8 - 14 Februarie 2007

Reşiţa

Caraş - Severin

Anul XII Nr. 4

Preţ 60 bani (6.000 lei vechi)

saptamânal independent

INFORMATII
,

ANUNTURI
,

ISSN 1454-1734

PUBLICITATE

{EDIN[A ORDINAR~ A CONSILIULUI JUDE[EAN CARA{-SEVERIN
1 februarie 2007
Ordinea de zi a şedinţei Consiliului judeţean a cuprins
prezentarea şi aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare
(16 ianuarie 2007), depunerea jurământului de către noii
consilieri, 17 de Proiecte de Hotărâre şi 3 informări, ultima parte
a lucrărilor fiind destinată unor intervenţii şi interpelări,

Au fost retrase, de către iniţiatori, două proiecte:
l transferul clădirilor şi al terenului aferent Cercului Militar şi
Căminului Garnizoanei Caransebeş, din domeniul public al
statului şi administrarea MApN, în domeniul public al judeţului şi
administrarea Consiliului judeţean Caraş-Severin (Proiect nr.
18) şi
Foto:
Brebenariu
Rodica
l modificarea Hotărârii Consiliului Jude
ţean
nr. 126/2004
privind cooptarea în Comisia pentru Protecţia Copilului a unui
reprezentant al organismelor private acreditate în acest
domeniu. (Proiect nr. 19)
După depunerea jurământului de către noii consilieri
judeţeni, domnii Cristian Gâfu (PNL) şi Florian Onete (PSD) se
reface atât componenţa Consiliului, cât şi cea a comisiilor de
specialitate. (Proiecte nr. 4 şi 5)
Bugetul propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin 85.993,0 mii lei (859,93 miliarde ROL) în 2007 asigură acoperirea cheltuielilor curente şi de investiţii ale aparatului propriu al
consiliului şi ale unităţilor subordonate, pentru primele nouă luni
ale anului.
Explicaţia pentru deficitul existent rezidă, în principal, în
cofinanţările unor proiecte câştigate, la care Consiliul Judeţean
s-a angajat (57 mld lei) sau în dobânzile (29,0 mld ROL) şi
rambursările (17,25 mld ROL) creditului de 600 miliarde,
contractat la Raiffeisen Bank S.A. pentru investiţii majore.
Rezolvarea deficitului ar fi posibilă printr-o rectificare de la
bugetul de stat, plastă în luna august, dar şi din surse proprii
(exemplu: Fabrica de produse lactate LORA Oraviţa).
Bugetul propriu al Consiliului are următoarea structură de
formare a surselor:
l Venituri proprii
4.000,0 mii lei
l Cote defalcate din impozitul pe venit (13%) 10.752,0 mii lei
l Sume alocate de Consiliul Judeţean pentru echilibrare
4.913,0 mii lei
l Sume defalcate din TVA pentru drumuri
8.685,0 mii lei
l Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
decentralizate la nivelul judeţului
29.887,0 mii lei
l Subvenţii primite de la bugetele locale pentru instituţiile de
100,0 mii lei
asistenţă socială pentru persoanele cu handicap
l Transferuri de la bugetul de stat pentru plata drepturilor şi a
facilităţilor persoanelor cu handicap
16.673,0 mii lei
Sinteza cheltuielilor publice (exprimate în mii lei) propuse
pentru finanţare din bugetul propriu al anului 2007 este:
l Autorităţi publice şi acţiuni conexe (plata drepturilor salariale
şi a indemnizaţiilor cuvenite funcţionarilor publici; cheltuieli de
deplasare; program de investiţii - achiziţionarea unui copiator
5.615,0
XEROX şi a 30 buc. laptopuri)
l Alte servicii publice generale (Direcţia de Evidenţă a
1.300,0
persoanelor Caraş-Severin
l Dobânzi
2.900,0
l Apărare (Centrul Militar Judeţean - cheltuieli materiale şi
investiţii)
400,0

l Ordine Publică şi Siguranţă Naţională (cheltuieli materiale şi
de capital destinate Inspectoratului de Protecţie Civilă) 450,0
l Învăţământ (finanţarea a 6 instituţii de învăţământ special, a
programului guvernamental „Laptele şi cornul” şi a Centrului de
Resurse şi Asistenţă Educaţională, instituţie nou înfiinţată)
10.248,0
l Sănătate (asigurarea unor cheltuieli curente ale Spitalului
500,0
Judeţean)
de liniştire
şi tunela
l Cultură, recreere şi religie (finanBazinul
ţarea Bibliotecii
Judeţene,
muzeelor judeţene, a Teatrului G.A. Petculescu, a Centrului
Judeţean de Cultură şi Civilizaţie Tradiţională, a Şcolii de Arte şi
Meserii, pentru cheltuielile a 6 instituţii de cult şi pentru finanţarea
cheltuielilor a 548 de posturi de personal neclerical, finanţarea
acţiunilor culturale şi sportive şi de tineret) 7.820,0
l Asigurări şi asistenţă socială (12 instituţii de asistenţă socială
22.439,0
a copiilor şi a persoanelor defavorizate)
l Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat
(locuinţe, servicii şi dezvoltare publică) 9.685,0 (din care 8.685,0
mii reprezintă suma destinată susţinerii activităţii privind
drumurile judeţene)
l Alte acţiuni economice (obligaţii fată de Regiunea V Vest,
ADECS, rambursare rate Reifeissen Bank)
7.963,0
Discuţiile au fost orientate spre modul de alocare a fondurilor
la cap. „Asigurări şi asistenţă socială”.
O FRANCISC
problemă nerezolvată
de mult timp, pe care domnul
Foto:
HIPP
consilier Bălteanu (PNL) o aduce în atenţia Consiliului Judeţean,
dar şi a şi a cetăţenilor judeţului este sprijinul financiar pentru
ONG-urile cu specific de asistenţă socială pentru copii sau adulţi
şi care, în bugetul actual nu se regăseşte, respectiv întocmirea
unui material care să prezinte comparativ cheltuieli omoloage,
suportate de sta, în instituţiile statului şi în ONG-uri.
ONG-urile au surse externe de finanţare (programe).
Asistenţa Socială în sistem privat în judeţul Caraş-Severin
cuprinde 265 de persoane, cărora trebuie să li se asigure cazare
şi hrană, în primul rând.
A fost menţionat, ca indice negativ, raportul dintre peroanele
asistate şi personalul de deservire.
Pentru implicarea legală a Consiliului Judeţean în activitatea
acestor ONG-uri, sub formă de parteneriat, preşedintele
Consiliului i-a sugerat domnului dr. Bălteanu iniţierea unui
proiect de hotărâre care să abordeze soluţionarea problemelor
financiare şi nu numai cu care se confruntă asociaţiile care
acordă asistenţă socială.
Proiectul de buget a fost votat. (Proiect nr. 6)
Adoptarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin sau finanţate de către acesta nu a fost
făcută fără obiecţii, completări sau modificări. (Proiect nr. 7)
Fondul de rulment constituit din excedentul bugetar la nivelul
anului 2006 (710,5 mii lei) creează posibilitatea achiziţionării
unor autoturisme pentru activitatea de administrare a
infrastructurii judeţene de drumuri (145,0 mii lei), pentru
îmbunătăţirea parcului auto al Consiliului Judeţean (425,5 mii
lei), acesta fiind afectat de uzură fizică, dar şi necompetitiv
pentru situaţiile în care este utilizat şi pentru finalizarea unor
lucrări de reabilitare a imobilului Spitalului Judeţean, demarate în
anul 2006, dar nefinalizate (140,0 mii lei).
Deşi utilizarea fondului de rulment în modul propus are o
bază legală (Legea 273/2006, art. 58), unii dintre consilieri au
solicitat informaţii suplimentare care să justifice direcţia
imprimată acestor cheltuieli.
Astfel, domnul Spânu (consilier PSD) a solicitat o informare
viitoare, care să cuprindă descrierea parcului auto existent,
destinat Consiliului Judeţean, numărul conducătorilor auto,
nominalizarea funcţiei corespunzătoare dreptului de folosinţă şi
destinaţia autoturismelor existente.
Intervenţia domnului Zaberca (consilier PSD) a vizat extinderea dreptului de folosinţă a parcului auto şi de către consilieri.
A fost invocată starea drumurilor judeţene, ca motivaţie pentru uzura maşinilor, în general, respectiv ale Consiliului Judeţean
Deteriorarea parţială a unor artere rutiere asfaltate în anii
2005-2006 nu este cauzată de calitatea controversată a lucrărilor executate, ci de utilizarea drumurilor pentru transporturi
neadecvate ca tip sau tonaj a explicat preşedintele Consiliului
Judeţean. (Proiect nr. 8)
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Programul lucrărilor de drumuri judeţene şi comunale,
finanţat din sume defalcate din TVA, pentru anul 2007 a fost
realizat cu consultarea primarilor tuturor localităţilor din judeţ.
Destinaţia fondului de 8.685.000,0 RON este următoarea:
l pentru administrarea şi gestionarea reţelei de drumuri
judeţene şi comunale…138.960 RON;
l proiectare, consultanţă, asistenţă tehnică şi întocmire
documentaţie tehnică… 500.000 RON;
l restanţe SCDP şi terţi, ş.a. 31 decembrie 2006
1.500.000 RON;
l întreţinerea drumurilor modernizate şi a celor pietruite,
precum şi a îmbrăcămintei asfaltice uşoare, ranforsări,
reciclări, tratamente bituminoase, întreţinere poduri pe
întreaga reţea 4.696.040 RON;
l siguranţa circulaţie pe întreaga reţea 150.000 RON;
l activităţi specifice de iarnă
1.700.000 RON.
Deoarece proiectul de hotărâre nu conţine un program
concret de lucrări a existat propunerea amânării acestuia,
până la elaborarea unor proiecte concrete, situaţie despre care
preşedintele Consiliului, a afirmat că ar fi condus la amânări
sau blocări de plăţi de exemplu. În ceea ce priveşte volumul
neprecizat de lucrări – o altă obiecţie adusă proiectului – unele
dintre acestea nu pot fi prognozate, intervenţiile făcându-se în
caz de necesitate, a explicat domnul Roşeţi, directorul Direcţiei
de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului.
Readusă în discuţie, solicitarea domnului consilier Popescu
(PSD) referitoare la reabilitarea drumului Moldova Nouă –
Cărbunari a obţinut prioritate într-un viitor program de
asfaltare-reabilitare a reţelei rutiere a judeţului.(Proiect nr. 9)
Organigrama şi statele de funcţii aferente aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin este afectat
de modificările care decurg fie din noi responsabilităţi care le
revin unor persoane care ocupă deja posturile existente, fie din
dotările tehnice care reclamă supraveghere şi întreţinere (este
cazul noii săli de şedinţe, a cărei aparatură modernă de
sonorizare şi IT necesită exploatarea de către o persoană
calificată).
Modificări intervin şi în structura Cabinetului Preşedintelui
Consiliului Judeţean, prin transformarea unor posturi, atât în
ceea ce priveşte gradul de studii, cât şi cuantumul normei,
scopul fiind acoperirea cu personal a unor domenii sau a unor
situaţii conjuncturale.
Odată cu votarea proiectului (cu 2 abţineri), domnul Nicolae
Vlădulescu, face parte din Cabinetul preşedintelui Consiliului
Judeţean, domnul dr. med. Iosif Secăşan. (Proiect nr. 10)
Au fost aprobate proiectele de hotărâri care se referă la
modificări ale organigramelor şi a statului de funcţii ale unor
instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului
Judeţean Caraş-Severin: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Muzeul Judeţean de
Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş şi Muzeul
Banatului Montan.
Compartimente noi de activitate, creşterea gradului de
calificare a personalului, precum şi necesitatea acoperirii unor
activităţi permanente sau sezoniere impun modificări ale
organigramelor celor trei instituţii. O situaţie similară impune
crearea unei noi funcţii contractuale la nivelul Direcţiei de
Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Caraş-Severin, ocupabilă
însă doar prin detaşare a unui personal calificat, cu experienţă,
din structura Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa
Persoanelor. (Proiecte nr. 11, 12, 13 şi 14)
Funcţiile publice aferente Direcţiei de Administrare a
Domeniului public şi Privat al Judeţului Caraş-Severin necesită
aprobarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, acord
care nu a fost obţinut pentru un caz punctual, ceea ce necesită
modificarea corespunzătoare a Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 254/28.12.2006. (Proiect nr. 15)
Componenţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
(ATOP) Caraş-Severin se modifică prin alegerea domnului
Iosif Secăşan în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean şi
încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului
Valentin Boşneac.
Pentru cele două locuri rămase vacante au fost aleşi domnii
Ion Narcis Chisăliţă şi Cristian Gâfu (Proiect nr. 16)
Reprezentantul Consiliului Judeţean Caraş-Severin în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Drumuri şi Poduri”
S.A. Caraş-Severin a fost ales domnul Ion Chisăliţă, consilier
PD. (Proiect nr. 17)
A fost prezentată „Strategia judeţeană de accelerare a
dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice” (SCUP),
lucrare elaborată de Direcţia pentru Monitorizarea Serviciilor

