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Drumul judeţean DJ 582 (Reşiţa Văliug Trei Ape - Slatina
Timiş, cu derivaţii spre Crivaia şi staţiunea Semenic) face
obiectul unui proiect de infrastructură, cu finanţare europeană, a
cărui execuţie îşi aşteaptă startul în acest an.
Până la materializarea acestui proiect, artera continuă să-i
deservească pe locuitorii celor două aşezări traversate Cuptoare
(Secu) şi Văliug, zonele turistice Crivaia, Trei Ape şi Semenic,
dar are şi funcţii conexe, o parte din exploatările forestiere din
zonă utilizând acest traseu pentru transportul masei lemnoase.
Această exploatare colaterală a drumului nu ar trebui să
afecteze traficul rutier şi, mai ales, ar trebui să conserve factorii
de mediu, obligaţie derivată din legile româneşti, compatibile cu
cele europene.
Pornind de la Reşiţa spre Brebu Nou, la popasul turistic „La
Cruce” constaţi că amenajarea, relativ recentă, a locului de
popas şi agrement a devenit o amintire: gard, mese, bănci, totul a
fost înlocuit cu valuri de noroi care, pornind din exploatarea
forestieră inundă carosabilul drumului judeţean.

Luni, 19 februarie 2007, sala de conferinţe a hotelului Best
Western Rogge din Reşiţa a fost cadrul în care s-au desfăşurat
lucrările forumului care a marcat deschiderea parteneriatului
dintre administraţia judeţului Caraş-Severin şi reprezentanţii
unor instituţii de stat sau firme germane, implicaţi în proiectul
interdisciplinar „APĂ MEDIU ENERGIE”.
Bazinul
de liniştire
şi tunel
Partea română a fost reprezentată
de domnii
Iosif Secăşan,
preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Dumitru Tilică
Pârvulescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Tiberiu Pădurean, viceprimarul Reşiţei, Victor Naidan, directorul Direcţiei
Programe, Integrare Europeană, respectiv de reprezentanţii
autorităţilor locale din Brebu Nou şi Văliug şi ai instituţiilor
implicate în proiect, precum şi a domnului Prof. Univ. Ing. Ioan
David, de la Catedra de Amenajări Hidrotehnice şi Ingineria Mediului, din cadrul Universităţii Tehnice „Traian Vuia”din Timişoara.
Din partea germană au fost prezenţi domnii Peter Köstner înalt funcţionar la Primăria oraşului München, specialist în
domeniu, Jorg Schuhardt director al Societăţii Aqua Komm
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În amonte de Văliug, pe pârâul Gozna este practicată priza
pentru sistemul centralizat de alimentare cu apă a localităţii.
În perimetrul care ar trebui să asigure protecţia sanitară a
sursei de apă, în malul apei şi în limita Parcului Naţional Semenic
Cheile Caraşului s-a amenajat ad-hoc o rampă de încărcare a
buştenilor târâţi dintr-un parchet apropiat. Încă o revărsare de
noroi şi risc de colmatare a prizei, înainte ca sistemul să devină
legal operaţional.

La cantonul silvic Prislop, o altă rampă de încărcare a
buştenilor, neamenajată şi nesemnalizată, obturează un sens de
circulaţie, cu repercusiuni asupra siguranţei traficului, dar şi
generatoare de contravenţii la codul rutier, prin abateri pe care
conducătorii auto nu le pot evita. (R.B., 14 februarie 2007)

