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Sistemul Hidroenergetic Complex (SHE) Nera - Timi} Superior - Bârzava Superioar@
Elemente de Patrimoniu Industrial (VI)
Canalele. Veneţia de la poalele Semenicului
Industria dezvoltată pe firul Bârzavei şi în zonele adiacente
(Reşiţa, Bocşa, Dognecea) reclama un combustibil accesibil din
toate punctele de vedere şi mangalul, cărbunele obţinut din
arderea lentă a lemnului, răspundea, pentru început, tuturor
criteriilor de selecţie.
Pădurile din jurul Reşiţei constituiau o ofertă bogată, iar
transportul buştenilor, de la zonele de exploatare până la bocşe,
respectiv a mangalului la utilizatori a cunoscut diferite variante
(cai care străbăteau cărările de munte, funiculare, linii ferate
pentru vagonete, drumuri), opţiunea pentru o soluţie sau alta
fiind dictată de raţiuni economice.
Considerente legate de refacerea fondului forestier au
împins însă exploatările tot mai departe de zonele industriale, iar
plutăritul a devenit soluţia viabilă pentru rezolvarea transportului
buştenilor.
Ca dată a începutului plutăritului pe Bârzava superioară este
menţionat anul 1785, după realizarea primelor lucrări
hidrotehnice: diguri, greble, lacuri de depozitare.
Iniţial buştenii erau transportaţi în albia Bârzavei, iar ulterior,
şi pe canalele în care erau tranzitate debitele unor cursuri de apă
din masivul Semenic, dirijate spre colectorul principal.
Dezvoltarea capacităţilor industriale din Reşiţa a însemnat

creşterea necesarului de energie şi potenţialul energetic al
reţelei hidrografice din Masivul Semenic a constituit soluţia
optimă pentru rezolvarea dezechilibrului între oferta de
combustibili primari şi ceea ce reclamau procesele tehnologice.
În această situaţie canalele preiau şi o funcţie energetică,
devenind, fie soluţia pentru transferul de debite aferente unor
captări secundare, fie aducţiuni pentru centralele hidroelectrice,
construite în cadrul a ceea ce va deveni un sistem hidroenergetic
complex.
Toate aceste canale sunt desfăşurate pe versanţii Masivului
Semenic, areal cuprins integral în Parcul Naţional SemenicCheile Caraşului.
Realizarea sistemului de canale a avut două etape distincte:
între anii 1900 şi 1945 (perioadă în care au fost construite canalele Principal şi cel Superior, Zănoaga, Semenic, Şafra, barajul
Breazova, centralele hidroelectrice Grebla şi Breazova), respectiv între 1945 şi 1997 (în care au fost realizate centralele hidroelectrice Crăinicel nr. 1 şi nr. 2, lacul Gozna, lacul Trei Ape, staţiile
de pompare Timiş Trei Ape nr. 1 şi nr. 2, canalul Nera Coşava şi
au fost reabilitate sau redimensionate canalele existente ).
Descrierea reţelei de canale are două caracteristici:
cronologia şi cursul firesc, amonte aval.
Canalul Zănoaga
Iniţial destinat transportului de masă lemnoasă constituie, în
prezent, o captare secundară prin care este majorat debitul de
apă turbinat în cele două centrale hidroelectrice Crăinicel din
localitatea Văliug.
Având o lungime de 4,7 km, canalul se desfăşoară între priza
(situată la altitudinea de 1295 mdM) prin care sunt captate apele
pârâului Zănoaga şi descărcarea în albia naturală a pârăului
Murgilă de Stânga, ambele cursuri fiind dispuse pe versantul
estic al Semenicului.
Canalul are o secţiune trapezoidală, are o pantă de 3,5 ‰ şi,
după o lungă perioadă în care o întreţinere deficitară a compro-

mis secţiunea de curgere, a redevenit funcţional în urma unor
lucrări de reabilitare.
Canalul Semenic
Este situat pe versantul estic şi nord-estic al Masivului
Semenic. Extremitatea amonte a canalului Semenic, a cărui
lungime este de 25,3 km, o constituie trei prize înseriate,
practicate în cele trei Murgile (de Dreapta, de Mijloc şi de Stânga,
cele trei izvoare ale pârâului Semenic şi incluzând apele
canalului Zănoaga), situate la cota de 1036 mdM.
Extremitatea aval a canalului Semenic era amplasată, iniţial,
la Şaua Prislop, de unde lemnele erau descărcate, printr-un jilip,
în Canalul Superior, la Izvorul Rău. Această desfăşurare a
canalului corespundea funcţiei iniţiale pe care a avut-o canalul:
transportul buştenilor.
Canalul are o secţiune trapezoidală, dar în anumite zone,
compromise în timp a fost necesară dirijarea apei prin conducte
metalice de secţiune circulară.
La ora actuală, canalul Semenic constituie exclusiv aducţiune pentru centralele hidroelectrice Crăinicel (1 şi 2), extremitate
aval a canalului fiind, din 1948, bazinul de liniştire de la Camera
de încărcare Semenic, de unde pornesc conductele forţate.
Debitul necesar turbinelor din centralele hidroelectrice (CHE)
Crăinicel este asigurat de această aducţiune în care, începând
cu anul 1970, respectiv… este refulat (la Şaua Cireş) şi debitul
pompelor din cele două staţii de pompare (SP) Timiş Trei Ape.
Canalul Gozna
Este situat pe versantul vestic al Semenicului, priza fiind
practicată în pârâul Bolnovăţ, la o altitudine de 874 mdM.
Destinaţia iniţială a canalului a fost transportul buştenilor din
zonele de exploatare până la descărcarea lor în jilipul PrislopIzvorul Rău, pe o lungime de 9,7 km.
În schema de amenajare complexă a bazinelor râurilor Nera,
Bârzava şi Timiş, canalul Gozna a devenit aducţiune pentru centrala hidroelectrică Crăinicel 1, a fost reamenajat pe porţiunea
rămasă funcţională, între captare şi Camera de încărcare Şafra.
Canalul Nera
Situat pe versantul sudic al masivului Semenic, canalul
colector Nera a fost construit în paralel cu lacul Gozna şi a
asigurat un transfer de debit între bazinul hidrografic al Nerei şi
râul Bârzava.
Priza canalului este situată la 1158 mdM, lungimea traseului
măsoară 6,6 km, din care (1,0+0,75) km reprezintă cele două
tuneluri.
Extremitatea aval a canalului este situată în zona Bârzavei
Superioare, mult înainte de intrarea în lacul Gozna.
Lucrarea a fost finalizată în anul 1951.
Incluse în Sistemul Hidroenergetic Complex (SHE) Nera
Timiş Superior Bârzava Superioară, canalele descrise beneficiază de statutul, per ansamblu, care ar putea fi atribuit amenajării:
bun de patrimoniu prin soluţiile originale de valorificare a
potenţialului reţelei hidrografice a Semenicului şi repere
temporale pentru istoria industrială.
În cazul în care clasificarea patrimonială a amenajării se va
realiza pe repere, canalele de la poalele Semenicului rămân
trasee turistice de mare atracţie, cu oferta lor vegetală sau
faunistică, în zone nepoluate din toate punctele de vedere.
Ing. Rodica Brebenariu
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DUPĂ… ”NATURA 2000”
Au trecut doar zece zile de la lansarea, la Reşiţa, a reţelei „Natura 2000”, program
ambiţios, generos, european destinat iniţierii şi antrenării populaţiei în acţiunile de
conservare a habitatelor naturale şi a supravieţuirii speciilor ameninţate cu dispariţia.
Iniţiativa aparţine Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.
Un demers derivat din această acţiune îl constituie conştientizarea populaţiei din toate
categoriile de vârstă, căreia i s-au pus la dispoziţie materiale informative despre cadrul
legal în care trebuie să se manifeste relaţia om natură.
În ultimele zile, la Reşiţa, în cartierul Lunca Pomostului a început acţiunea de
cosmetizare a arborilor, acţiune prin care s-ar putea înţelege aranjarea, tăierea coroanei
astfel încât să se asigure o dezvoltare sănătoasă şi estetică a acelor pomi.
Probabil că pentru primăria oraşului, cea care, după un aviz prealabil dat de Agenţia
pentru Protecţia Mediului, autorizează tăierile şi pentru URBAN, societatea care
efectuează operaţiile respective, cosmetizarea este o acţiune cu alte valenţe. Numai astfel
se pot percepe tăierile masive care au lăsat în urma lor cioturi, nişte prăjini monstruoase
sau nimic (v. strada Graz sau cele 17 trunchiuri din vecinătatea „blocului Funcţionarilor”
sau spaţiul din vecinătatea cofetăriei UNICAT, unde se cultivă fasole şi se cresc găini,
deranjate de înălţimea pinilor!).

Reşiţa continuă să fie un oraş poluat, chiar dacă sistemul de captare a emisiilor solide de
la Oţelăria Electrică a TMK-ului au fost reduse în mare parte şi în perioade mari, ceea ce nu
se întâmplă şi cu componenta lor insidioasă , sesizabilă doar olfactiv. Halda de gunoi din
Dealul Lupacului e un foc continuu, parcă menit să înlocuiască furnalele ajunse la pensie.
Traficul autovehiculelor, al căror număr creşte continuu, se desfăşoară, într-unul dintre
sensuri, utilizând, în principal, o singură arteră, îngrămădită între dealuri, fără curenţi de aer.
Afirmaţiile de mai sus pot fi infirmate începând cu 27 noiembrie, data la care centrul
civic, în noua lui construcţie va conţine şi panoul de afişaj al valorilor factorilor de mediu
care au fost monitorizaţi.
În ultimul an nu a existat nici un Proiect de Hotărîre al Consiliului Local care să vizeze
crearea, în Lunca Pomostului, a unor spaţii verzi, accesibile populaţiei (deci nu grădini de
zarzavat în jurul blocurilor), destinate recreării, a unor spaţii de joacă pentru copii sau a
unor parcări. În cartierul respectiv s-au tăiat însă pomi, fie că deranja foşnetul frunzelor, fie
că mascau intrarea într-un birou oarecare, fie că trebuiau protejate cablurile aeriene ale
firmei de distribuţie a programelor TV sau pentru a asigura mai multă lumină culturilor de
fasole sau spaţiu de mişcare pentru orătănii.
Oare serviciile abilitate din primărie au contabilizat aceste „defrişări” legate de sursa
noastră de aer curat şi de frumos? Să nu uităm că victime au căzut nu numai pinii sau teii, ci
şi zada sau arbori ornamentali. Cei doi arbori de lalele au fost salvaţi cu greu.
La graniţa spre Europa cu ce ofertă venim? Câţi arbori au fost plantaţi în oraş în ultimii
şaisprezece ani? (R.B)