COMUNICAT DE PRESĂ
U.C.M. Reşiţa nu are la aceasta data nici o
datorie scadenta la bugetul local sau central
Sumele apărute în mod eronat ca datorii ale
societăţii, în articolele de presă din ultimele zile,
reprezintă exact valoarea debitelor de bază la
momentul privatizării companiei, a dobânzilor şi
penalităţilor de întârziere acumulate la aceste debite şi
fac obiectul ordinului comun şi actelor adiţionale
acestuia, urmând a fi şterse sau eşalonate la plată în
conformitate cu obligaţiile asumate de statul român
prin contractul de privatizare al societăţii semnat în
decembrie 2003.
Faptul ca aceasta situaţie nu a fost reglementata
pana la aceasta data reprezintă o chestiune de ordin
birocratic, care, din păcate, aduce grave prejudicii de
imagine companiei."
Direcţia Comunicare şi Resurse Umane
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Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Consiliului Judeţean
Caraş-Severin.
Strategia are ca obiectiv fundamental îndeplinirea
angajamentelor din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi
publice, pe care România şi le-a asumat prin Tratatul de
aderare la Uniunea Europeană.
Serviciile comunitare de utilităţi publice, înfiinţate şi
organizate de către autorităţile administraţiei publice locale
asigură:
l alimentarea cu apă;
l canalizarea şi epurarea apelor uzate;
l colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor meteorice;
l salubrizarea localităţilor şi managementul deşeurilor solide
l alimentarea cu energie termică în sistem centralizat;
l transportul public local;
l iluminatul public.
Pentru aprecierea situaţiei reale în localităţile judeţului,
pentru evaluarea problemelor cu care administraţiile locale
sunt confruntate, precum şi pentru cunoaşterea proiectelor
iniţiate, Direcţia pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare
de Utilităţi Publice a realizat un pachet de 6 chestionare, trimis
tuturor primăriilor comunale şi orăşeneşti, al căror conţinut
urma să fie folosit ca date primare la elaborarea strategiei de
accelerare şi dezvoltare.
Rezultatul nu a fost cel scontat, administraţiile locale
oferind date sumare sau incorecte sau chiar nu au răspuns,
ceea ce a impus prelucrarea unor informaţii preluate din
materiale cu un grad mai mare de credibilitate (de exemplu,
proiectele care au fost trimise la diferite organisme pentru
obţinerea de finanţări). În prima parte a proiectului s-a făcut
evaluarea situaţiei reale (în condiţiile precizate deja) a
utilităţilor publice în cele 8 oraşe ţi 69 comune care alcătuiesc
judeţul Caraş-Severin, iar partea a doua cuprinde strategia
propriu-zisă, dezvoltată într-un cadru legal. Strategia astfel
concepută constituie baza finanţării din fonduri guvernamentale sau europene a unor proiecte, un exemplu fiind alimentarea
cu apă şi canalizarea tuturor localităţilor judeţului care trebuie
realizată în regim de urgenţă, perioada 2007-2013, cu fonduri
din bugetul comunitar.
Strategia a fost aprobată şi va fi reactualizată anual sau ori
de câte ori este nevoie, în funcţie de strategiile locale. (Proiect
nr. 20)
Soluţionarea celor 129 de petiţii (117 provenind de la
persoane fizice şi 12 de la autorităţi ale administraţiei centrale),
primite în trimestrul II al anului 2006, adresate Compartimentului Protocol, Relaţii Mass-Media şi Petiţii şi alte 12 provenind
de la Instituţia Prefectului, al căror conţinut se referea la
problemele legate de întreţinerea minorilor, a bolnavilor sau a
persoanelor cu handicap, aspecte legate de lucrări de
construcţii, infrastructură rutieră, alimentare cu apă constă în
analiza acestora şi dirijarea spre compartimentele sau
instituţiile competente.
În aceeaşi perioada au fost soluţionate şi 3.882 probleme
sesizate Consiliului Judeţean, în cadrul audienţelor. (Pct. 21)
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică (ATOP) asigură
cadrul necesar bunei desfăşurări a serviciului poliţienesc pe
teritoriul judeţului.
Direcţiile în care s-a desfăşurat activitatea acestui organism au fost îmbunătăţirea sistemului de relaţionare a poliţiei
cu societatea civilă, sprijinul acordat proiectului „Reducerea
numărului de minori implicaţi în comiterea faptelor penale”,
suport financiar pentru realizarea unor materiale de informare.
În ceea ce priveşte indicatorii de performanţă minimali
pentru serviciul poliţienesc aceştia decurg din modernizarea
managementului institu ţional, ceea ce înseamn ă o
organigramă completă şi complexă, un accent deosebit pe
politica de prevenire a criminalităţii, program de reducere a
infracţionalităţii comise de minori, relaţii îmbunătăţite cu
societatea civilă, reducerea numărului de accidente pe drumul
naţional DN 6, regimul armelor şi al muniţiilor, implementarea
Programului Sectorial în vederea combaterii corupţiei
sistemice şi, un loc important, îmbunătăţirea managementului
resurselor umane şi a resurselor IT. (Pct. 22)
În perioada 10-16 decembrie 2006 o delegaţie a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, formată din doamna Mihaela
Bărbulescu şi domnii Victor Naidan şi Cristian Bîtea au
participat la cursul de instruire pe tema abilităţii manageriale,
fonduri structurale, desfăşurat la Saksobing-Danemarca.
La finalul cursului, fiecare participant a obţinut Certificatul
de absolvire a programului de perfecţionare „Abilităţi
manageriale, fonduri structurale”. (Pct. 23) (R.B.)

COMUNICAT DE PRESĂ
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin a
organizat astăzi , 5 februarie 2007 la sediul Agenţiei , o întâlnire cu agenţii
economici din domeniul industriei uşoare. La această întâlnire, la care au
fost invitaţi 30 de agenţi economici din judeţ, au participat 12 reprezentanţi
de societăţi comerciale din domeniul confecţiilor. Scopul acestei întâlniri a
fost prezentarea serviciilor şi facilităţilor pe care le oferă AJOFM CaraşSeverin agenţilor economici care angajează şomeri şi persoane în căutarea
unui loc de muncă, precum şi stabilirea necesarului de persoane in vederea
organizării cursurilor de calificare. În urma discuţiilor purtate a rezultat un
necesar de calificare în domeniul confecţiilor de 80 de persoane.
Reprezentanţii AJOFM Caraş-Severin se vor deplasa la sediile agenţilor
economici pentru a încheia Convenţii cu aceştia pentru organizarea cursurilor de calificare stabilind obligaţiile părţilor. Agenţii economici care nu au
participat la această întâlnire şi doresc să încheie convenţii cu Agenţia pt.
organizarea de cursuri de calificare se pot adresa Agenţiei la sediul acesteia
din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr 17, tel 212380 sau la sediul Centrului de
Formare Profesională din Reşiţa, str. Văliugului nr 103, tel 221015.
În perioada următoare se vor organiza întâlniri şi cu agenţii economici
din domeniul construcţiilor şi din domeniul alimentar-hotelier.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul AJOFM Caras-Severin
din Resita, str. Traian Lalescu nr 17, tel 0255-21.23.80.

Paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor }i
protec]ia persoanelor
Articol unic. - Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică după cum urmează:
1. Articolul 16 va avea următorul
cuprins:
"Art. 16. - Persoanele fizice sau
juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri
agricole îşi pot organiza, în asociere
sau individual, pază de câmp, prin una
dintre formele de pază prevăzute de
lege."
2. Articolul 17 va avea următorul
cuprins:
"Art. 17. - Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor
de vânătoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor
şi al produselor petroliere, a sistemelor
de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de
transport al energiei electrice se
asigură de către operatorii economici
de profil, în formele prevăzute de lege."
3. La articolul 18, alineatele (2)-(5)
vor avea următorul cuprins:
"(2) Primarul este obligat să ia
măsuri pentru a asigura paza bunurilor
publice şi ale cetăţenilor şi răspunde
pentru întocmirea planului de pază a
comunei.
(3) Întocmirea planului de pază,
instruirea şi controlul personalului de
paz ă din localită ţile rurale se
efectuează de către organele locale de
poliţie sau de structurile implicate în
activitatea de pază.
(4) Modalităţile de efectuare a pazei
în mediul rural se stabilesc prin
hotărâre a consiliului local, după
consultarea prealabilă a locuitorilor, în
formele prevăzute de lege.
(5) Plata serviciilor de pază în
mediul rural, precum şi procurarea de
echipamente de protecţie, însemne şi
mijloace de apărare sau utilitare,
necesare bunei executări a serviciului
de pază, se asigură din bugetul local.
Pentru plata serviciilor de pază,
consiliile locale pot institui taxe
speciale, conform legii."
4. La articolul 18, alineatele (6)-(10)
se abrogă.
5. Articolul 19 se abrogă.
6. La articolul 55, litera a) va avea
următorul cuprins:
"a) avizează planurile de pază ale
unităţilor la care paza nu este asigurată
cu efective de jandarmi şi stabileşte,
după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi muniţie
aferent ă, în condi ţiile existenţei
documentelor care atestă dreptul de
proprietate sau, după caz, dreptul de
folosinţă asupra obiectivului;".
7. Articolul 59 va avea următorul
cuprins:
"Art. 59. - Implicarea conducătorilor
unităţilor cu pază proprie, ai societăţilor
specializate de pază şi protecţie, a
personalului propriu în: desfăşurarea
de acţiuni de forţă, executări silite,
recuperări de debite, conflicte de
muncă ori de opunere la desfăşurarea
acţiunilor de restabilire a ordinii de
drept de către autorităţile publice
competente, precum şi nerespectarea
dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu
închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu
constituie o infracţiune mai gravă."
8. La articolul 61, literele a)-c) vor
avea următorul cuprins:
"a) cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei, contravenţiile prevăzute la
lit. g)-m);
b) cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit.
a)-d) şi f);
c) cu amendă de la 500 lei la 1.000
lei, contravenţia prevăzută la lit. e).”
(Lege nr. 9 din 09/01/2007,
Monitorul Oficial nr. 30 din
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Cumpăr ţiglă Jimbolia Leu.
Tel. 0255-219563, 0729930543.
Vând monitor de 14, color cu
defecţiune la intrerupător cu
placă de bază şi placă video 32
MB, preţ neg. Tel. 0355-807491,
216468.
Vând telefon Samsung
E350 şi Sony Ericsson K700i
ambele în stare perfectă. preţ
negociabil. Tel. 0726-018026.
Vând goblene cusute şi
înrămate. Tel. 210857, 0720Foto: Rodica
Brebenariu
.
739212
Vând mobilă, stil vechi, preţ
350 lei. Aleea Romaniţei. bl. IV,
sc. III, et. III, ap. 15, tel. 0741349440.
Vând cameră video minidv
Sonny, cu accesorii, preţ neg
sau schimb cu diverse. Tel.
0723-495967.
Vând TV Sharp plasticat,

color, necesită reparaţii, preţ 70
lei, aragaz 2 ochiuri şi cuptor,
aparat radio din 1930 în stare de
funcţionare, TV Dacia din 1965,
Blaupunct şi frac vechi de 100
de ani, stare bună. Tel. 210107.
Vând ieftin mobilă stare
bună: bucătărie, ghiuvetă, cuier,
dormitor, cameră de zi şi
covoare. Tel. 0355-414326.
Vând 2 uşi pentru casă, preţ
1100. Tel. 0355-415587.
Vând instrument pentru
încărcat stingătoare cu Co2,
dispozitiv complet de verificare
al corpului stingătorului, tuburi
pentru CO2, umidometru pentru
lemn. Tel. 214699, 0355412296, 0726-221771.
Vând 2 dune cu perne noi,
mobilă cu furnir din rădăcină de
nuc. Tel. 0355-408650.
Vând 2 paturi cu saltele de o
persoană, mobilier vechi în
stare foarte bună, preţ 220 lei.
Tel. 0355-806900, 0721640596.

ANUNŢ COLABORARE
Firma Kirchner Romania SRL cauta
subantreprenori numai persoane juridice sau
PFA pentru lucrari de specialitate sau complexe
de constructii montaj in Valea Jiului ulterior
Ardealul de vest sau Banat.
SC DE CONSTRUCTIE SIBIU SRL
Str. Livezii nr. 55
Telefon 0269-229694
Fax 0269-206288, Mobil 0741-142576
Restaurantul COTI srl, din Timişoara, str. Chimiştilor 5-9

ANGAJEAZĂ
l
l
l
l
l
l

Bucătar
2 posturi (femei, bărbaţi)
Barman
2 posturi (femei, bărbaţi)
4 posturi (femei, bărbaţi)
Ospătar
2 posturi (femei)
Ajutor bucătar
Femeie de serviciu
un post (femei)
Spălătoreasă vase restaurant
2 posturi (femei)

Nu contează vârsta. Seriozitate, punctualitate.
Informaţii suplimentare: tel. 0256-222.305

PRISMA

angajează

jurnalist
asistent marketing
Condiţii: absolvent studii
de specialitate 2006

Tel. 22.11.34

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

Oferte-Cereri
de Serviciu
Firmă specializată în
montarea de intrefoane
angajează personal calificat.
Tel. 213709.
Profesoar ă matematic ă ,
meditez eficient la preţuri fără
concurenţă, elevi clasele V-VIII
la matematic ă . Tel. 0742684503.
Execut lucrări de
hidroizola ţii cu membran ă
bituminoasă. Tel. 0743-733252.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri avantajoase. Tel. 0355412568, 0727-815760, 0748413548.
Închiriez limuzină de epocă,
model 1948, deosebită, pentru
nunţi, filmări, preţ 150 €/2,5h.
www.dekaraso.ro. Tel. 0355414326.
Absolventă română-franceză, meditez eficient la preţuri
mici, elevi clasele V-XII la lb.
română şi lb. franceză. Tel.
0355-412568, 0727-815760,
0748-413548.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate genurile. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Tineri cu frica de Dumnezeu
căutăm bătrâni pentru
întreţinere. Tel. 0728-567397.
Execuţie şi montaj - hale;
garaje modulare cu telecomandă; subansamble diverse.
Tel. 0726-199134.
Îngrijesc un copil. Tel.
224894.

Imobiliare
Vând apartament 2 camere
complet renovat şi mobilat. Tel.
0355-804203 sau 0720016500.
Cumpăr sau schimb
garsonieră cu apartament 2 sau
3 cam plus diferenţă zona Micro
3, 4. Tel. 0722-199671.
Cump ăr garsonieră sau
apartament cu o cameră, exclus
intermediari, ofer 1200 €. Tel.
0724-467054.
Vând cas ă mare, stare
foarte bună cu grădină aferentă,
comuna Socol nr. 107, jud.
Cara ş-Severin. Tel. 0256410494, 0721-215041.
Vând casă în sat Secăşeni
nr. 214, comuna Ticvaniul Mare
cu grădină mare, fântână în
curte. Tel. 0355-409456, 0720539198, 215035, int. 11, Manda
Veselina.
Închiriez apartament cu o
cameră, Micro IV. Tel. 0728007943.
Schimb casă cu grădină
1120 mp în Secu cu apartament
2 camere în Reşiţa. Tel. 0723915815.

