo. Gimnastul Flavius Koczi a obtinut medalia de aur
în finala de sol si pe cea de bronz la sarituri, la Zibo Cup (China). Koczi
a primit în finala de la sol nota 15.450. Cu aceeasi nota a fost
recompensat si americanul Steven Legendre, cei doi împartind prima
treapta a podiumului.

În finala de la sarituri, Koczi s-a clasat al treilea, cu 15.512. Pe
podium au mai urcat Igor Radivilov (16.125) si americanul Steven
Legendre (15.687).

Zibo Cup este singurul concurs individual pe aparate de categoriaA
din Cupa Mondiala, la care au participat aproximativ 50 de gimnasti,
reprezentând 21 de tari.

În finala feminin

În concursul
feminin din China, România nu a fost reprezentata, însa gimnastele din
loturile nationale si gimnastii vor avea parte de alte concursuri în
aceasta luna: Cupa Berlinului (juniori, 13-15 aprilie), Challenge Cup de
la Osijek (masculin si feminin, 27-29 aprilie), concurs bilateral cu
Franta (feminin, la Cholet, 21 aprilie), concursul triunghiular de la Ulm
(feminin, cu Marea Britanie si Germania, la Ulm, 27-28 aprilie).

ă de la sărituri, pe primul loc s-a clasat chinezoaica
Cheng Fei - 14,512, urmată de mexicanca Alexa Moreno Medina -
14,412 şi dominicana Yamilet Pena Abreu - 14,125.

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/12 /13 /14 /15 AprilAprilie Aprilie Aprilie ie
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