COMUNICAT DE PRESĂ
Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Caraş-Severin, prin Hotărârea nr. 1
din 20 noiembrie 2006, a aprobat, cu unanimitate de voturi, poziţia comună a judecătorilor
instanţei, în sensul considerării ca nelegale a oricăror structuri para-lele cu Uniunea
Naţională a Barourilor din România şi a neacceptării calităţii de avocat pentru persoanele
membre ale acestor structuri, şi care nu funcţionează conform Legii nr. 255/2004 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pt. organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat şi Statutului profesiei de avocat.
Hotărârea a fost adusă la cunoştinţa instanţelor din raza teritorială a Tribunalului Ca-raşSeverin, Baroului Caraş-Severin, barourilor paralele care funcţionează în jud. Caraş-Severin, Curţii de Apel Timişoara, Consiliului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei.
Potrivit art. 19 lit. C din Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti,
Adunarea Generală a Judecătorilor are competenţa de a dezbate problemele de drept, iar
unificarea practicii judiciare pentru instanţele din circumscripţia tribunalelor se asigură de
către acestea din urmă.
Astfel fiind, în vederea asigurării unei practici judiciare unitare în materia asistenţei
judiciare, şi văzând dispoziţiile legale incidente, hotărârea adoptată de Adunarea
Generală a Judecătorilor este adusă la cunoştinţa publicului, pentru ca justiţiabilii care au
nevoie de asistenţă juridică să cunoască toate consecinţele ce decurg din această
hotărâre: mandatarul neavocat poate fi împuternicit să reprezinte o persoană fizică numai
în baza unui mandat special dat potrivit art. 67, 68 Cod procedură civilă, respectiv art. 6
Cod procedură Penală.
Judecătorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să
respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să
asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile
judiciare, indiferent de calitatea acestora.
Pentru a respecta această obligaţie, aducem la cunoştinţă publică hotărârea luată de
Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Caraş-Severin în 20.11.2006.
Judecător delegat pentru relaţia cu publicul, Daniela Deteşan
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oportunităţile aderării

Fondurile structurale
(continuare din numărul trecut) solicitantului, dacă este conform din

Cum se pregăteşte un proiect
l Porniţi de la o idee sau o necesitate identificată anterior şi încercaţi
să o încadraţi în cerinţele specifice
ale programelor disponibile, în loc să
încercaţi să imaginaţi o activitate
pornind de la cerinţele exprimate în
ghidul de finanţare; o necesitate reală poate fi prezentată si argumentată
în mod complet şi convingător;
l Desemnaţi o persoană responsabilă cu întocmirea propunerii de
finanţare şi un grup de colaboratori
care să ţină legătura cu eventualii
parteneri din consorţiul de proiect;
l Acordaţi timpul suficient întocmirii propunerii de proiect, în general
colectarea tuturor informaţiilor şi
documentelor necesare este o
activitate destul de laborioasă;
l Analizaţi cu atenţie Ghidul Solicitantului şi asiguraţi-vă că cererea de
finantare va fi corect completata si
completă (avand anexate toate documentele suport cerute prin ghidul
specific), evitând o descalificare pe
acest criteriu; dacă aveţi nelămuriri,
participaţi la sesiunile de clarificări
organizate de finanţator, şi nu ezitaţi
să solicitaţi informaţii lămuritoare;
l Propunerea trebuie să evidenţieze beneficiile economice şi sociale
pe care le va aduce, precum şi
încadrarea acesteia în obiectivele
prioritare europene;
l Structura cost - beneficiu trebuie
să fie una echilibrată; cofinanţarea
trebuie să fie viabila; atenţie la
eligibilitatea cheltuielilor;
l Urmăriţi rezultatele licitaţiei: în
cazul în care proiectul este câştigător urmează partea cu adevărat
provocatoare - implementarea acestuia; în cazul în care proiectul a fost
respins, este momentul unui bilanţ trebuie să analizaţi punctele slabe ce
trebuie remediate dacă doriţi să
participaţi din nou.
Pentru proiectele finanţate din
Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală etapele specifice
de pregătire vor fi:
l Având o idee de investiţie sau
dorinţa de a realiza un proiect în
spaţiul rural, potenţialul beneficiar se
adresează Oficiului Judeţean de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit, Oficiului Jude ţean de
Consultanţă Agricolă, Direcţia pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală sau
la Centrul Regional de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
l La aceste instituţii potenţialul
beneficiar va primi toate informaţiile
necesare, inclusiv verificarea eligibilităţii investiţiei preconizate, precum
şi documentaţia detaliată despre
modul în care va trebui intocmit
proiectul.
l Potenţialul beneficiar va demara
alcătuirea documentaţiei necesare
obţinerii finanţării nerambursabile,
fie cu sprijinul Oficiului Judeţean de
Consultanţă Agricolă, fie cu o firma
de consultanţă specializată sau prin
forţe proprii.
l Cel mai important aspect de care
potenţialul beneficiar trebuie să ţină
seama în acest moment este asigurarea cofinanţării private, după semnarea contractului cu APDRP, adică
acea parte din costul unui proiect pe
care o va susţine din fonduri proprii.
Se poate apela la un credit bancar
sau la alte instituţii financiare
nebancare, sau la surse proprii.
l Odat ă finalizată alcătuirea
proiectului, acesta se va depune la
sediul Oficiului Judeţean de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
de care apaţine amplasamentul
investiţiei, unde va fi verificat, în faţa

punct de vedere al documentelor.
l Urmează o perioadă de evaluare
a viabilităţii economico-financiară a
proiectului la Centrul Regional de
Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit.
l În urma acestei evaluări beneficiarul va fi informat dacă proiectul
este sau nu eligibil.
l Dacă proiectul este eligibil,
beneficiarul va primi instrucţiuni
detaliate cu paşii pe care trebuie să îi
urmeze de aici înainte.
Etapele pentru obţinerea finanţării şi implementarea proiectului
1. Lansarea cererii de oferte de
către Autoritatea de Management /
Organismul Intermediar (se estimează că această lansare va avea loc în
a doua jumătate a anului 2007)
2. Procurarea ghidului de
finanţare (Ghidul Solicitantului) de
către solicitant
3. Elaborarea proiectului
4. Asigurarea co-finanţării pentru
proiect
5. Completarea cererii de finanţare (formular cerere de finanţare,
documente suport, proiect etc.)
6. Depunerea cererii de finanţare
la Autoritatea de Management /
Organismul Intermediar
7. Selecţia / Evaluarea cererii de
finanţare (la nivel regional sau
naţional de către AM / OI)
8. Aprobarea dosarului de
finanţare (AM / OI)
9. Semnarea contractului de
finanţare (AM / OI şi beneficiar)
10. Implementarea proiectului de
către beneficiar.
În etapa implementării proiectului
trebuie avute in vedere: respectarea
legislaţiei în vigoare (inclusiv în domeniul ajutorului de stat şi achiziţiilor
publice), organizarea de licitaţii
pentru contractele de bunuri, lucrări,
servicii a căror valoare depăşeşte
pragul minim stabilit prin lege,
selecţia contractorilor, semnarea
contractelor şi realizarea lor (beneficiar / contractor), întocmirea şi
transmiterea cererilor de plată către
Autoritatea de Management (AM) /
Organismul Intermediar (OI), certificare plată (AM / OI), efectuarea plăţii
de către AM / Autoritate de Plată.
Ce pot face acum potenţialii
beneficiari?
Pregătirea potenţialilor beneficiari pentru accesarea fondurilor
structurale poate să înceapă de
acum, prin activităţi de informare
(folosind în special adresele web ale
instituţiilor cu atribuţii în domeniu),
prin menţinerea legăturii cu Autoritaţile de Management (AM) / Organismele Intermediare (OI), prin pregătirea echipei care va elabora proiectul
şi va asigura implementarea, prin
pregătirea proiectului, prin asigurarea coerenţei proiectului cu planul de
dezvoltare regională / locală, întocmirea studiului de fezabilitate şi a
proiectului tehnic (daca este cazul,
fiind cerute prin Ghidul Solicitantului). În plus, autorităţile trebuie să
caute surse de finanţare pentru
asigurarea cofinanţării ce le revine şi
să contacteze potenţiali parteneri
pentru asigurarea unui management
eficient al proiectului. Pregătirea
este extrem de importantă întrucât
banii disponibili vor fi foarte mulţi, dar
nu vom beneficia de ei decât pe baza
unor proiecte bine întocmite şi
implementate corespunzător.
Raluca Stroie, Expert, Direcţia
Mass Media şi Comunicare
Sursa buletinul “Ştiri europene”
www.mie.ro/index.php?p=97
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Vând dormitor, stare foarte
bună, preţ 400 €. Tel. 0744696581, 0355-807476.
Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.
Vând TV color Sharp, diag.
51, preţ 200 lei, TV color
sneider, preţ 170 lei, dvd, preţ
100 lei şi TV Grundich, preţ 120
lei. Tel. 0355-807748.
Cumpăr televizoare bune
sau defecte din plastic. Tel.
0355-807748.
Vând cărucior copii în stare
foarte bună. Are 3 funcţii. Tel.
0355-804203 sau 0742310386.
Vând laptop HPnx9010 Intel
P4, 3 GHz, 512 sdram, ATI
Radeon 64 ram, 60 hdd, 15' tft,
cd/dvd, 700 €. Tel. 0722-982125
Vând convector LV 50 şi
instant Ariston, stare de
funcţionare la preţ foarte
avantajos. Tel. 0720-308053.
Comercializez plăci de rigips
în sistem complet la preţuri
avantajoase. Transport gratuit.
Tel. 0745-345332.
Cumpăr cherestea stare
verde, tivită/dimensionată: 29x
170x2.100 mm, calitate B/C/D,
din: stejar/gorun, frasin, salcâm,
nuc negru, cireş, buşteni furnir
clasa A, respectiv cherestea
netivită din cer, calitate A şi B,
traverse din cer 13x25x265 cm.
Tel. 0722-921104.