Nume
Adresa
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Închiriez (vând) cameră de
cămin cu baie în Luncă. Tel.
0728-389678.
Închiriez (vând) garsonieră
în Moroasa. Tel. 0728-389678.
Închiriez (vând) apartament
2 camere în Moroasa. Tel. 0728389678.
Primesc în gazdă. Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.
Vând apartament 2 camere,
confort I, preţ 32.500 €, Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.
Vând garsonieră, cămin cu 2
camere, mobilată, centrală, uşă
metal, preţ 12.000 € neg. Tel.
0741-349440.
Vând 3 h a fâneaţ ă (o
bucată) din care 14 ari - pădure
tânără, în Forotic. Tel. 0256217116.
Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 17-24 decembrie

l Mărchescu Antonia-AnaDidona (78 ani) l Leică DoruFlavius (20 ani) l Obreja Viorel
(52 ani) l Mucea Elena (85 ani)
l Avram George (66 ani) l
Călugăru Gheorghiţa (75 ani) l
Ailisoae Toader (60 ani) l Aspis
Ida (71 ani) l Ursu Elisaveta
(76 ani) l Cozmolici Georgeta
(64 ani) l Lupu Ioan (80 ani) l
Burdulea Aurica (53 ani) l
Buretea Iulian (72 ani) l Constantin Mariana (53 ani) l
Schiopu Nicolae (55 ani) l
Bugărin Ana (88 ani) l

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
25-31 ianuarie 2006
Joi, 08.02.2007
1. Căldăraş Daniel (32 ani) şi
Vând Super Nova Clima, Căldăraş Geta-Iuliana (29 ani)
preţ neg. Tel. 0726-086536.
2. Pătraşcu Florin-Petru (34
Vând anvelope second- ani) şi
hand de toate tipurile şi dimen- Dumitru Carina-Eugenia(29ani)
siunile, preţuri neg, Câlnic, str.
Grădiştei nr. 7. Tel. 0721- Vineri, 09.02.2007
847422, 0742-612072.
1. Florea Mihai-Remus (31 ani)
Vând ambreiaj Ford Escort
şi Axente Corina-Daniela (23
1.4. Tel. 0355-408650.
ani)
Vând Dacia 1300, verificare 2. Corlan Alin-Flavio (37 ani) şi
tehnică 2008, acte la zi, preţ 260
Măguţ Cristina (31 ani)
€, Aleea Romaniţei, bl. 4, sc. 3,
et. 3, ap. 15. Tel. 0741-349440. Sâmbătă, 10.02.2007
1. Udoviţa Manuel (23 ani) şi
Ageorghesei Alina-Florina (19
ani)
Simpatică, 38 ani, 1 copil,
Alexandru
Sorin
(25
ani)
şi
2.
doresc căsătorie cu domn
Havei Mihaela-Elena (25 ani)
drăguţ, sincer, înalt, fără vicii,
maxim 43 ani, cu situaţie bună. 3. Cuzmoş Gheorghe-Adrian
Tel. 0749-557989.
(30 ani) şi
Doamnă 35 ani, 2 copii, rog
Cocie Lăcrămioara-Carmen
relaţie serioasă în vederea
(30 ani)
căsătoriei. Tel. 0726-081643.
4. Jejeran Mircea-Gheorghe
Domn prezentabil ofer
(50 ani) şi
companie doamnelor sau
Bujor Aurica-Adriana (42 ani)
domni şoarelor singure. Tel.
Aniţulesei Ionel-Cristian (27
5.
0742-622038.
şi
ani)
Pensionar ă, 58 ani, cu
Culcea Mirela (24 ani)
locuinţă, fără obligaţii, doresc
partener pentru căsătorie. Tel. 6. Scutaru Sorin (29 ani) şi
0721-217133.
Costîn Aurelia-Daniela (29 ani)
7. Diaconu Ştefan (39 ani) şi
Baniaş Rodica (47 ani)

Auto-Moto-Velo

Matrimoniale

În PRISMA

puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Prenume

Duminică, 11.02.2007
1. Bodăescu Ion (30 ani) şi
Gîrban Maria (38 ani)
Miercuri, 14.02.2007
1. Neda Ion (60 ani) şi
Sau Leonida (58 ani)
2. Sciopoane Nicolae(42 ani) şi
Ivan Emilia (29 ani)
3. Dinu Cătălin-Ion (28 ani) şi
Ghiţă Ştefania-Mădălina(22ani)
4. Cîrpaci Doru (28 ani9 şi
Sugar Elizabet-Silvia (19 ani)
5. Sitaru Florin (19 ani) şi
Şain Ioana-Emilia (17 ani)
6. Rochian Gabriel-Marius (32
ani) şi
Bugariu Adina-Didi (27 ani)

Telefon

Textul anuntului:
,

Februarie
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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Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară
activităţi de impresariat artistic, atestate, respectiv
avizate ca atare, trebuie să se reînscrie în Registrul
impresarilor artistici, în baza unei evaluări
efectuate de Comisia pentru atestare şi avizare în
domeniul impresariatul artistic.

Accesul la profesia de expert contabil
nu va mai fi condiţionat de vechimea în
specialitate. Condiţia de vechime este
eliminată deoarece, după examenul de
acces, este obligatorie perioada de stagiu
de trei ani.

Conducerea Ministerului Educatiei ii atentioneaza pe
elevi si parinti ca singurele subiecte oficiale pentru
examenele nationale din 2007 şi pentru care isi asuma
responsabilitatea, sunt cele de pe site-ul insitutiei (vor fi
postate pe site in 19 februarie 2007) sau cele distribuite
gratuit prin inspectoratele scolare.

Transhumanţa este legală
Ca urmare a interpretărilor apărute în ultimele zile, legate
de subiectul transhumanţei, Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Marian AVRAM, reafirmă că procesul de transhumanţă este
legal, dacă sunt respectate reglementările din domeniu.
Condiţiile incluse în aceste reglementări sunt sintetizate în
acest comunicat de presă.
Transhumanţa este o practică tradiţională a creşterii
ovinelor şi caprinelor aplicabilă unor zone geografice
definite. Aceasta presupune deplasarea animalelor în alte
zone pentru păşunat, din cauza insuficienţei furajelor în
anumite perioade ale anului.
Conform reglementărilor europene, transhumanţa se
poate realiza cu respectarea unor condiţii, dintre care:
1. Exploataţia să fie înregistrată şi localizată într-o zonă
geografică definită, unde transhumanţa reprezintă o
practică tradiţională;
2. Animalele trebuie să fie identificate şi înregistrate;
3. Starea de sănătate a animalelor trebuie certificată;
4. Stabilirea traseului de deplasare şi a modului de
transport (mijloc de transport sau pe jos);
5. Asigurarea condiţiilor de bunăstare a animalelor şi a
personalului pentru îngrijirea acestora pe timpul
transportului:
l mijloacele de transport trebuie să îndeplinească anumite
standarde, conform prevederilor legale;
l mijloacele de transport trebuie să fie construite şi
utilizate astfel încât animalele să fie transportate în
siguranţă fără a fi rănite şi fără să sufere;
l personalul însărcinat cu manipularea animalelor are
pregătire sau competenţă necesară în acest sens şi îşi
îndeplineste atribuţiile fără a face uz de violenţă sau orice

alte metode care pot provoca panică, răni sau suferinţa
inutilă animalelor;
l durata călătoriei să nu depăşească 8 ore (perioada
poate fi depăşită dacă mijlocul de transport are dotări
suplimentare);
l dacă transportul durează mai mult de 24 de ore, animalele trebuie cazate într-o fermă intermediară, autorizată.
6. Circulaţia animalelor pe jos:
l trebuie evitată, pe cât posibil, deoarece este urmată de
pierderi ponderale mari şi poate ocaziona contractarea şi
difuzarea unor boli infectocontagioase;
l deplasarea se va face numai ziua, parcurgându-se pe zi
cel mult 12 km pentru bovinele îngrăşate şi tineretul ovin, 18
km pentru bovinele de reproducţie, 25 de km pentru ovine şi
caprine.
Deplasarea animalelor dintr-un judeţ în altul, se face
numai cu aprobarea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor de pe raza judeţului unde domiciliază
proprietarul:
l proprietarul stabileşte un traseu care va fi înaintat pentru
aprobare Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor judetene.
l direcţia respectivă verifică starea de sănătate a
animalelor şi se asigura că traseul propus de către proprietar
nu traversează zone unde evoluează boli transmisibile ale
animalelor.
În ceea ce priveşte transhumanţa, în competenţa
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor intră doar aspectele legate de sănătatea şi
bunăstarea animalelor
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru
Siguranta Alimentelor - 06.02.2007

Protecţia produselor tradiţionale româneşti
În cazul României şi Bulgariei, Comisia Europeană a
stabilit, prin Regulamentul nr. 1791 din 20 noiembrie 2006,
ca implementarea Sistemului de protecţie al produselor
tradiţionale româneşti să se realizeze în termen de un an de
la data aderării, respectiv până la 1 ianuarie 2008. Comisia
Europeană a acordat acest termen de tranziţie, pentru a
permite României şi Bulgariei să dispună de o perioadă
similară acordată statelor membre (martie 2006 martie
2007) pentru implementarea Sistemului de protecţie al
produselor tradiţionale.

Până la 31 decembrie 2007, MAPDR va informa părţile
interesate în legătură cu noua legislaţie europeană privind
protecţia produselor tradiţionale. De asemenea, la
propunerea ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale se vor organiza o serie de seminarii privind modul de
înregistrare al produselor tradiţionale româneşti la CE,
protecţia lor pe piaţa comună, precum şi măsurile privind
sprijinul financiar pentru promovarea acestor produse.
Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale 06.02.2007

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 803 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind aprobarea formularului de cerere
de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul
2007 (M.O. nr. 1042/28.12.2006)
l Legea nr. 486 bugetului de stat pe anul 2007 (M.O. nr.
1043/29.12.2006)
l O.u.G. nr. 125 pentru aprobarea schemelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se
acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile
agricole şi alte forme de asociere în agricultură (M.O. nr.
1043/29.12.2006)
l H.G. nr. 1.861 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
44/2004 (M.O. nr. 1044/29.12.2006)
l H.G. nr. 1.860 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în
cadrul localită ţii, în interesul serviciului (M.O. nr.
1046/29.12.2006)
l Ordinul nr. 1.936/2006 al ministrului afacerilor externe
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (M.O.
nr. 4/04.01.2007)
l Ordinul nr. 2.450/2006 al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului pt. aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor şi dimensiunilor maxime
admise pt.vehiculele de transport marfă (M.O.4/04.01.2007)
l Circulara nr. 28/2006 a Băncii Naţionale a României
privind realizarea şi punerea în circulaţie, în scop
numismatic, a unei emisiuni monetare dedicate aderării
României la Uniunea Europeană (M.O. nr. 4/04.01.2007)
l Ordinul nr. 106/2006 a Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr. 31/2006
privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor
prevederi ale directivelor europene (M.O. nr. 5/04.01.2007)
l H.G. nr. 1.869/2006 pentru modificarea H.G. nr. 557/2006
privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie
paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului
acestora, şi pentru modificarea H.G. nr. 1.016/2003 privind
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stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale
documentelor de călătorie care se eliberează străinilor
(M.O. nr. 6/04.01.2007)
l Ordinul nr. 978/2006 al ministrului muncii, solidarităţii
sociale şi familiei pentru modificarea Ordinului ministrului
muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 407/2004 privind
dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii
cursurilor de zi ale învăţământului universitar Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (M.O. nr. 6/04.01.2007)
l Decizia nr. 167/2006 privind aprobarea Clauzelor
contractuale standard în cazul transferurilor de date cu
caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a
cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal
cu cel oferit de legea română (M.O. nr. 6/04.01.2007)
l H.G. nr. 1.707/2006 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă
de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
aprobate prin H.G. nr. 1.412/2004 (M.O. nr. 8/05.01.2007)
l Legea nr. 488/2006 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural
naţional mobil (M.O. nr. 10/08.01.2007)
l Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul
general al cultelor (M.O. nr. 11/08.01.2007)
l H.G. nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice
privind competenţele de aprobare a documentaţiilor
tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi (M.O. nr.
12/08.01.2007)
l H.G. nr. 1.818/2006 privind redobândirea cetăţeniei
române de către unele persoane (M.O. nr. 13/09.01.2007)
l H.G. nr. 1.818/2006 pentru aprobarea Strategiei privind
vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic,
precum şi a terenurilor aferente acestora, aflate în
proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei
Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „RomâniaFilm“ (M.O. nr. 13/09.01.2007)
l H.G. nr. 1.813/2006 pentru modificarea H.G. nr. 973/2006
privind procedura aplicabilă în cazurile în care este
necesară o amânare a determinării definitive a valorii în
vamă (M.O. nr. 14/09.01.2007)

Modificarea }i completarea
Legii coopera]iei agricole
Articol unic. - Legea cooperaţiei
agricole nr. 566/2004, publicat ă în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
1.236 din 22 decembrie 2004, cu
modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - Cooperativa agricolă este o
asociaţie autonomă cu un număr nelimitat
de membri, cu capital variabil, care
exercită o activitate economică, tehnică şi
socială în interesul privat al membrilor săi."
2. La articolul 8, litera b) va avea
următorul cuprins:
"b) principiul egalităţii membrilor în
luarea deciziilor de conducere
administrativă a activităţii cooperativei;".
3. La articolul 11 alineatul (1), literele a)
şi c) vor avea următorul cuprins:
"a) denumirea şi sediul;
...........................................................
c) lista cu numele şi prenumele, locul şi
data naşterii, domiciliul, codul numeric
personal, cetăţenia persoanelor fizice
membri fondatori, denumirea, numărul din
registrul comerţului şi sediul persoanelor
juridice membri cooperatori."
4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea
următorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Cooperativa agricolă va
avea o denumire proprie, care să includă
sintagma cooperativă agricolă."
5. Alineatele (4), (5) şi (9) ale articolului
15 vor avea următorul cuprins:
"(4) La intrarea în cooperativa agricolă,
bunurile mobile şi imobile care se
constituie ca aport la capitalul social se vor
evalua pentru a se determina valoarea
părţilor sociale subscrise în natură de către
membrii cooperatori.
(5) În cazul cooperativelor agricole
pentru administrarea şi gestionarea
terenurilor agricole, bunurile care se aduc
în folosinţă în cooperativa agricolă,
precum şi terenurile de orice fel rămân în
proprietatea membrilor cooperatori,
cooperativa agricolă având dreptul de
uzufruct.
...........................................................
(9) Părţile sociale pot fi cesionate între
membrii cooperatori, donate şi lăsate
moştenire. Cesionarea şi donarea părţilor
sociale persoanelor din afara cooperativei
agricole se pot face numai cu aprobarea
adun ării generale şi numai dac ă
cumpărătorul sau donatorul, după caz,
solicită înscrierea în cooperativa agricolă."
6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea
următorul cuprins:
"(2) Distribuirea profitului cooperativei
se face în conformitate cu hotărârea
adunării generale."
7. Alineatul (2) al articolului 18 va avea
următorul cuprins:
"(2) Contravaloarea activită ţilor
economice desfăşurate pe baza relaţiilor
cooperatiste se atribuie membrului
cooperator de c ătre cooperativele
agricole, venitul obţinut fiind supus
impozitului pe venit."
8. Alineatul (4) al articolului 20 va avea
următorul cuprins:
"(4) Excluderea unui membru
cooperator se propune de consiliul de
administraţie şi se aprobă de adunarea
generală."
9. La articolul 76, după litera d) se
introduce o nouă literă, litera e), cu
următorul cuprins:
"e) recunoa şterea şi asimilarea
cooperativelor agricole de către Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
ca grupuri de producători, pentru a
beneficia de toate drepturile prevăzute de
legislaţia în vigoare.”
(Lege nr. 32 din 16/01/2007, Monitorul
Oficial, Partea I nr. 47 din 22/01/2007)

"Un OPEC (Organizaţia Ţărilor Producătoare de Petrol)
al gazului este o idee interesantă. Vom reflecta", a declarat
preşedintele rus în conferinţa sa de presă anuală de la
Kremlin. Marii producători şi exportatori de gaz încearcă
deja coordonarea eforturilor lor pe pieţele unor terţe ţări', a
adăugat Vladimir Putin.

Deşi campania electorală pentru alegerile
prezidenţiale din Franţa începe oficial în
aprilie, duminică va fi un moment important.
Ségolène Royal îşi lansează pe 11 februarie
platforma program pentru alegerile din
primăvară.

În proiectul de buget pe anul 2008, prezentat
Congresului SUA, Bush solicită 800 de miliarde
de dolari pentru armată din bugetul total de 2,9
bilioane de dolari. Din suma cerută, 300 de miliarde
ar urma să fie alocate pentru intervenţiile militare
americane din Irak şi Afganistan.

Proiectul privind statutul provinciei Kosovo
Provincia sârbă Kosovo se află sub supraveghere ONU
de când forţele sârbe s-au retras, în 1999, în urma unei
intervenţii militare NATO. Etnicii albanezi reprezintă 90 la
sută din populaţia provinciei. Circa 100.000 de sârbi au
rămas în Kosovo dupa conflictul din 1998-1999 majoritatea
în zona nordică.

Kosovo

Negocierile privind viitorul statut al provinciei Kosovo au
durat un an. Sub coordonarea mediatorului ONU, fostul
preşedinte finlandez Marti Ahtisaari, reprezentanţii de la
Belgrad şi Priştina au discutat probleme precum protecţia
minorităţilor, dezvoltarea economică, descentralizarea şi
întoarcerea refugiaţilor. La sfârşitul acestui proces,
provincia Kosovo urma să primească un nou statut, agreat
de Consiliul de Securitate al Onu. Negocierile au intrat întrun impas toamna anului trecut. Pentru a nu influenţa

recentele alegeri din Serbia, Marti Ahtisaari a amânat
prezentarea proiectului privind statutul regiunii până zilele
trecute. Rezoluţia ONU 1244, care reglementează actualul
status quo, spune că Kosovo este o parte a Iugoslaviei.
Rezoluţia creează cadrul pentru actuala prezenţă
internaţională militară şi civilă din Kosovo şi nu se referă în
niciun fel la Serbia. După despărţirea Muntenegrului de
Serbia nu mai există însă Iugoslavia.
La sfârşitul săptămânii trecute, Marti Ahtisaari a
prezentat la Belgrad şi Priştina proiectul său privind statutul
provinciei Kosovo. Conform propunerilor lui Ahtisaari,
Kosovo ar urma să aibă propria constituţie, propriul steag şi
propriul imn naţional. Limbile oficiale ar trebui să fie
albaneza şi sârba. O puternică protecţie a minorităţii sârbe
ar trebui să existe în justiţie, poliţie, educaţie şi legislativ. De
aasemenea, Kosovo nu ar putea fi divizat între zone locuite
de etnici albanezi şi zone locuite de sârbi, şi nici nu i s-ar
permite să se unească cu alte state - excluzându-se implicit
crearea unei "Albanii mari". Uniunea Europeană ar trebui să
verifice, într-o primă fază de tranziţie, dacă aceste drepturi
sunt respectate. Autoritatea Reprezentantului Uniunii în
Kosovo, la fel ca şi în cazul Înaltului Reprezentant din
Bosnia-Herţegovina, va fi diminuată. Acesta va păstra însă
dreptul de a revoca mandatul unui lider ales sau de a bloca o
lege, atunci când convieţuirea multietnică ar putea avea de
suferit în urma acestora.
Poziţiile la Priştina şi Belgrad în această chestiune sunt
diametral opuse. Albanezii din Kosovo argumentează că
provincia era o parte din fostul stat federal, în vechea
Iugoslavie şi avea aceleaşi drepturi la nivel federal cu
celelalte state care s-au desprins la începutul anilor 90 din
Iugoslavia. Prin aceasta, spun ei, şi Kosovo are aceleaşi
drepturi la independenţă ca şi celelalte foste republici
iugoslave. Guvernul sârb are o poziţie opusă şi susţine că
provincia Kosovo este parte integrantă a Serbiei.
Preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, şi-a
exprimat sprijinul pentru planul ONU şi a îndemnat cele
două părţi să îl ia ca fundament pentru discuţii constructive.
Înainte ca Ahtisaari să-şi prezinte proiectul Consiliului
de Securitate, între 13 şi 22 februarie vor avea loc noi runde
de discuţii cu responsabilii de la Priştina şi Belgrad, în care
aceştia vor putea veni, încă o dată, cu propunerile lor pentru
un compromis.