Vând TV color Balupunkt,
diag. 51 cm, cu circuite
integrate, tranzistori, în stare
Vând frigider Arctic mare, foarte bună de funcţionare. Tel.
216468, 0355-807491.
stare bună. Tel. 0355-410523.
Vând dou ă perechi de
Vând două perechi de difuzoare, 180 waţi, 4 ohmi, marca difuzoare cauciucate 180 wati, 4
Pioneer, în stare foarte bună. ohmi, Pioneer, stare foarte bună
şi pene în stare foarte bună. Tel.
Tel. 216468, 0355-807491.
Vând pisicuţă birmaneză. 216468, 0355-807491
Vând anvelope secondTel. 0721-915404.
Vând 8 capre (Calea Caran- hand, toate tipurile şi dimensiunile. Tel. 0721-847422, 0742sebeşului).Tel. 0355-414602.
Cumpăr televizoare color 612072.
Vând uşi şi ferestre din
bune sau defecte din plastic.
termopan.
Tel. 0723-092582.
Tel. 0355-807748.
Vând maşin ă de cusut
Vând goblene cusute şi
Foto:
Rodica
Brebenariu
ămate.
Tel.
210857, 0720- electrică, germană, 8 operaţii,
înr
stare foarte bună de funcţio739212.
Vând uşă din parchet, 2 nare. Tel. 0721-909289.
Vând fier de călcat Tefal,
m/80 cm. Tel. 0355-412679.
stare
foarte bună, preţ 120 lei
Vând cazan pentru palincă două vedre, integral din cupru, fix. Tel. 0722-895306.
Vând convector german,
14 kg. Tel. 0723-092582.
Vând pat dublu de dormitor mare, 8 kw, stare bună, preţ 550
cu ladă pentru lenjerie, saltea, lei. Tel. 0722-895306.
Vând servici de masă şi de
preţ 500 lei neg, vitrină, preţ 200
cafea, deosebit, nou, pentru 12
lei. Tel. 0355-804513, 254445.
Vând uşi din stejar, preţ 550 persoane. Tel. 0740-766514.
Vând tablouri semnate de
lei. Tel. 0355-415587.
Vând butelie rusească, preţ Gaidoş şi Vlădulescu. Tel. 0740766514.
100 lei. Tel. 224894.
Îngrijesc copii mici care
Vând urgent frigider Arctic la
Vând cameră Sony minidv,
merg
la grădiniţă sau la şcoală.
cu accesorii, preţ 260 € neg. Tel. preţ foarte avantajos. Tel. Tel. 0355-804513, 254445.
216851, după ora 17.
0747-180721.
Doresc să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.
OFERTĂ LOC DE MUNCĂ
Ofer împrumut valutar cu
garanţie aur sau imobile. Tel.
Banat Expert Imobiliare angajam agent imobiliar, 0723-495967.
persoana cu abilitati de comunicare si convingere, spirit de
Caut copii spre îngrijire. Tel.
echipa, preferabil experienta anterioara in vanzari-relatii 0721-217133, 0355-808808.
Pensionară, primesc 2 fete
cu publicul. Oferim conditii de salarizare foarte bune.
serioase în gazdă. Tel. 0720Tel. 0355-404.462, 0788-021.441, 0722-457.807
308053.
Economist cu experienţă ţin
evidenţa financiar-contabil ă .
Asigur depunerea lunară a
declaraţiilor aferente firmei. Tel.
0744-523052.

Diverse

Oferte-Cereri
de Serviciu

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Firmele abonate beneficiază de reducere 33% 40% la publicitate pe perioada abonamentului

Imobiliare

15,0 lei .................. 6 luni
30,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale

ANUNŢ DE LICITAŢIE
S.C. NICODOR S.R.L. Rusca Montană organizează
licitaţie pentru vânzarea de mijloace fixe şi obiecte de
inventar pentru data de 04.12.2006. În cazul
neadjudecării, se reprogramează vânzarea în fiecare zi
de marţi şi vineri, până la data de 22.12.2006. Informaţii
la tel. 0744-772534, 0355-401538.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Vând urgent apartament 3
camere,conf1,complet renovat,
ocupabil imediat. Tel. 219947.
Vând casă în Reşiţa, 4
camere, demisol, grădină mare,
renovată exterior, preţ 45.000 €
neg. Tel. 0729-107651.
Vând urgent apartament 4
camere, zonă foarte bună, ferestre termopan, gresie, faianţă,
podele laminate, oc u pabil
imediat. Tel. 0748-119122.
Cumpăr urgent apartament
in Micro III, 2-3 camere. Tel.
0720-308053.
Schimb apartament 1
cameră, etaj I, Micro II, bloc de
apartamente, zona Parcul
Siderurgistului, cu apartament
2-3 camere în aceeaşi zonă +
diferenţă. Tel. 0355-803426,
0749-027673.

Matrimoniale
Pensionar ă 56 ani cu
locuiţă, fără obligaţii, doresc
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
V ând anvelope secondhand de toate tipurile şi dimensiunile, preţuri neg, Câlnic, str.
Grădiştei nr. 7. Tel. 0721847422, 0742-612072.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0723-279321.
Vând Matiz în garanţie, an
fabricaţie 2004, 11.000 km,
revizie efectuată, preţ 4.700 €.
Tel. 0729-077348, 0355804522, 254287.
Vând microbuz Renault
Trafic pe motorină, a.f. ‘92, preţ
2.000 € neg. şi Ford Orion a.f.
‘92, preţ 400 € cu numere de
germania. Tel. 0355-807748.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
24-29 noiembrie 2006
Vineri, 24.11.2006
1. Goia Mircea (21 ani) şi
Lepa Gabriela-Nori (21 ani)
2. Pateşan Cristian (25 ani) şi
Faulhaber Daniela-Octavia
(32 ani)
Sâmbătă, 25.11.2006
1. Minică Doru (44 ani) şi
Diaconu Nela-Lăcrămioara
(25 ani)
2. Mulicz Gabriel (38 ani) şi
Wojtowicz Gabriela (35 ani)
Miercuri 29.11.2006
1. David Florin (22 ani) şi
Ciurariu Ionela-Mirabela (17 ani)
2. Pendea Liviu (37 ani) şi
Doroftei Elena-Frăsina (33 ani)

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 15-22 noiembrie

l Linţa Petru (56 ani) l
Oprea Ekaterina (77 ani) l Şel
Maria (87 ani) l Ţurcaş Iosif (55
ani) l Greczi Irma (81 ani) l
Truţan Caius-Petru (66 ani) l
Mihăiles-cu Ana (81 ani) l
Paşca Aurel (74 ani) l Baiaş
Luiza (81 ani) l Murdeală Ionel
(43 ani) l Truţan Valeria-Dorica
(61 ani) l Sîrbu Moise (61 ani)
l Cîrpaci Mircea (40 ani) l Şuta
Isidor (41 ani) l Balaure Ruja
(55 ani) l Andrei Gheorghe (69
ani) l Kiss Ioan (59 ani) l
Ciocănel Dorin-Ion (61 ani) l
Jelecutean Ioan (86 ani) l
Chiricia Lina (70 ani) l
Racoceanu Viorel (44 ani) l

PARC AUTOMOBILE IMPORT
Vânzări auto - cash, leasing
Intermedieri, înmatriculări, radieri auto
Note autentificare, verificare RAR etc.

Primesc în gazdă o elevă.

Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul Tel. 0355-804513, 254445.
Vând (închiriez) casă 4 caCaraş-Severtin

Un abonament costă:

Anunturi
,

mere, dependinţe, mansardă, 2
garaje, curte, Muncitoresc, str.
Izvorului, preţ 52.000 €, alăturat
teren, preţ 8.500 €, pentru
construcţie vilă, preţ 30.000 €,
tehnologie rapidă. Tel. 0355414326.
Închiriez garsonieră în
Moroasa. Tel. 0728-389678.
Cumpăr apartament 3
camere, confort I, decomandat,
bloc IV etaje, Govândari, exclus
agenţii. Tel. 0727-307945.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere, ofer banii pe loc.
Tel. 0355-409962.
Primesc o fată în gazdă. Tel.
0355-408068.

Nume
Adresa

Vindem şi preluăm autoturisme în regim de consignaţie
Aducem la comandă sau intermediem cumpărarea de
autoturisme şi autoutilitare. Facturi cu TVA deductibil

Traduceri, legalizări, xerox, asigurări: RCA, CASCO, clădiri

COSTI & FLAVIUS AUTOMOBILE SRL
Tel. 212085, 0723-501816; Reşiţa, str. Gratz nr. 10
(lângă Şcoala Generală Nr. 6 - intrarea Jandarmi)
Vând VW Golf IV, an fabricaţie 2000-2004 cu 4 sau 5
uşi. Tel. 212085, 0723-501816
(Parc Automobile Import).
Vând VW Passat, Audi,
limuzine, break, an fabricaţie
2000-2004.Tel. 212085, 0723-

Prenume

501816 (Parc Automobile
Import).
Vând Opel Astra, an
fabricaţie 2000-2004, limuzină
sau break. Tel. 212085, 0723501816 (Parc Automobile
Import).

Telefon

Textul anuntului:
,

Noiembrie
1700 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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România susţine agricultura ecologică,
pe care o consideră o nişă de dezvoltare pentru
agricultura românească. Instituţiile comunitare
discută în această perioadă o noua propunere
de Regulament a Consiliului privind producţia
ecologică şi etichetarea produselor ecologice.

Ministrul afacerilor
externe, Mihai-Răzvan
Ungureanu, a inaugurat
vineri, 17 noiembrie 2006,
Consulatul General al
României la Jula (Gyula).

Potrivit programului de guvernare, aprobat de
Parlament, bugetul pentru educaţie va ajunge
la 6% din PIB în 2008. În acest scop, Guvernul a
demarat încă din 2005 un program de creşteri
progresive ale bugetului pentru învăţământ,
pentru a ajunge la 6% din PIB în 2008.