Pia]a comun@ european@ în
domeniul ap@r@rii
Cu ocazia unui simpozion al Agenţiei
Europene de Apărare, referitor la baza
industrială şi tehnologică a apărării
europene, Javier Solana, şeful Agenţiei
Europene de Apărare, a îndemnat
urgentarea dezvoltării unei pieţe comune
europene în domeniul apărării, pentru a
evita dispariţia industriilor militare
naţionale. Agenţia Europeană de Apărare
a fost înfiinţată în anul 2004 şi este
compusă din reprezentanţi a 24 din cele 27
de ţări membre ale Uniunii Europene.
România şi Bulgaria urmează să adere,
anul acesta, la această structură.

Zon@ de Liber Schimb
La o zi după reuniunea cvartetului
international pentru Orientul Mijlociu, care
a avut loc la Washington, cancelarul
Germaniei, Angela Merkel, a întreprins un
turneu diplomatic în Egipt, Arabia Saudită,
Emirate şi Kuweit. Pe parcursul vizitei
doamna Merkel a readus în discuţie
proiectul Zonei de Liber Schimb UEGrupul Statelor din Golf (Kuweit, Qatar,
Oman, Arabia Saudită, Bahrain şi
Emiratele Arabe Unite). Discuţiile pentru
dezvoltarea zonei de liber schimb au
demarat în 1990 dar ritmul a fost încetinit
de ezitările statelor arabe faţă de anumite
prevederi ale tratatului. După 2001, ritmul
a crescut şi s-a ajuns, potrivit cancelarului
german, la momentul "ajungerii la un
acord".

Centrul de Comand@ pentru Africa
s.r.l.

Departamentul american al apărării va stabili Centrul de
Comandă pentru Africa pentru a coordona operaţiunile armatei
americane pe continent. Secretarul apărării Robert M. Gates a
susţinut în Senat rolul noului Centru de Comandă care va aduce, o
tot mai importantă parte a lumii, sub o singură comandă. Până
acum, comanda trupelor străine pe continent a fost împărţită între
Centrele de Comandă american, european şi pacific. Mai precis,
Centrul american de comandă anterior a fost responsabil pentru
Sudan, Somalia, Etiopia şi Kenya. Statele Unite au un număr de
comandamente regionale care coordonează misiunile militare
americane în lume.

instalaţii electrice
civile şi industriale
personal cu experienţă
sistemul calităţii

Schimburile comerciale China - Africa

ISO 9001
bransamente electrice

Preşedintele Chinei, Hu Jintao, întreprinde o vizită oficială în
opt ţări africane. Schimburile comerciale între China şi Africa au
înregistrat o creştere spectaculoasă în ultimii ani, o treime din
importurile de petrol ale Chinei fiind asigurate de Africa. Hu a vizitat
patru state africane în urmă cu un an iar premierul Wen Jiabao a
vizitat şapte state în acelaşi an.

Joi/8 Februarie

Vineri/9 Februarie

Timişoara
+13ºC
-3ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Sâmb@t@/10 Februarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +8ºC
-3ºC

+8ºC
-3ºC

+8ºC
0ºC

Reşiţa
Oraviţa +7ºC
0ºC

+9ºC
-2ºC

Duminic@/11 Februarie

Timişoara
Caransebeş

+2ºC
-7ºC

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

+8ºC
+1ºC

+13ºC
+3ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+7ºC
+2ºC

+11ºC
+3ºC

Vineri, 16 Februarie

Reşiţa

+9ºC
0ºC

Oraviţa +8ºC
0ºC

Oraviţa +6ºC
+2ºC

+7ºC
+3ºC

Miercuri, 14 Februarie Joi, 15 Februarie

Caransebeş

+9ºC
+1ºC

Luni, 12 Februarie

Marţi, 13 Februarie

Sâmbătă, 17 Feb.

Duminică, 18 Feb.

Reşiţa

+2ºC/0ºC

+6ºC/-1ºC

+5ºC/0ºC

+5ºC/-1ºC

+5ºC/+1ºC

+8ºC/+3ºC

+8ºC/+3ºC

Timişoara

+11ºC/+3ºC

+8ºC/+2ºC

+9ºC/0ºC

+7ºC/-2ºC

+12ºC/+1ºC

+12ºC/0ºC

+12ºC/+3ºC
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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 GARSONIERE
Ocazie! Vând urgent garsoniera
compusa din 2 camere de camin, centrala,
termopane, baie cu vana, podele laminate,
totul nou amenajat, pret 12500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând garsoniera compusa din 2
camere camin, usa metalica, convector,
pret 11500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)
Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere, semidecomandat, Micro 4,
termopane, centrala, nou amenajat,
modificat, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, pret 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, pret 18500 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, zona
Micro1, parter, posibilitati privatizare,
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termopane, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat,
suparafata mare, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
imbunatatit, rigips, pret 19900 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, fara imbunatatiri, zona Govandari. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert).
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, termopane, complet mobilat, zona Micro 4, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
decomandat, confort 1, centrala, modificari, amenajat, etaj 2, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, zona Micro 2,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, centrala, 2
bai, amenajat, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa,
centrala, termopane, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1 ,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ocazie! Vând apartament 3 camere,
Micro 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, 27000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 1, centrala,
mobilat, 2 bai , 2 balcoane, modernizat tot
apartamentul.. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, decomandat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4,
centrala, clima, termopane, imbunatatiri.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0745873682 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
VÂNZARE CASE
Ocazie! Vând casă, 4 camere, zona
Muncitoresc, garaj, centrala, amenajata, 2
bai, curte acoperita, gradina terasata, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând casă, 6 camere, zona Stavila,
centrala, amenajata complet, baie,
spalatorie. pret bun Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând casă, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, mansarda, 200 mp locuibili, pret
30000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând casă, Centru, posibilitati spatiu
comercial, 56 mp, pret 18000. Tel. 0355404462, 0788021438, 0745873682 (Banat
Expert)
Vând casă, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 35000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casă Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera
mobilata pentru magazin acces auto,
garaj, terasa, 3 intrari, bun privatizare, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând casă 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând casă 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ocazie! Vând casă 4 camere, Bocsa
Romana, toate utilitatile, baie, acces auto,
amenajata, teren 800 mp, pret 27000 €. .
Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 , 0 7 8 8 0 2 1 4 4 2 ,

0728625813 (Banat Expert)
Vând casă Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând casă cu 5 camere, Bocsa
Montana, Centru, conplet utilata, teren 500
mp Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând casă cu 7 camere, Bocsa
Montana, Centru, complet utilata, 600 mp
total, 3 bucatarii, 2 bai, acces auto Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând teren, zona Triaj, 3500 mp,
aproape de sosea, acces auto, utilitati,
front stradal. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren 5800 mp, Calea Caransebesului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021438, 0745873682 (Banat
Expert)
Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441 (Banat
Expert)
Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând teren 5755 mp, aproape de km 8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate
utilitatile, lift, parcare, rampa, preluare
chiriasi existenti, Calea Timisorii. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casă pentru depozit,
500-1000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr teren 3500 mp pentru depozit,
la sosea, Calea Timisoarei, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021441 (Banat
Expert)
Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, ofer pret
bun, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
c o m i s i o n 0 % . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 3 camere, zona
centru sau Lunca, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 2 camere,
decomandat, zona Govandari, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 2 camere, semidecomandat, zona Govandari, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govandari, ofer pretul pietei, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Ofer spre inchiriere apartament 3
camere, Centru, complet mobilat si utilat.
Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului
Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul Caraş-Severtin

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

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

intermediază vânzări-cumpărări

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

CASE
TERENURI

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând garsonieră conf. 1, preţ 15.000
€. Tel. 0788-374146. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, zona
Luncă, uşă de metal, parchet, jaluzele
exterioare, etaj 2 din 4, ocupabil imediat.
Tel. 0748-199444. (Tryo M)
Vând garsonieră, zona Govândari,
ocupabilă imediat. Tel. 0788-571780.
Vând apartament 3 camere, conf. 1
decomandat, zonă centrală, centrală termică, 2 băi. Tel. 0788-494074. (Tryo M)
Vând urgent apartament cu 2 came-

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
re, zonă foarte bună, ocupabil imediat.
Tel. 0788-388501. (Tryo M)
Vând urgent apartament, 2 camere,
conf. 1 decomandat bun ptr. privatizare.
Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
cu centrală termică. Tel. 0748-118778.
(Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 1
semidecomandat fără îmbunătăţiri la
preţ de 22.000 € zona Micro 1. Tel. 0788520899. (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 garsonieră în zona 350553. (Grecu Haus)
Căminelor şi în Luncă şi apartamente cu
Vând urgent garsonieră mobilată în
2 şi 3 camere confort I şi II în Govândari, Băile Herculane în suprafaţă de 40 mp,
Moroasa şi Centru, la preţuri avanta- în zonă cu vad turistic la parter, preţ
joase. Tel. 0722-411233, 0721-081129, 21.000 € neg. Tel. 0722-411233, 0721081129, 0720-350553. (Grecu Haus)
0720-350553. (Grecu Haus)
Vând urgent casă în Valea Deni cu
Vând urgent case în Reşiţa, zona
Muncitoresc, cu preţuri începând de la curte şi grădină mare, preţ 12.000 € neg.
20.000 €. Tel. 0722-411233, 0721- Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0720350553. (Grecu Haus)
081129, 0720-350553. (Grecu Haus)
Vând teren în Reşiţa, pe Calea
Vând urgent casă în Bocşa Română,
8 camere, 2 bucătării, baie, seră, curte şi Timişoarei, lângă Mănăstire, suprafaţă
grădină mare, încălzită cu centrală totală 20.000 mp, loc drept, preţ 8 €/mp
proprie, preţ 45.000 € neg. Tel. 0722- neg. Tel. 0722-411233, 0721-081129,
0720-350553. (Grecu Haus)
411233, 0721-081129, 0720-350553.
Vând urgent casă în Reşiţa, compuVând urgent terenuri în B ăile
Herculane, intravilane, bune pentru să din 5 camere, baie, bucătărie, curte
construcţie şi teren pe E 70 după Buchin mare şi anexe şa strada principală, preţ
cu utilităţi la preţuri avantajoase. Tel. 45.000 € neg. Tel. 0722-411233, 07210722-411233, 0721-081129, 0720- 081129, 0720-350553. (Grecu Haus)
350553. (Grecu Haus)
Închiriez spaţii comerciale în CaranVând urgent case în Caransebeş cu sebeş, în zone centrale, preţuri super
preţuri începând de la 45.000 €. Tel. avantajoase. Tel. 0722-411233, 07210722-411233, 0721-081129, 0720- 081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

S.C. ELCOM SRL organizează începând cu data de 05.02.2007

curs operare calculator, acreditat de Ministerul Muncii pe
structura ECDL.
S.C. ELCOM S.R.L. proiectează şi instalează la preţuri
avantajoase sisteme de alarmare şi supraveghere.
Informatii la tel. 0255-220.711
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
29 Ian. 07
30 Ian. 07
31 Ian. 07
1 Feb. 07
2 Feb. 07
5 Feb. 07
6 Feb. 07
7 Feb. 07

Lei noi
54,5284
54,3201
54,7023
54,7823
54,7806
54,4052
54,7075
54,5515

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60
2,58
2,56
2,54
2,52

USD

Agentii
, imobiliare

8 Ianuarie - 7 Februarie 2007

EURO

8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7

lei
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42
3,40
3,38
3,36
3,34

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16

Vânzãri
Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţă 117 mp, Universalul Vechi.
Preţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând cas ă superîmbunătă ţit ă,
mobilată şi utilată complet + teren 1.000
mp. Str. Carpaţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 15 h teren arabil în loc.
Măureni. Preţ 2.000 €/ha neg. 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 vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp,construibilă,preţ 180.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă 12 camere, suprafaţă
construită de 670 mp + 1.200 mp teren,
zona Bocşa Montană. Tel. 221529,
0724-302616. (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 apartament 3 camere (100 mp)
şi garsonieră situată în Poiana Braşov,
lângă Complex Dracula, preţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă în Bocşa Română, 6
camere, superîmbunătăţită, grădină 200
mp.Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând cabană, suprafaţă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
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 apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,

preţ 28.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând teren 1000 mp, acces auto, km
3, lângă hotel Castilio, preţ 20 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 120 mp, situat
pe Bd. A.I. Cuza, preţ 120.000. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 1000 mp, Moroasa I, preţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând hală 2100 mp + 6000 mp teren,
preţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând hală 330 mp + 550 mp teren,
toate utilităţile, preţ 70.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
30 mp, zona Intim, preţ 900 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
80 mp, lângă magazinul Spar. Preţ 1.500
€+TVA lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
Ofer spre închiriere restaurant zona
Reşiţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVA lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
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.
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
120 mp pe Bd Republicii, preţ 14 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la data de 07.02.2007
Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/persoane peste 45 ani/handicapaţi.
REŞIŢA : Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda 47/0/0/36; Muncitor
necalificat in constructii 26/0/0/0; Casier 1/0/0/0; Muncitor necalificat in industria
confectiilor 16/0/0/0; Zugrav vopsitor 2/0/0/0; Bibliotecar 4/0/0/0; Electrician de
intretinere si reparatii 1/0/0/0; Electrician in constructii 1/0/0/0; Strungar universal
8/0/0/0; Inginer constructii civile industriale si agricole 1/0/0/0; Femeie de serviciu
4/0/0/0; Confectioner articole din piele 49/0/0/0; Inginer constructii hidrotehnice
2/0/0/0; Sofer autocamion 6/0/0/0; Zidar rosar tencuitor 7/0/0/0; Sofer autoturisme
si camionete 0/0/1/0; Lacatus constructii metalice 43/0/0/0; Calcatoreasa lenjerie
4/0/0/0; Asistent medical 5/0/0/0; Sudor 34/0/0/0; Incarcator-descarcator 0/0/0/17;
Magaziner 2/0/0/0; Secretara 1/0/0/0; Strungar la masini orizontale 0/0/0/4; Zidar
pietrar 2/0/0/0; Controlor calitate 0/0/0/19; Maistru intretinere si reparatii masiniunelte 0/0/0/15; Reglor masini 0/0/0/8; Topograf 0/0/0/1; Vanzator ambulant
0/0/0/1; Agent reclama publicitara 1/0/0/0; Cofetar 0/0/1/0; Consilier 1/0/0/0;
Director general societate comerciala 1/0/0/0; Operator confectioner industrial
imbracaminte 0/0/0/15; Pavator 2/0/0/0; Contabil sef 1/0/0/0; Secretar dactilograf
0/1/0/0; Strungar la masini de alezat 5/0/0/0; Sudor in mediu protector 2/0/0/0;
Fierar betonist 0/0/0/6; Gunoier 0/0/0/9; Lucrator comercial 0/1/0/0; Masinist la
masini pentru terasamente 0/0/0/3; Maturator strada 0/0/0/4; Referent de
specialitate 1/0/0/0; Spalator vehicule 1/0/0/0;
MOLDOVA NOUA: Electrician 1/0/0/0; Gaterist 1/0/0/0; Muncitor necalificat in
constructii 1/0/0/0; Agent paza 10/0/0/0; Receptioner 1/0/0/0; Camerista 1/0/0/0;
Barman 1/0/0/0; Dansator 3/0/0/0;
BOCŞA: Lacatus mecanica fina 1;
TOTAL GENERAL 443
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PRISMA SPORT
HANDBAL FEMININ - DIV. A - SERIA VEST
Clasament etapa a 16-a:

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

RUGBY

Stejarii, invinsi de Georgia
Echipa naţională de ruby a României a fost învinsă sâmbătă,
1.
CSM Sibiu
de Georgia cu 17-20 (9-13), într-o partidă disputată pe Stadionul
2.
LPS Slatina
Ghencea, în cadrul Cupei Europene a Naţiunilor. Astfel, gruzinii au
3.
Universitatea Resita
castigat si Cupa "Antim Ivireanul". Oaspetii au condus cu 6-0 dupa
4.
HCM II Baia Mare
primele 20 de minute, dar Vlaicu a redus diferenta la 6-3. A venit
5.
HC Milostar Dr. Tr. Severin
apoi primul eseu al zilei din partea Georgiei, transformat, 3-13, iar
6.
DWAR Craiova
pana la pauza Vlaicu a redus scorul la 6-13. In repriza secunda,
7.
Viitorul Medias
Tofan a inscris din drop pentru 9-13, insa gruzinii au reusit al doilea
**Echipa penalizata cu 5 puncte (Cerinte varsta si neprezentare), * eseu, si acesta transformat, pentru 9-20. De aici, Romania a
Echipa penalizata cu 2 puncte(neprezentare).
inceput o cursa de urmarire, dar nu a reusit decat un eseu, prin
Etapa urmatoare, 11.02. 2007: HCM II Baia Mare - HC Milostrans Cristi Petre, si o lovitura de penalizare, prin Vlaicu. Scor final,
Dr. Tr. Severin; DWAR Craiova - CSM Sibiu; Universitatea Resita - Romania - Georgia 17-20.
LPS Slatina; Viitorul Medias sta .
Irlanda a invins Tara Galilor la Cardiff
În ciuda evoluţiilor slabe ale Angliei din ultimii ani, Anglia,
Franţa şi Irlanda sunt marile favorite ale ediţiei din 2007 a
Clasament etapa a 14-a:
Turneului celor şase Naţiuni la rugby şi după ce sâmbătă Anglia –
M V E I
GM
GP
P
Scotia 42 - 20 şi Franţa – Italia 39 - 3, duminică Irlanda s-a impus
1. HCM Constanta
14 12 1 1
415
344 25p cu 19-9 în Ţara Galilor. Cu una din cele mai bune linii de treisferturi
13 11 0 2
440
376 22p din lume, poate doar Noua Zeelandă să o depăşească la acest
2. Steaua Bucuresti MFA
3. Dinamo Baumit Bucuresti
13 10 1 2
447
368 21p capitol, Irlanda a mizat din plin pe atuul său în jocul din deplasare
4. Uztel Ploiesti
14
8 1 5
398
388 17p cu Ţara Galilor şi a debutat în ediţia din acest an a Turneului celor
5. UCM Resita
14
6 4 4
442
410 16p şase Naţiuni la rugby cu o victorie, 19-9, la Cardiff.
Irlandezii au marcat toate cele trei eseuri ale partidei iar două
14
7 1 6
391
423 15p
6. Univ. Bucovina Suceava
7. Minaur Baia Mare
14
7 0 7
437
426 14p dintre reuşite au venit în urma unor acţiuni excelente de treisferturi
14
6 2 6
388
380 14p finalizate de uvertura Ronan O'Gara şi centrul Brian O'Driscoll.
8. Izometal Timisoara
Galezii au condus cu 9-5 în minutul 32 dar gazdele s-au bazat
9. Lignitul Pandurii Tg. Jiu
14
6 1 7
407
400 13p
14
6 1 7
436
422 13p doar pe jocul de picior al uverturii Stephen Jones, mult prea puţin
10. CSM Medgidia
11.
HCM CSM Bistrita
14
5 0 9
356
386 10p pentru a emite pretenţii în faţa unui adversar de calibrul Irlandei.
M
15
15
14
15
14
14
15

V
13
9
8
7
6
3
0

E I
0 2
2 4
2 4
0 8
0 8
3 8
3 12

GM
513
470
404
373
336
390
276

GP
P
357 26p
402 20p
420 18p
391 12p*
360 12p
412
9p
420 -2p**

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

12.
13.
14.