Majorarea pensiilor

Ajutor bănesc

Valoarea punctului de pensie va creşte cu 16,8%, de la 339,3
lei noi la 396,2 lei noi, începând cu 1 decembrie, cu o lună mai
devreme decât Guvernul estimase iniţial.
Aproximativ 4,5 milioane de pensionari vor beneficia de
majorarea pensiilor ca urmare a acestei decizii, iar aproximativ
500.000 de o creştere parţială.
De majorarea pensiilor vor beneficia şi persoanele care
primesc pensii de agricultori. „Din cei aproximativ 4,5 milioane de
pensionari care vor beneficia de majorarea pensiilor complet,
980.000 sunt pensionari agricultori si peste 3.500.000 sunt
pensionari din sistemul public de pensii. Circa 548.000 de
pensionari vor beneficia de o majorare parţială, mai mică de
16,8%. In total, de majorarea pensiilor vor beneficia aproape
5.100.000 de persoane”, a precizat ministrul Barbu.
Creşterea medie a pensiilor în urma acestei decizii, pentru
pensionarii din sistemul public de pensii, care primesc majorarea
integral (3.561.116 persoane), este de 550.000 lei vechi.
Pensionarii care vor beneficia de o majorare parţială vor primi în
plus, în medie, 260.000 de lei, iar pensionarii agricultori cu 210.000
de lei mai mult.
Această măsură are în vedere necesitatea majorării pensiilor,
pentru ca, potrivit angajamentului din Programul de Guvernare,
acestea să crească în termeni reali, până în 2008, cu 30%.
Potrivit actului normativ, fondurilor aferente sistemului public
de pensii se majorează cu 73,5 milioane lei, prin diminuarea cu
aceeaşi sumă a fondurilor aferente sistemului de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale.
Fondurilor necesare majorării valorii punctului de pensie cu
16,8% sunt de 182,7 milioane lei şi se realizează prin: reducerea
cu 73,0 milioane lei a fondurilor destinate sistemului de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diminuarea cu
100,0 milioane lei a cheltuielilor cu bilete de odihnă şi tratament
balnear şi cu 9,7 milioane lei a cheltuielilor cu dobânzile.
În perioada ianuarie-octombrie s-a înregistrat îmbunătăţirea
gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, dar şi utilizarea foarte lentă a creditelor bugetare aprobate
acestui buget. De aceea, pentru a nu se imobiliza fonduri
bugetare, cheltuielile se diminuează per sold cu suma de 297,0
milioane lei, faţă de nivelul aprobat prin Legea nr. 380/2005.
Veniturile bugetului asigurărilor pentru şomaj înregistrează o
majorare cu 64,0 milioane lei. Creşterea fondurilor a fost
determinată de majorarea cu 38,6 milioane lei a contribuţiilor de
asigurări pentru şomaj datorate de angajatori şi cu 25,4 milioane
lei a contribuţiilor de asigurări pentru şomaj datorate de asiguraţi.
Majorarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu
suma de 64,0 milioane lei şi diminuarea cheltuielilor cu 297,0
milioane lei, conduce la o majorare a excedentului acestui buget
cu 361,0 milioane lei.
(Guvernul României - Biroul de presă - 20.11.2006)

Persoanele care nu beneficiază de creşterea
pensiei ca urmare a majorării valorii punctului de
pensie vor primi, în luna decembrie, un ajutor
bănesc, a anunţat primul-ministru Călin PopescuTăriceanu, la finalul şedinţei Executivului.
Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,
Gheorghe Barbu, a precizat că valoarea acestui
ajutor este diferenţiată în funcţie de cuantumul
pensiei aflate în plată sau cuvenite, astfel:
l 60 lei, pensionarii al căror cuantum al pensiei
aflate în plată sau cuvenite la data de 30 noiembrie
2006 este mai mic de 210 lei
l 50 lei, pensionarii al căror cuantum al pensiei
aflate în plată sau cuvenite la data de 30 noiembrie
2006 se situează între 211 şi 316 lei, inclusiv
l 40 lei, pentru pensionarii al căror cuantum al
pensiei aflate în plată sau cuvenite la data de 30
noiembrie 2006 se situează între 317 lei şi 435 lei,
inclusiv
Vor primi sprijin bănesc în valoare de 30 lei şi
persoanele a căror pensie este de cel mult 435 lei,
inclusiv, şi care beneficiază parţial de majorarea
valorii punctului de pensie.
Pentru beneficiarii pensiilor de urmaş, ajutorul se
stabileşte diferenţiat, în funcţie de numărul de
urmaşi, astfel:
- 100% pentru trei sau mai mulţi urmaşi
- 75% pentru doi urmaşi
- 50% pentru un urmaş
Ajutorul bănesc nu se acordă persoanelor care
beneficiază de pensie de serviciu acordată în baza
prevederilor legilor cu caracter special.
Ministrul Barbu a menţionat că ajutorul financiar,
care nu face parte din pensie, va fi evidenţiat pe un
document de plată distinct, altul decât talonul de
pensie.
Fondurile pentru plata ajutorului financiar se
suportă de bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Ministrul Barbu a prezentat evoluţia cheltuielilor
sistemul public de pensie cu plata pensiilor, în
perioada 2004 - 2006. Astfel, în anul 2004 cheltuielile
au însumat 128.000 miliarde lei vechi, în 2005 au
însumat 149.000 miliarde lei vechi, iar în 2006,
cheltuielile au însumat 175.000 miliarde lei vechi.
Pentru 2007, se estimează că suma totală va fi de
212.000 miliarde lei vechi.
Guvernul României - Biroul de presă - 20.11.2006

Tarifele pentru efectuarea expertizelor medico-legal
Guvernul a aprobat tarifele pentru efectuarea
expertizelor medico-legale, a constatărilor şi a altor lucrări
medico-legale. Aceste tarife au fost actualizate cu un
procent de 133,2%, procent echivalent cu indicele de
creştere a preţurilor de consum în perioada aprilie 2003
mai 2006, transmis de I.N.S.
Examinarea persoanelor şi constatarea leziunilor
traumatice va fi taxată, de exemplu, cu 38 de lei,
examinarea persoanelor pentru evaluarea capacităţii de
conducere auto va costa 63 de lei, examinarea persoanelor
şi recoltarea de probe biologice pentru alcoolemie va costa
26 de lei, examinarea persoanelor şi recoltarea de probe
biologice în care se include şi trusa standard de recoltare
pentru alcoolemie va fi taxată cu 80 de lei, iar examinarea
medicală a persoanelor în vederea autorizării deţinerii şi
preluării armelor şi muniţiilor va costa 110 lei.
Prestaţiile existente sunt în număr de 139, la care s-au
adăugat un număr de 33 de prestaţii noi, din care

enumerăm: prelevarea şi conservarea de probe biologice
de sânge sau salivă în vederea analizei ADN 30 de lei,
detecţia şi cuantificarea ADN-ului de natură umană în
probele biologice sau pe corpuri delicte 100 lei sau
expertiza medico-legală pentru constatarea stării de
sănătate, având ca scop stabilirea aptitudinilor unei
persoane de a exercita o anumită activitate (preţul include
costurile consultărilor de specialitate şi al investigaţiilor de
laborator), care va costa 400 de lei. Analizele pentru
stabilirea filiaţiei biologice( paternitate sau maternitate) pe
baza testului ADN pentru 3 determinări, pornind de la
probele biologice de sânge sau salivă, vor costa 2.700 lei
pentru markeri ADN autozomali.
De asemenea, aceste analize pentru stabilirea filiaţiei
biologice (paternitate sau maternitate) pe baza testului
ADN, vor avea un tarif de 1.800 lei, pentru două determinări,
pentru markeri cromozomiali Y.
Guvernul României - Biroul de presă - 10.11.2006

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1.513 pt. stabilirea criteriilor şi aranjamentelor
practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate ca urmare a recunoaşterii deciziilor de îndepărtare a
străinilor de pe teritoriile statelor membre ale Uniunii
Europene (M.O. nr. 905/07.11.2006)
l Ordinul nr. 1.826 al ministrului finanţelor publice privind
organizarea examenelor pt. atribuirea calităţii de consultant
fiscal în cursul sem. I al anului 2007 (M.O. 905/07.11.2006)
l H.G. nr. 1.507 privind completarea anexei nr. 1 la H.G. nr.
2.333/2004 pt. aplicarea de către Ministerul Administraţiei şi
Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională de a vinde personalului
propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în
administrare (M.O. nr. 908/08.11.2006)
l Circulara nr. 21 a Băncii Naţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR valabil în luna
noiembrie 2006 (M.O. nr. 908/08.11.2006)
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l Norma nr. 21 a Băncii Naţionale a României privind
raportarea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate
având ca suport rata dobânzii (M.O. nr. 909/08.11.2006)
l Norma nr. 22 a Băncii Naţionale a României privind
raportarea tranzacţiilor cu opţiuni având ca suport cursul de
schimb al monedei naţionale şi a swap-urilor valutare pe
rata dobânzii (M.O. nr. 909/08.11.2006)
l H.G. nr. 1.499 pentru aprobarea atribuţiilor, componenţei
şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
Interdepartamentale pentru Asistenţă Medicală Comunitară
(M.O. nr. 912/09.11.2006)
l H.G. nr. 1.521 privind repartizarea pe proiecte a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea
Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
(M.O. nr. 913/10.11.2006)
l Legea nr. 402 privind prevenirea accidentelor şi
organizarea activităţii de salvare din mediul subteran
speologic (M.O. nr. 915/10.11.2006)

În anii tranziţiei economice,
volumul ocupării din România
a scăzut aproape continuu, iar
distribuţia pe ramuri şi sectoare
a acesteia s-a schimbat în mod
radical.

Definirea localităţilor
Guvernul a aprobat un proiect de Lege
pentru modificarea şi completarea Legii nr.
351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi.
Proiectul de Lege propune stabilirea
unor indicatori minimali pentru definirea
localităţilor urbane, cum ar fi impunerea
unei populaţii minime de 10.000 locuitori
pentru noile oraşe şi de 40.000 locuitori
pentru noile municipii. În ceea ce priveşte
înfiinţarea de comune, actul normativ prevede un număr minim de 1.500 de locuitori.
Alt criteriu introdus priveşte existenţa
unui procent minim de locuinţe dotate cu
instalaţii de încălzire centrală, 45% din
totalul locuinţelor pentru municipii şi 35%
pentru oraşe. Potrivit proiectului de Lege,
comune noi se pot înfiinţa doar dacă satele
lor componente sunt situate la distanţe mai
mari de 5 km faţă de actualul sat-reşedinţă
de comună, dacă există legături între
satul-reşedinţă de comună şi celelalte
sate, pe drumuri publice modernizate sau
cu îmbrăcăminţi uşoare, în proporţie de
minim 50 la sută, dacă există sedii pentru
şcoală, primărie, poliţie, dispensar,
farmacie ş.a.m.d.
Actul normativ mai prevede că documentaţia de fundamentare privind acordarea statutului de municipiu sau oraş a unei
localităţi trebuie să cuprindă, în mod
obligatoriu, Fişa oraşului propus să fie
declarat municipiu, respectiv Fişa comunei
propuse să fie declarată oraş.
Proiectul de Lege propune şi instituirea
unui sistem care să favorizeze crearea de
noi municipii, oraşe şi comune cu o mai
mare forţă economică şi capacitate
administrativă. Unificarea administrativă
ar urma să se desfăşoare preponderent în
zonele lipsite de oraşe pe o rază de 25-30
km sau, după caz, în zonele în care s-au
produs scăderi accentuate de populaţie
rurală. Noile măsuri vor favoriza şi accesul
la fondurile structurale.
În perioada 1990-2006, au fost declarate 59 de municipii şi 47 de oraşe şi s-au
înfiinţat 225 comune noi. Uneori, aceste
modificări au slăbit aparatul administrativ
şi resursele financiare din comunele
divizate. Tendinţă de fragmentare a
comunelor s-a manifestat pe parcursul
aplicării Legii nr. 351/2001, dar şi anterior,
din cauza absenţei unui cadru legislativ
corespunzător.
(Guvernul României - Biroul de presă
- 10.11.2006)

s.r.l.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321
l România nu a fost afectată de
poluarea de la Pancevo l Peste 6
milioane persoane - acesta era, la
sfârşitul unii septembrie 2006,
numărul pensionarilor înregistraţi de
autorităţile române în statisticile
oficiale l De la 1 decembrie intră în
vigoare noul Cod Rutier l

Vladimir Putin a trimis un mesaj
voalat Poloniei şi celorlalte state estice, acuzându-le că riscă să creeze
noi diviziuni în Europa tratând
Rusia ca pe un inamic în loc să o
considere un partener strategic.