HCM Brasov
14
Armatura U Agronomia Cluj 14
Ploitehnica Iasi
14

4
2
0

1
1
0

9
11
14

358
333
353

377
421
470

9p
5p
0p

Etapa urmatoare (16/26), 10 februarie 2007: Poli Iasi - UCM
Resita; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - CSM Medgidia; HCM
Constanta - HCM Brasov; Univ. Bucovina Suceava - Uztel Ploiesti;
Universitatea Cluj - U Poli Izometal Timisoara; HC Minaur Baia Mare Steaua MFA Bucuresti; HCM CSM Bistrita - Dinamo Baumit Bucuresti.

CUPA UEFA

SPORTURI DE IARNĂ
Sanie, Germania a câştigat concursul pe echipe; România,
locul 11. Echipajul Germaniei, compus din Patric Leitner, Alexander Resch, Silke Kraushaar-Pielach şi David Moeller, a cucerit
medalia de aur în întrecerea pe echipe din cadrul Campionatelor
Mondiale de sanie de la Igls (Austria), desfăşurată vineri. Cu timpul
de 2min.09sec.159/1000, germanii au devansat echipajele Italiei 2min.09sec.841/1000 şi Austriei - 2min.09sec.982/1000.
Reprezentanţii României în această probă - Cosmin Chetroiu,
Ionuţ Taran, Raluca Stramaturaru şi Valentin Creţu -, au ocupat
poziţia a 11-a, cu timpul de 2min.12sec.601/1000.
Anja Paerson obtine aurul pentru Suedia
Suedeza Anja Paerson a obtinut medalia de aur in proba de
slalom Super-Urias, de la Campionatele Mondiale de Schi Alpin,
gazduite de localitatea Are. Paerson a fost inregistrata la sosire cu
timpul de 1:18.85, performanta mai buna cu 32 de sutimi fata de
cea obtinuta de americanca Lindsey Kildow. Medalia de bronz i-a
revenit austriecei Renate Goetschl, care a avut un timp mai slab cu
53 de sutimi, in comparatie cu cel al invingatoarei.

HANDBAL
Germania, campioana mondiala la handbal. Echipa
Germaniei a câştigat medaliile de aur la Campionatul Mondial de
handbal masculin, competiţie pe care a găzduit-o, după ce a învins
Polonia în finala de la Koln, cu scorul de 29-24 (17-13).
Germania a avut destule probleme cu incomoda formaţie a
Poloniei, dar a ştiut să îşi menţină avantajul până la final.
Germania a făcut diferenţa mai ales prin contrele ''asasine'' ale lui
Torsten Jansen şi prin paradele portarului Johannes Bitter, care l-a
înlocuit pe titularul Henning Fritz. În încurajările a 19.000 de
spectatori la Kölnarena, germanii sau obţinut victoria, polonezii
cedând definitiv pe final. Este demn de remarcat că Polonia
produsese singura înfrângere Germaniei, în turul preliminar al
competiţiei. Acesta este al treilea titlu mondial pentru Germania,
după cele din 1938 şi 1978. Polonia a realizat cel mai bun rezultat
din istoria sa, după bronzul de la CM 1982, desfăşurat tot în
Germania. Germania, prin acest succes, s-a calificat la Jocurile
Olimpice din 2008, de la Beijing, dar si pentru ediţia 2009 a CM,
care va avea loc între 16 ianuarie şi 1 februarie, în Croaţia.
Echipele clasate pe locurile 2, 3 şi 4 la CM 2007 (Polonia,
Danemarca, Franţa) vor organiza câte un turneu de calificare
pentru JO 2008, la care vor participa câte 4 formaţii, în perioada
mai-iunie 2008.

WRC
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
02-11 feb:
03-18 feb:
09-11 feb:
12-18 feb:
15- 18feb:

BIATLON, Campionatul Mondial, Antholz (Italia);
SCHI - Campionatul Mondial, Suedia ;
TENIS - Cupa Davis, Turul 1, Franta - Romania;
TENIS - ATP Tour, Open 13, Marseille, Franta;
POLO - Turneu amical, Cluj - Napoca.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: CUPA DAVIS: FRANTA - ROMANIA
Vineri TVR 1 ora 14:00, Sambata TVR 1 ora 14:45
ATLETISM: CONCURS DE SALA, FRANTA
Vineri Eurosport ora 20:00
SANIE: CM, GERMANIA, Dublu, Mansa a doua
Sambata Eurosport ora 11:00
TENIS: TURNEUL FEMININ DE LA PARIS, FRANTA
Sambata Eurosport ora 16:00
RUGBY: SCOTIA -TARA GALILOR, TURNEUL CELOR 6 NATIUNI
Sambata TVR 2 ora 17:30
SCHI ALPIN: CM, SUEDIA, FEMININ, COBORARE
Duminica Eurosport ora 13:30
RUGBY: IRLANA - FRANTA, TURNEUL CELOR 6 NATIUNI
Duminica TVR 2 ora 17:00
FOTBAL: CUPA UEFA: BENFICA - DINAMO BUCURESTI
Miercuri TVR 1 ora 21:55
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CUPA DAVIS
După o săptămână cu trei
turnee puternice ATP, urmează
pentru tenisul mondial masculin
startul într-o nouă ediţie a Cupei
Davis, partidele din primul tur
urmând a avea loc între 9 şi 11
februarie.
Le Clermont-Ferrand,
românii Andrei Pavel, Victor
Hănescu, Victor Crivoi şi Horia
Tecău, merg să-şi joace puţinele şanse avute în faţa uneia
dintre favoritele competiţiei,
selecţionata Franţei, care
mizează pe Richard Gasquet,
Sebastian Grosjean, Arnaud
Clement şi Michael Llodra.
Cele două echipe s-au mai
întâlnit de şase ori până acum,
Franţa a câştigat cinci dintre
partide, printre care şi ultima,
cea de la Bucureşti, din 2003,
cu un clar 4-1, în timp ce
România s-a impus singura
dată în urmă cu 33 de ani, la
Bucureşti, cu 3-2.

Raliul Suediei 2007 - avancronica
Raliul Suediei reprezinta a doua etapa a
campionatului mondial 2007. Runda scandinava are
cateva noutati comparativ cu editiile precedente,
organizatorii urmind tendinta instituita de FIA de a face
competitia mai spectaculoasa.
Raliul Suediei a fost considerata intotdeauna o
competitie pe zapada. Organizatorii au scapat de emotii
recent, dupa ce caderi masive de zapada au acoperit
traseul. Cu toate acestea, intrecerea este una dintre cele
mai rapide din campionat, in 2006 doar Raliul Finlandei
avind o medie orara mai mare. In ce priveste concurentii,
etapa suedeza este prima in care toata „lumea buna“ se
va afla la start. Dupa dubla de la Monte Carlo, Citroen
asteapta cu nerabdare sa vada performantele noi masini
C4 pe zapada. Echipa a efectuat teste in Suedia, la finele
anului 2006, dar comparatia cu principalii adversari este
pe primul plan. .
Suedia reprezinta si prima etapa pentru Campionatul
Mondial de Productie. La start se vor afla 14 piloti inscrisi
in campionat si doi invitati ai federatiei suedeze. Unul
dintre ei, Jimmy Joge, va pilota un automobil Peugeot 207
S2000, model care isi face astfel debutul in WRC.

Site-ul oficial al UEFA scrie
în prezentarea partidei SteauaFC Sevilla, (Joi 15 februarie,
20:30, in direct ProTV) că
echipei române îi mai trebuiau
două minute pentru a juca finala
sezonul trecut, tot împotriva
grupării spaniole.
Portarul lui Sevilla, Andres
Palop, a declarat că Steaua nu
e cea mai periculoasă echipă
care a venit din Liga Campionilor, dar întâlnirea va fi una foarte
dificilă. Este amintită şi declaraţia antrenorului Stelei, Cosmin
Olăroiu, care a spus după tragerea la sorţi că Sevilla este cea
mai puternică echipă pe care o
putea întâlni Steaua, mai ales
că este deţinătoare trofeului.
UEFA menţioneaz ă că
meciul retur se va disputa pe
Stadionul Ramon Sanchez
Pizjuan, unde Steaua a câştigat
Cupa Campionilor Europeni, în
1986, după ce a învins, la penalty-uri, cu 2-0, pe FC Barcelona.
Echipa câ ştig ătoare va
evolua în optimi împotriva
câştigătoarei dintre Şahtior,
echipă antrenată de Mircea
Lucescu, şi francezii de la AS
Nancy-Lorraine.
Miercuri 14 februarie s-a
jucat si meciul Benfica - Dinamo
Buc.

FORMULA 1
Ambiţii noi pentru Spyker
Spyker F1 şi-a prezentat monopostul
cu care va participa în sezonul 2007 de
Formula 1, primul întreg pentru echipa
olandeză. Spyker a cumpărat team-ul
Midland sezonul trecut şi se aşteaptă la
un an 2007 mai bun, după ce în 2006 nu
a reuşit să obţină nici un punct.
Cu ocazia lansării noii maşini, Spyker
şi-a prezentat şi tandemul de piloţi
titulari, format din Christijan Albers şi
Adrian Sutil. Piloti de teste: Fairuz Fauzy
(Mal), Giedo van der Garde (Olanda).
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