Aşa cum cere Rezoluţia 1718 a Consiliului de Securitate al ONU, Uniunea Europeană a interzis exporturile de arme şi
de orice materiale "care ar putea contribui
la programe nucleare, rachete balistice
sau alte arme de distrugere în masă".

Şedinţă de guvern româno-maghiară la Budapesta
referitor la posibilitatea pe care o vor avea cetăţenii români
de a călători în Ungaria, începând de la 1 ianuarie 2007,
numai pe baza buletinului de identitate.
Al doilea proiect important este cooperarea în domeniul
infrastructurii de transport şi energetice. ”Interesul nostru
este să compatibilizăm aceste reţele de infrastructură, atât la
nivel rutier cât şi feroviar. Este vorba de proiecte mari Coridorul IV pan-european, Autostrada Braşov Borş şi, nu în
ultimul rând prin proiectul de drum rapid care să lege Baia
Mare de Petea”, a spus premierul Tăriceanu.
Foarte importante vor fi, de asemenea, coridoarele
magistrale de transport feroviar, ţinând cont de dezvoltarea
şi de ponderea crescândă pe care o va avea transportul
feroviar în Europa.
Compatibilizarea Planurilor de dezvoltare regională a
României şi Ungariei va permite crearea unei baze pentru ca
regiunea să devină una mai competitivă în plan european, a
spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
O alta decizie importanta prevede formarea unei comisii
mixte de istorici romani si maghiari, care sa elaboreze un
volum de istorie comuna a romanilor si maghiarilor.
Problema autonomiei Tinutului Secuiesc a fost adusa in
discutie cu prilejul conferintei de presa care a urmat sedintei.
Premierul Calin Popescu Tariceanu a precizat ca guvernul
de Bucuresti sustine descentralizarea, dar nu are in vedere
acordarea unei autonomii locale pe criterii etnice.
Proiectul de digitalizare a moştenirilor culturale. Acest
proiect va contribui la transpunerea în format digital a unor
informaţii, în limbile oficiale ale celor două ţări. În acest fel se
va facilita accesul la „bunuri” culturale şi documentarea în
diferite activităţi de cercetare. În prima fază se va face
digitalizarea textelor minorităţii româneşti din Ungaria până
în anul 1918, respectiv digitalizarea textelor minorităţii
maghiare din România după 1918. Totodată proiectul
urmăreşte digitalizarea unor dicţionare si ghiduri practice
româno-maghiare, prelucrarea şi digitalizarea unor fotografii
despre Transilvania, inventarierea arhivelor de film despre
Transilvania şi punerea acestor materiale la dispoziţia
publicului prin intermediul Internetului.
Acestea sunt câteva din proiectele în derulare sau care
vor fi derulate între România şi Ungaria. Semnificativă este
determinarea reprezentanţilor din executivul celor două ţări
de a continua ce au început în 2005, o relaţie firească,
normală, între două comunităţi legate de o indelungată
istorie comună.

La Budapesta a avut loc şedinţa comună a guvernelor
român şi maghiar, co-prezidată de premierii Călin Popescu
Tăriceanu şi Ferenc Gyurcsany, şedinţă ce a fost şi un prilej
de evaluare a gradului de îndeplinirea a măsurilor stabilite în
urma şedinţei comune a celor două Executive, desfăşurată
în octombrie 2005 la Bucureşti. Membrii Guvernului României şi ai Executivului Ungariei au discutat despre armonizarea Planurilor Naţionale de Dezvoltare ale celor două state,
pornind de la priorităţile comune ale acestora, precum şi
despre cooperarea viitoare în cadrul Uniunii Europene, în
perspectiva aderării României la 1 ianuarie 2007. Pe agendă
s-au mai aflat proiecte de colaborare în turism, agricultură,
IMM-uri, construcţii şi dezvoltare urbană, decizii privind
simplificarea trecerii frontierei româno-ungare, controlul unic
la frontieră şi limitarea timpului de staţionare a trenurilor
dintre cele două ţări.
Agenda
Declaraţia comună semnată la nivelul primilor-miniştri
este un angajament de colaborare pentru consolidarea unei
Europe unite, bazate pe valorile fundamentale ale
democraţiei, ale drepturilor omului şi statului de drept, a
adăugat şeful Executivului. ”Ne angajăm să susţinem
procesul de democratizare şi stabilizare în Europa de Sudest şi în Balcanii de Vest şi pentru asigurarea unei
perspective europene şi atlantice pentru aceste ţări”, a spus
premierul Călin Popescu-Tăriceanu, precizând că prin
această declaraţie se consolidează parteneriatul dintre cele
două ţări privitor la realizarea de proiecte comune, şi mai
ales a proiectelor de importanţă regională.
Unul dintre proiectele cele mai importante este cel

Segolene Royal - candidatul
sociali]tilor la pre}edin]ia Fran]ei
Oamenii o plac, nu pentru că este femeie ci pentru că este
şi femeie" comenta Mariette Sineau, director la un centru de
studii politice din Paris, după victoria Segolene Royal în
alegerile primare ale socialiştilor pentru candidatul la
preşedinţia Franţei. În 2002, Lionel Jospin a ocupat un umilitor
loc trei, în urma lui Chirac şi Le Pen. Alegerile prezidenţiale
franceze au fost programate pe 22 aprilie, anul viitor, iar toate
sondajele dau, până acum, un scor egal. Sunt luaţi în calcul
Royal şi Sarkozy, credidat ca posibil candidat al UMP (Union
pour un Mouvement Populaire).

l Senatul SUA îndeamnă NATO să urgenteze primirea în organizaţie, ca state membre cu
drepturi depline, a Albaniei, a Croaţiei, a Macedoniei şi a Georgiei l Preşedintele Irakului a
acceptat invitaţia de a merge la Teheran pentru convorbiri cu Preşedintele Iranului l Irakul a
restabilit luni relaţiile diplomatice cu Siria l Practic, toţi cei ce vor intra în SUA pe calea aerului
vor fi obligaţi să arate paşaportul începând din 23 ianuarie, inclusiv cetăţenii americani ce se
întorc în ţară l

Joi/23 Noiembrie

Vineri/24 Noiembrie

Timişoara
+9ºC
+7ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 27 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+11ºC
+6ºC

Marţi, 28 Noiembrie

Caransebeş

+14ºC
+8ºC

Reşiţa
Oraviţa +12ºC
+8ºC

+11ºC
+7ºC

Pia]a unic@ a serviciilor în
2010
Uniunea Europeană a adoptat, în urma
votului final acordat de Parlamentul European, Directiva Liberalizării Serviciilor,
cunoscută şi sub denumirea de "Directiva
Bolkestein", care va intra în vigoare în anul
2010 şi va permite intensificarea concurenţei transfrontaliere în sectorul de profil.
Directiva privind liberalizarea serviciilor a
fost negociată timp de 3 ani, în urma
presiunilor sindicatelor unele prevederi au
fost modificate, principiul ţării de origine,
potrivit căruia un prestator de servicii nu se
supune decât legii din ţara în care s-a
stabilit, nu şi legislaţiei din statul în care
efectuează activităţi temporare este unul
din exemple, dar şi în forma adoptată este
considerată una dintre cele mai importante
acte legislative adoptate în Uniunea Europeană în ultimii ani. Ea se referă la crearea
unei pieţe interne unice a serviciilor la
nivelul întregii Uniuni Europene, în care
orice operator poate opera în orice altă
ţară, eliminându-se toate piedicile birocratice. Sectorul serviciilor reprezintă 70% din
economia europeană, dar majoritatea sunt
furnizate, în prezent, de companiile locale,
în contextul obstacolelor privind concurenţa transfrontalieră. Directiva deschide
piaţa internă pentru servicii. Aceasta
înseamnă că firmele îşi pot oferi serviciile
în toate ţările Uniunii, iar consumatorii au
astfel o ofertă mai bogată.
Există însă şi servicii care sunt excluse,
ca de exemplu cele sociale, medicale,
jocurile de noroc.
Toate statele membre vor deschide
birouri care să ofere firmelor străine
informaţii legate de modul în care trebuie
să opereze pe piaţa respectivă.

Rela]iile energetice între UE
}i Rusia
Relaţiile energetice între UE şi Rusia,
primul furnizor de petrol şi gaze al ţărilor
europene, au fost în centrul reuniuni de
luni şi marţi de la Bruxelles, reuniune la
care au participat pe lângă miniştrilor de
externe şi ai energiei din statele membre şi
reprezentanţi ruşi, norvegieni, ucraineni,
nigerieni şi azeri ai marilor companii petroliere şi de gaz. S-a încercat găsirea unei
poziţii comune în perspectiva summitului
UE-Rusia, în care este preconizată începerea negocierilor pentru un nou acord
bilateral. Lipsa unui consens între statele
membre la care se adaugă refuzul Poloniei
de a începe negocierile în lipsa unor asigurări privind ridicarea embargoului la produse agricole impus de Rusia, aduc din nou
în prim-plan lipsa unei "voci unice a uniunii
in relaţiile cu furnizorii externi ", după cum
s-a exprimat José Manuel Barroso.

Sâmb@t@/25 Noiembrie

Duminic@/26 Noiembrie

Timişoara

+16ºC
+7ºC

Oraviţa +9ºC
+6ºC

Andres Manuel Lopez
Obrador, contestatarul alegerilor
din Mexic în care a fost învins de
Felipe Calderon, a lansat luni
guvernul paralel şi s-a declarat
preşedinte "legitim" al Mexicului.

Liderii din China şi India au convenit
să dubleze schimburile dintre cele două
ţări până la 40 de miliarde de dolari în
2010 şi să întărească legăturile slăbite
din timpul războiului de frontieră din 1962
şi rivalităţile legate de rolul lor regional.

+14ºC
+10ºC

Miercuri, 29 Nov.

+16ºC
+5ºC

Timişoara
Caransebeş

+14ºC
+7ºC

Reşiţa

+16ºC
+4ºC

Oraviţa +12ºC
+7ºC

Oraviţa +13ºC
+6ºC

+13ºC
+8ºC

Joi, 30 Noiembrie

Vineri, 1 Decembrie

Caransebeş
+15ºC
Reşiţa
+6ºC

+14ºC
+7ºC

Sâmbătă, 2 Dec.

Duminică, 3 Dec.

Reşiţa

+12ºC/+6ºC

+11ºC/+2ºC

+7ºC/+2ºC

+7ºC/+1ºC

+6ºC/-1ºC

+5ºC/-1ºC

+3ºC/-3ºC

Timişoara

+15ºC/+2ºC

+13ºC/0ºC

+10ºC/+1ºC

+9ºC/-2ºC

+8ºC/-1ºC

+7ºC/+1ºC

+10ºC/+2ºC
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0355-404462,0788-021439(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, superamenajat, termopane, logie, boxă. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere Luncă, semidecomandat, etaj 3, îmbunătăţit, rigips,
preţ 19.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Moroasa, preţ neg. Tel. 0355404462, 0788-021439 (Banat Expert)
Vând apart. 2 camere, zona Intim, etaj
1, îmbunătăţit, 22.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021443, 0746-663225.
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, centrală, termopane, preţ 26.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Timişorii,
etaj 2, conf. 2, centrală, termopane, îmbunătăţiri, preţ 21.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021442,0728-625813(Banat Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând urgent apartament 3 camere,
Micro 2, conf. 1, îmbunătăţit, semimobilat,
suprafaţă mare, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788-021443, 0746-663225
Vând apartament 3 camere, ultracentral, conf. 1, decomandat, centrală, semimobilat, termopane, negociabil. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, etaj 3, bine
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, centrală,
etaj intermediar, Zona Intim, preţ 26.000 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând apart. 3 camere, semidecomandat, centru, superamenajat, suprafaţă 100
mp, etaj intermediar, 2 băi, 2 balcoane, merită văzut. Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj 1, termopane, negociabil. Tel. 0355404462, 0788-021439 (Banat Expert)
Vând apart. 3 camere, conf. 1, decomandat, Bocşa Română, et. 3, 2 băi, garaj,
centrală, termopane, 20.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813
Vând apartament 3 camere, centru,
etaj 1, confort 1, decomandat, superîmbunătăţit, modernizat, mobilat, 2 băi, 2 balcoane, centrală. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, decomandat, 2 băi, 2 balcoane, Micro 4, preţ bun.
Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, decomandat, 2 băi, 2 balcoane, Micro 3, centrală,
climă, termopane, îmbunătăţiri. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813

S.C. Magister Imobiliare
intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător
Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16

Vânzãri

Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând 2 parcele de teren alăturate, în
suprafaţă de 68 mp fiecare, intabulate, acte la zi, toate utilităţile, posibilitate construcţie garaje sau locuinţă, Făgăraşului, în
spate bloc 20, preţ neg. Tel. 0355-404462,
0788-021440,0740-956337(Banat Expert)
Vând teren întravilan 2.200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilităţi, apă, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788-021441
Vând teren 5.755 mp, aproape de km 8,
drumul Ţerovei, front stradal, negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788-021441
Vând terenuri Calea Caransebeşului,
parcelate sau neparcelate, diferite suprafeţe, cu acte la zi. Tel. 0355-404462, 0788021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Vând terenuri Văliug, Crivaia şi case
Gărâna. Tel. 0355-404462, 0788-021440,
0740-956337 (Banat Expert)
Vând hală 2.100 mp, căi de acces auto,
toate utilităţile, parcare, Calea Timişorii.
Tel. 0355-404462, 0788-021440, 0740956337 (Banat Expert)
Vând hală, 1.200 mp, etaj 1, toate
utilităţile, lift, parcare, rampă, posibilităţi
preluare chiriasi existenţi, Calea Timişorii.
Tel. 0355-404462, 0788-021440, 0740956337 (Banat Expert)
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Micro 4, conf. 1, apo-

6

| 23 - 29 Noiembrie 2006 | PRISMA

metre, faianţă, balcon închis, locuibilă. Tel.
0355-404462, 0788-021443,0746-663225
Vând apartament cu o cameră, amenajat, utilat, transformat din 2 camere, Luncă,
40 mp, 17.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament cu o cameră, Micro 1,
centrală, amenajat, 43 mp. Tel. 0355404462, 0788-021443, 0746-663225
(Banat Expert)
Vând garsonieră, amenajată, balcon,
baie cu vană, termopane, preţ bun. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsonieră, amenajată, etaj 2,
10.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)
Vând cameră cămin, etaj 2, preţ 5.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând garsonieră Micro1, confort 1,
mobilată, apometre, faianţă, locuibilă. Tel.
0355-404462, 0788-021439
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, conf.1, decomandat,centrală, Micro 2, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788-021443,0746-663225
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Micro 3, 21.000 €. Tel. 0355404462, 0788-021443, 0746-663225
Vând apartament 2 camere, etaj 3,
Luncă, suprafaţă 70 mp, 15.500 €. Tel.

Vând apartament 2 camere, confort
II, etaj II/IV, zona Luncă, preţ 22.000 €
fix.Tel.221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, parter,
confort I, semidecomandat, îmbunătăţit,
zona Valea Domanului, preţ 36.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Reşiţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj V/X, parţial
mobilat, Govândari, preţ 28.700 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârlişte. Preţ 40.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govândari, îmbuntăţit, preţ 30.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp, construibilă, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând apartament 2 camere, confort I,
semidecomandat, parter înalt, zona
Valea Domanului, preţ 27.500 € neg.
Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând vilă 12 camere, suprafaţă
construită de 670 mp + 1.200 mp teren,
zona Bocşa Montană. Tel.221529,0724302616.(Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru construcţie, aproape de şosea, localitatea
Brebu Nou, preţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând teren 1.500 mp , toate utilităţile,
zona Calea Timişoarei, preţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând garsonieră, etaj III/IV, convertor, Govândari, preţ 13.500 € fix.
Tel.221529, 0724-302616.(Magister)
Vând 11.500 mp teren la km 8 lângă
şosea, preţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea
Caransebeşului, în spate la Dacia
Service, preţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 3.300 mp teren, Calea Caransebeşului, lângă Dacia Service, preţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând casă în Bocşa Română, 6
camere, superîmbunătăţită, grădină 200
mp.Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând 11 garsoniere cu o cameră,
preţ 5.000 € fiecare şi 18 garsoniere cu 2
camere, preţ 7.200 € fiecare; cu
contracte de închiriere pe termen lung.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 3.000 mp teren, zonă foarte
bună, pentru construcţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 7.000 mp teren, Calea
Timişoarei, preţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând garsonieră, etaj IV/IV, 36 mp,
centrală, instalaţii elecrice şi sanitare
noi, zona Mociur, preţ 8.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând cabană, suprafaţă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Închirieri
Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închirez spaţii comerciale pt. sedii firme, cabinete medicale, bd. Revoluţia din
Decembrie şi vis-a vis de Spitalul Judeţean. Tel. 221529, 0724-302616.
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
în Reşiţa Sud, suprafaţă de 120 mp,
amenajat pentru restaurant, preţ 1.200
€/lun ă. Tel.221529,0724-302616.
(Magister)

Agentii
, imobiliare

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la data de
22.11.2006

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

Meserie: nr. locuri/locuri pt.
absolvenţi/locuri pt. handicapaţi.
RESITA

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament, 3 camere conf. 1
decomandat, termopane peste tot
inclusiv la balcon, uşă de metal, parchet
super finisat, ocupabil imediat zonă
excelentă preţ bun. Tel. 0788-374144.
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf. 1,
bloc de 4 etaje, preţ 24.800 €. Tel. 0788374146. (Tryo M)
Vând urgent apartament 4 camere în
bloc de 4 etaje la etajul 3, ocupabil
imediat, complet renovat cu termopane
uşă de metal, gresie şi faianţă modernă,
podele laminate. Tel. 0788-388501.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
cu centrală termică, preţ 27.000 €. Tel.

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
0748-118778. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere etaj 1,
zona Intim, preţ 23.500 € cu centrală
termică. Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând teren parcelat C. Caransebeşului. Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Cumpăr apartament 2, 3 camere,
conf. 3, zona Intim Calea Caransebeşului fără intermediari. Tel. 0788571780. (Tryo M)
Vând urgent apartament, 3 camere,
conf. 1 decomandat, complet renovat,
ocupabil imediat, zonă foarte bună. Tel.
0788-509283. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere zonă
bună. Tel. 0788-374143. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0728-696777 E-mail: broxana@mail.com
Vând urgent apartzamente cu 2 şi 3 696777. (Grecu Haus)
camere, confort I şi II, în Govândari şi în
Vând urgent casă în Reşiţa, zona
zona centrală. Tel. 0722-411233, 0721- Luncă, bună pentru privatizare sau
081129 (Grecu Haus)
pentru cabinet medical. Tel. 0722Vând urgent case în Reşiţa, zona 411233, 0721-081129, 0728-696777.
Muncitoresc, cu preţuri începând de la (Grecu Haus)
20.000 €. Tel. 0722-411233, 0721Vând teren în Reşiţa, pe Calea
081129 (Grecu Haus)
Timişoarei, lângă Mănăstire, suprafaţă
Vând urgent casă în zona
Muncitoresc, la strada principală, 5
camere, 2 bucătării, pivniţă, anexe şi un
spaţiu comercial cu autorizaţie de
magazin, preţ 49.000 € neg. Tel. 0722411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)
Vând urgent case în Caransebeş cu
preţuri cuprinse începând de la 55.000 €.
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728696777. (Grecu Haus)

Croitor confecţioner îmbrăcăminte
după comanda 9/78/16; Muncitor
necalificat in constructii 41/14/0;
Vanzator 18/5/4; Muncitor necalificat in
industria confectiilor 20/41/0; Operator
centrala termica 0/0/4; Operator la
instalatiile cazanelor din centrale
electrice 0/0/5; Operator la instalatiile de
turbine cu abur sau gaze 0/0/4; Tâmplar
universal 6/3/0; Zugrav vopsitor 2/0/0;
Sudor 18/10/4; Masinist la masini pentru
terasamente 0/0/3; Strungar la masini
orizontale 0/0/11; Lucrator comercial
1/3/0; Femeie de serviciu 1/0/0; Bucatar
5/0/0; Operator confectioner industrial
10/0/15; Camerista hotel 3/0/0; Facturist
1/0/0; Lacatus mecanic 0/10/0; Agent
vanzari 2/2/2; Magaziner 1/0/0; Barman
2/0/0; Mecanic auto 0/2/0; Strungar
universal 10/0/0; Inginer constructii civile
industriale si agricole 2/0/0; Muncitor
necalificat la intretinerea de drumuri
12/0/0; Operator fabricarea produselor
fainoase 21/0/0; Topograf 0/0/1; Consilier 0/12/0; Functionar administrativ
1/0/0; Dactilografa 1/0/0; Jurisconsult
1/1/0; Reprezentant tehnic comercial
0/3/0; Electrician de intretinere si
reparatii 10/31/0; Electromecanic retele
cabluri 0/1/0; Proiectant inginer
electrotehnic 2/0/8; Maistru electrician in
constructii 0/2/0; Gestionar depozit
2/0/0; Ospatar 4/0/0; Confectioner
articole din piele 20/0/0; Agent imobiliar
0/10/0; Inginer mecanic 0/4/0; Proiectant
inginer energetic 0/0/3; Receptioner de
hotel 1/0/0; Agent paza in incinte 2/0/0;
Muncitor necalificat la ambalat produse
solide 0/0/4; Strungar la masini de
prelucrat in coordonate 0/0/4; Sudor in
mediu protector 0/0/7; Inginer geodez
0/0/1; Tehnician/responsabil afacere
0/0/1; Agent paza , control acces 10/0/0;
Gunoier 8/0/0; Maturator strada 4/0/0;
Operator fabricarea mezelurilor 0/0/3;
Patiser 4/0/0; Spalatoreasa lenjerie
2/0/0; Sofer autoturisme si camionete
1/0/0; Spalator vehicule 1/0/0; Statistician medical 1/0/0; Tehnician sanitar
1/0/0; Vanzator ambulant 0/0/3; Fierar
betonist 0/0/7; Operator calculator
electronic si retele 2/1/4;

BOCŞA
totală 20.000 mp, loc drept şi teren pe
Sudor manual 8/0/0; Lacatus
Calea Caransebeşului, la km 7, mecanic 6/0/0; Strungar universal 3/0/0;
suprafaţă totală de 7.190 mp. Tel. 0722TOTAL GENERAL 627
411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)
Vând urgent teren în Băile Herculane, la strada principală, suprafaţă totală
de 1.439 mp, front stradal 10,5 mp, bun
pentru construcţie casă, cu utilităţi, 40
€/mp neg. şi teren intravilan pe drumul
E70 la ieşirea din buchin spre Băile
Herculane, cu utilităţi, preţ 7 €/mp. Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0728696777. (Grecu Haus)

Vând urgent casă în Bocşa Română,
8 camere, 2 bucătării, baie, seră, curte şi
grădină mare, încălzită cu centrală
Închiriez spaţiu comercial în
proprie, preţ 45.000 € neg. Tel. 0722411233, 0721-081129, 0728-696777. Caransebeş, zonă centrală, în suprafaţă
(Grecu Haus)
de 150 mp, la preţul de 3.000 € neg/lună.
Vând casă în Reşiţa, 4 camere, baie, Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728bucătărie, încălzire pe gaz, îmbunătăţiri, 696777. (Grecu Haus)
curte betonată şi grădină, preţ 46.000 €.
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728-

Dacia

10 - 12 Noiembrie

Vineri
Sâmbătă - Duminică

orele 18, 20
orele 16, 18, 20

C Piraţii din Caraibe: Cufărul Omului Mort
I
N
E
M
A

Capitanul Jack Sparrow se trezeste din nou prins intr-o
intriga supranaturala. El afla ca are o datorie de sange in
contul legendarului Davey Jones, stapanul infam al
adancurilor oceanului si Capitanul corabiei-fantoma The
Flying Dutchman (Olandezul Zburator). Jack are o limita
de timp in care trebuie sa se achite de datorie, daca nu
vrea sa-si petreaca viata de dupa moarte blestemata in
servitudine. Si daca asta nu este de ajuns, problema lui
Jack ii atrage in incurcatura si pe Will Turner si...

Teatru
Teatrul G.A. Petculescu
Reşiţa prezintă duminică,
26.11.2006 spectacolul

„Zadarnicele chinuri
ale dragostei”
de William Shakespeare
Regia artistică Dan Vasile,
scenografia Alexandra Oancea
Muzică originală „Einuiea”

P e a d re s a p u b l i c a ţ i e i
"Prisma" puteţi trimite părerile
dvs., puncte de vedere, idei,
informaţii, eventuale colaborări
etc., referitoare la conţinutul şi
genul informaţiilor publicate.
Redacţia aşteaptă cu interes
mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa,
Str. Libertăţii bloc A3 apart. 17,
tel./fax: 0255-221134 sau email: prisma@cs.ro
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

13 Nov. 06
14 Nov. 06
15 Nov. 06
16 Nov. 06
17 Nov. 06
20 Nov. 06
21 Nov. 06
22 Nov. 06

55,2067
54,7482
54,4612
54,7575
54,2910
54,5472
54,6387
54,8831

Locuri de munc@ ^n
Germania pe perioada
vacan]ei de var@-2007
Oficiul pentru Migraţia Forţei de
Muncă aduce la cunoştinţa opiniei
publice că in perioada 11-13 decembrie
2006 are loc actiunea de preselectare a
studentilor solicitanti de locuri de munca
in Germania pe perioada vacantei legale
de vara-2007 (minim 2 luni). Actiunea va
avea loc la sediul Oficiului, str.Valter
Mărăcineanu nr.1-3, sector 1 - Bucureşti.
Conditiile ce trebuie indeplinite sunt
urmatoarele:
l Varsta cuprinsa intre 18-25 ani ;
l Studenti inscrisi la o facultate de stat
sau la o facultate particulara acreditata,
curs de zi ( sa nu fie in primul sau in
ultimul an de facultate) ;
l Cunostinte foarte bune de limba
germana
l Apt pt. a desfăşura activităţi lucrative;
Documentele necesare sunt
următoarele:
a) copie după buletin sau carte de
identitate (cu o valabilitate de minim 6
luni),
b) copie paşaport (cu o valabilitate de
minim 6 luni),
c) adeverinţă de la facultate în care
să se specifice în ce an şi ce tip de
cursuri frecventează, iar daca este
inscris la o facultate particulara sa aduca
si dovada acreditarii;
d) foaie matricolă pentru anul de
studiu 2005-2006;
e) recomandare de la unul din
profesorii de cursuri;
f) 3 poze tip paşaport;
Domeniile in care vor activa sunt:
gastronomie, hotelier, industrial si
agricol.
Persoanele care se vor prezenta in
perioada mai sus mentionata vor sustine
un test scris in limba germana. Listele cu
persoanele declarate admise vor fi
afişate la data de 15 decembrie 2006 pe
pagina de web a instituţiei şi la sediul
OMFM.
MENŢIONĂM CĂ OFICIUL
PENTRU MIGRAŢIA FORŢEI DE
MUNCĂ NU PERCEPE NICI UN FEL
DE TAXE ŞI COMISIOANE.
Persoanele care vor prezenta
documente falsificate, fie prin ştergerea
sau adăugarea în mod intenţionat a unor
date din cuprinsul înscrisului, fie prin
contrafacerea întregului înscris, la
înregistrarea dosarului personal în
banca de date a O.M.F.M. în scopul
obţinerii dreptului de a beneficia de un
contract de muncă în străinătate vor fi
denunţate de îndată organelor abilitate
pentru cercetarea penală şi pedepsirea
faptelor comise.
Precizăm că vor fi acceptate numai
dosarele în care se prezintă toate
documentele specificate mai sus,
dosarul depus constituind primul pas în
procesul de recrutare şi plasare a forţei
de muncă în străinătate.
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei - 18.11.2006

PRISMA angajează
jurnalist
asistent marketing
Condiţii: absolvent studii de
specialitate 2006
Tel. 22.11.34

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

USD 23 Octombrie - 22 Noiembrie 2006 EURO

lei
3,62
3,60
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42

23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22
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LIGA 1
Clasament etapa a 16-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dinamo Bucuresti
Steaua Bucuresti
Rapid Bucuresti
CFR Cluj
Politehnica Timisoara
Gloria Bistrita
Otelul Galati
U. Craiova
Pandurii Tg. Jiu
FC Vaslui
UTA
Politehnica Iasi
Farul Constanta
Unirea Urziceni
Ceahlaul Piatra Neamt
FC Arges
FC National
Jiul Petrosani

M V
16 14
16 9
16 9
16 9
16 8
16 8
16 8
16 6
16 6
16 6
16 6
16 5
16 5
16 5
16 5
16 4
16 2
16 1

E I
1 1
5 2
5 2
2 5
5 3
2 6
1 7
4 6
3 7
3 7
2 8
5 6
4 7
2 9
2 9
1 11
4 10
5 10

GM
35
31
30
34
16
22
22
19
14
20
16
16
20
11
12
12
11
7

GP
10
9
11
23
9
17
29
29
16
26
19
22
19
18
21
22
27
21

P
43p
32p
32p
29p
29p
26p
25p
22p
21p
21p
20p
20p
19p
17p
17p
13p
10p
8p

Etapa următoare (17/34), 24 - 26 noiembrie 2006: Vineri 24.11:
Gloria Bistrita - Unirea Urziceni (14:00, Telesport); Poli Iasi - Otelul
Galati (18:00, Telesport); Sambata 25.11: FC Vaslui - Politehnica Timisoara (14:00, Telesport); FC Arges - Pandurii Tg. Jiu (14:00, National
TV); Farul Constanta - CFR Cluj (17:00, TVR 2); Duminica 26.11: UTA
- U Craiova (14:00, Telesport); Dinamo - Ceahlaul Piatra Neamt
(17:00, Antena 1); Rapid - FC National (19:00, National TV); Steaua Jiul Petrosani (20:30, TVR 1).

LIGA 2 - SERIA II
Clasament etapa a 16-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

U Cluj
Dacia Mioveni
Minerul Lupeni
FC Caracal
FC Targoviste
ISCT
Apulum Alba Iulia
CSM Rm Valcea
Corvinul Hunedoara
FCM Resita
Poli II Timisoara
CFR Timisoara
FC Baia Mare
CS Auxerre Lugoj
Gaz Metan Medias
FC Bihor
Building Vanju Mare
Unirea Dej

M
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
10
8
9
9
7
6
6
7
5
6
5
6
4
3
4
3
3
4

E I
5 1
5 3
2 5
1 6
4 5
6 4
6 4
2 7
7 4
4 6
6 5
3 7
5 7
6 7
3 9
6 7
5 8
2 10

GM
24
18
20
22
14
14
12
16
26
17
17
17
14
12
14
15
7
12

GP
10
9
14
15
10
13
11
17
18
14
12
23
22
16
20
23
15
29

P
35p
29p
29p
28p
25p
24p
24p
23p
22p
22p
21p
21p
17p
15p
15p
15p
14p
14p

Etapa următoare (17/34), 25 noiembrie 2006: Building Vanju
Mare - FC Caracal; CFR Timisoara - Unirea Alba Iulia; FC Bihor Auxerre Lugoj; Industria Sarmei Campia Turzii - Dacia Mioveni;
Corvinul Hunedoara - Poli II Timisoara; Gaz Metan Medias - Unirea
Dej; U Cluj - Minerul Lupeni; CSM Rm. Valcea - FC Baia Mare; FCM
Resita - FCM Targoviste.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NAŢIONALĂ
Clasament etapa a 11-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dinamo Baumit Bucuresti
HCM Constanta
Steaua Bucuresti MFA
UCM Resita
Uztel Ploiesti
Izometal Timisoara
CSM Medgidia
Univ. Bucovina Suceava
HCM CSM Bistrita
Lignitul Pandurii Tg. Jiu
Minaur Baia Mare
HCM Brasov
Armatura U Agronomia Cluj
Politehnica Iasi

M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

V
9
9
9
5
6
5
5
5
5
4
4
2
2
0

E
1
1
0
4
1
2
1
1
0
1
0
1
1
0

I
1
1
2
2
4
4
5
5
6
6
7
8
8
11

GM
387
319
366
351
311
307
347
314
295
304
330
278
256
278

GP
309
264
322
323
302
297
340
342
310
317
335
303
327
352

P
19p
19p
18p
14p
13p
12p
11p
11p
10p
9p
8p
5p
5p
0p

Etapa următoare (12/26), 02 decembrie 2006: Poli Iasi - HCM
Constanta; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Univ Bucovina Suceava;
UCM Resita - Armatura U Agronomia Cluj; CSM Medgidia - HC
Minaur Baia Mare; HCM Brasov - HCM CSM Bistrita; Uztel Ploiesti Dinamo Baumit Bucuresti; U Poli Izometal Timisoara - Steaua MFA
Bucuresti.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
17nov-03dec:
24-25 nov:
24-26 nov:
25 nov:
29nov-03dec:

VOLEI - C. M., (M) - Japonia;
SARITURI CU SCHIURILE - Masc, Finlanda;
HANDBAL MASC.: Trofeul Carpati - Timisoara;
SCHI - Slalom gigant, Fem., Aspen, CO, SUA;
HANDBAL FEM. - Preliminarii CM, Rm. Valcea.

DE VĂZUT LA TV:
HAND. MASCULIN: Trofeul Carpati: Romania - Italia
Vineri TV Sport ora 17:00
SARITURI CU SCHIURILE: Camp. Mondial - Kuusamo, Finlanda
Sambata Eurosport ora 17:15
SCHI ALPIN: Slalom urias, Feminin, Mansa a-II-a, SUA
Sambata Eurosport ora 22:00
COMBINATA NORDICA: Sprint, 7,5 Km, Camp. Mondial - Finlanda
Duminica Eurosport ora 14:30
HAND. MASCULIN: Trofeul Carpati: Romania - Macedonia
Duminica TV Sport ora 13:00
FOTBAL: CUPA UEFA: Dinamo Bucuresti - Bayer Leverkusen
Miercuri TVR 1 ora 21:45
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Romania pierde la limita finala Cupei Mondiale
Echipa feminină de handbal a României a pierdut la mare luptă
finala Cupei Mondiale, fiind învinsă de Rusia, cu 29-28 (13-15), la
Aarhus (Danemarca), după un meci pe care l-a controlat în cea
mai mare parte a sa.
Desi au pierdut, fetele noastre au demonstrat ca raman, alaturi
de rusoaice, cele mai bune din lume. Tadici va avea la dispozitie un
lot extrem de vast si de valoros (nu mai putin de 6 titulare din
echipa vicecampioana mondiala anul trecut nu au participat la
acest turneu) pentru a putea aborda Campionatul Mondial si, mai
ales turneul olimpic, unde Romania nu mai are voie sa-si fixeze
alte obiective decat titlurile mondial si olimpic.
Echipa tarii gazda, Danemarca, nu a avut nici un fel de
problema in a se impune in disputa pentru locul 3 impotriva
nationalei Ucrainei cu scorul de 24-20.

TENIS
Federer campion absolut la Shanghai. Numarul unu
mondial, Roger Federer, a incheiat a castigat duminica dimineata
la Shanghai al treilea Masters din cariera, dupa ce l-a invins pe
James Blake, cu 6-0, 6-3, 6-4, intr-o partida ce a durat 1 ora si 36
de minute. Roger Federer a scris duminica dimineata o noua
pagina in istoria tenisului, devenind primul jucator din lume care
depaseste bariera de opt milioane de dolari castigati intr-un sezon.
Campion in 2003 si 2004 la Houston si finalist in 2005 la Shanghai,
cand a fost invins de David Nalbandian, la capatul unui meci
dramatic, Roger Federer si-a luat revansa in acest an obtinand al
treilea Masters Cup din cariera, dupa o saptamana fabuloasa, in
care a cedat doar doua seturi.
In finala, Federer a avut nevoie de doar 96 de minute pentru a-l
depasi pe James Blake, un jucator ajuns la punctul de maxim al
carierei sale, dupa ce in aprilie 2005 era pe locul 210 ATP.
In proba de dublu a Masters-ului, perechea formata din Jonas
Bjorkman si Max Mirnyi s-a impus in fata cuplului Mark
Knowles/Daniel Nestor cu 6-2, 6-4, cucerind bonusul de 220.000
de dolari pentru singura ehipa neinvinsa in aceasta saptamana.

CUPA UEFA
Joi se va desfasura etapa aII-a din cadrul grupelor Cupei
UEFA. Rapid Bucuresti va juca
acasa cu Mlada Boleslav la ora
20:15, iar meciul va fi transmis
in direct la Antena 1. Clasamentul grupei si meciurile urmatoare
1. Panathinaikos 2 2 0 0 6p
2. Rapid
2 0 2 0 2p
3. PSG
1 0 1 0 1p
4. Hapoel
2 0 1 1 1p
5. Mlada
1 0 0 1 0p
Rapid Bucuresti 0-0
PSG
H. Tel-Aviv
2-2
Rapid
Panathinaikos 30/11 Rapid.
Dinamo Bucuresti are meci
in deplasare la Brugge. Partida
va fi transmisa in direct pe TVR
1 la ora 21:30. Clasamentul grupei si meciurile urmatoare:
1. Tottenham
2 2 0 0 6p
2. Dinamo
1 1 0 0 3p
3. Leverkusen 1 0 1 0 1p
4. Brugge
2 0 1 1 1p
5. Besiktas
1 0 0 2 0p
Dinamo
2-1
Besiktas
Dinamo
29/11 Leverkusen

Trofeul Carpa]i la
handbal masculin
Romania, Macedonia, Italia
si Turcia sunt echipele prezente
in acest an la traditionala
competitie amicala.
In perioada 24-26 noiembrie, la Timisoara va avea loc
Trofeul Carpati la handbal
masculin, turneu amical cu o
istorie indelungata in handbalul
romanesc. Prima editie a avut
loc in anul 1959. Competitia
care de-a lungul anilor a reunit
la startul ei atat echipe de club
cat si echipe nationale, a ajuns
la editia cu numarul 36.
Clasament Grupa E
Etapa urmatoare se va
Desi adversarii nu sunt de
1. O. Lyon
5 4 1 0 11-2 13 desfasura in 06 decembrie prim rang, turneul va fi util
2. R. Madrid 5 3 1 1 12-6 10 2006 (miercuri):
nationalei Romaniei care se
3. Steaua
5 1 1 3 6-10 4 Olympique Lyon - Steaua Buc. pregateste pentru preliminariile
4. Din. Kiev 5 0 1 4 3-14 1 Dinamo Kiev - Real Madrid
Campionatului European 2008,
din Norvegia.
22 noiembrie 2006, miercuri
21 noiembrie 2006, marti
Programul Trofeului Carpati:
GRUPA A
GRUPA E
24 noiembrie
Werder B - Chelsea
1-0
Steaua- Dinamo Kiev
1-1
Levski Sofia - Barcelona 0-2
Real Madrid - O. Lyon
2-2
ora 17.00: România - Italia
GRUPA B
GRUPA F
ora 19.00: Turcia - Macedonia
Spartak M. - Bayer M.
2-2
Celtic- M. United
1-0
25 noiembrie
Inter Milano - Sporting L. 1-0
Benfica - Copenhaga
3-1
ora 17.00: România - Turcia
GRUPA C
GRUPA G
ora 19.00: Macedonia - Italia
Bordeaux - Galatasaray 3-1
TSKA Mos - FC Porto
0-2
26 noiembrie
Liverpool - PSV
2-0
Arsenal - Hamburg
3-1
Ora 11.00: Italia - Turcia
GRUPA D
GRUPA H
Ora 13.00: Rom - Macedonia.
Valencia - Olimpiakos P. 2-0
Lille - Anderlecht
2-2
Meciurile Romaniei sunt
Sahtior - AS Roma
1-0
AEK Atena - AC Milan
1-0
transmise in direct pe TV Sport.
Doar ca avem atat de mult de munca. E
o combinatie de mai multi factori si nu pot
Gronholm castiga raliul Noii Zeelande, Ford cas- da vina pe nimeni. Incercam sa dam ce e
tiga titlul mondial la constructori. Dupa un parcurs mai bun", a declarat norvegianul de la
fara greseala, Marcus Gronholm castiga Raliul Noii Zee- Subaru.
lande editia 2006 si impreuna cu colegul sau de echipa Luis Perez Companc a reusit sa
al doilea clasat - Mikko Hirvonen reuseste sa aduca titlul castige cele doua puncte puse la bataie
mondial in clasamentul constructorilor pentru Ford.
pentru castigatorul locului sapte in vreme
"Foarte bine, fantastic", a spus castigatorul. ce Jari-Matti Latvala s-a clasat pe opt si a
"Intreaga echipa este foarte fericita. Sa castigi titlul cu o obtinut o noua victorie la grupa N.
masina noua este o dovada de fiabilitate excelenta."
V. Rossi sa clasat pe locul 11, dar la o
Malcolm Wilson, Seful echipei BP-Ford a fost cum diferenta de 20 de minute fata de lider.
era de asteptat foarte incantat de acest rezultat.
"Incredibil. Ce pot sa spun. Un efort fantastic al intregii
echipe. Am facut o treaba fantastica."
Manfred Stohl a terminat raliul pe podium dupa ce a
reusit un binemeritat loc trei la final. "Ieri am fost foarte
nervos din cauza pneurilor alese dar poate ca asta m-a
motivat si mai mult. A trebuit sa trag tare astazi", a
mentionat pilotul de la OMV.
Sordo s-a clasat la final pe pozitia a cincea la prima
sa participare in acest raliu.
Petter Solberg a avut parte de un raliu dificil si s-a
clasat la final pe locul sase, la aproape cinci minute in
spatele lui Marcus. "Fac tot ce pot si toti din echipa fac
Rubrica de sport realizată de Adrian Popa
acelasi lucru.
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