Gmbh & CO KG München, directorul Stefan Kanne şi Thilo
Heiberger - de la firma de consultanţă Rhein Mein Donau
Consult.
Domnul Dipl. Ing. Peter Köstner, iniţiatorul proiectului şi
totodată cel care, prin demersurile făcute a obţinut finanţarea
(90.000 €), de către Guvernul Federal, a masterplanului este
reşiţean, stabilit în Germania după o carieră de cinci ani la
Serviciul Energetic al CSR-ului, ceea ce i-a permis cunoaşterea,
în detaliu, a sistemului hidroenergetic Nera Timiş Superior
Bârzava Superioară şi a altor aspecte tehnice şi sociale cu care
se confruntă zona.
Prin proiectul declanşat se urmăreşte realizarea unei
evaluări a ceea ce înseamnă managementul apei (alimentarea
cu apă a localităţilor, epurarea apelor uzate şi evacuarea în
emisari, măsurile de protecţie, în caz de ape mari, a zonelor
populate şi a construcţiilor), în condiţii de respectare a normelor
europene (la care România s-a aliniat teoretic, urmând să le şi
implementeze) şi luând în considerare o dezvoltare a sistemelor.
Dacă asigurarea la ape mari este, în mare, rezolvată de cele
patru baraje care, printr-o gestionare corectă a volumelor
stocate pot prelua debite pluviale foarte mari sau pe cele din
perioada topirii zăpezilor, comportamentul construcţiilor
hidrotehnice este urmărit, iar riscul unor accidente a fost evaluat
de specialişti, nu aceleaşi asigurări se pot oferi la ora actuală, în
ceea ce priveşte poluarea surselor de apă şi a emisarilor în care
se face descărcarea apelor uzate.
Un alt aspect al proiectului îl constituie valorificarea potenţialului hidroenergetic al reţelei hidrografice a Banatului Montan.
Cele patru centrale hidroelectrice realizate pe cursul superior
al Bârzavei, valorificând potenţialul acesteia, dar şi a debitelor
obţinute prin transfer din alte cursuri de apă, sunt afectate de
timp, ceea ce înseamnă uzură morală, dar mai ales fizică, cu
implicaţii asupra cantităţii de energie obţinută.
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Această situaţie a condus la gândirea unor noi
amplasamente, care se regăseşte într-o idee mai
veche, lansată de specialiştii de la Hydro
Engineering şi anume realizarea de centrale
hidroelectrice care să valorifice căderi mici ale
Bârzavei, pe cursul ei mediu. Echiparea noilor
unităţi producătoare de energie electrică poate fi
asigurată de către UCMR, firmă cu experienţă în
domeniu.
Nu cu mult timp în urmă a fost lansat un proiect
global privind dezvoltarea turistică a Reşiţei şi a
zonei Semenic, ca una dintre principalele direcţii
pentru economia judeţului, cu implicaţiile sociale
derivate.
Ceea ce propun partenerii germani este
armonizarea unui turism, gândit în ascensiune,
cu măsuri care să asigure conservarea mediului,
în special a surselor de apă, fie că e vorba de cele
freatice, fie de cele de suprafaţă. Trebuie făcută
menţiunea că sursele de apă ale Reşiţei şi ale
localităţilor amplasate în amonte se găsesc în
arealul cel mai expus activităţilor derivate din
turism, cu risc de poluare sau compromitere a
fondului de mediu.
Dezvoltarea turistică a zonei va avea la bază
planuri urbanistice de amenajare, ceea ce
înseamnă şi asimilarea unor concepte europene
privind întreaga infrastructură.

Nu a fost refuzată nici ideea unor recuperări
morale a unor repere de patrimoniu industrial
înglobate în amenajările hidroenergetice
existente.
Masterplanul conceput de specialiştii germani
şi români are o fază de studiu de fezabilitate,
urmată de detalierea pe segmente.
Prima fază se va finaliza în luna septembrie a
acestui an, atunci când vor identificate direcţiile
de colaborare, adică propunerile de studii.
Cererile de proiecte propriu-zise vor trebui să
vină din partea beneficiarilor, fie că e vorba de
administraţii locale sau de alte forme
instituţionale.
Ierarhizarea proiectelor propriu-zise este
dictată de posibilităţile de plată ale beneficiarilor.
Fiind vorba de fonduri structurale, o cotă de
85% din valoarea proiectelor va reprezenta
finanţarea europeană, 13 % sunt fonduri
guvernamentale româneşti şi doar 2% reprezintă
aportul financiar al beneficiarilor direcţi.
La sfârşitul conferinţei de presă, domnul Peter
Köstner a subliniat experienţa pe care germanii
au acumulat-o în domeniul care face obiectul
proiectului interdisciplinar lansat, s-a declarat
mulţumit de partenerii de lucru, cărora le-a
recunoscut competenţa şi speră într-o colaborare
menţinută la acelaşi nivel. (R.B.)

Criteriile generale de organizare }i desf@}urare
a admiterii în anul universitar 2007-2008
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Mihail
Hărdău, a aprobat prin ordin (308/12.02.2007)
criteriile generale de organizare şi desfăşurare a
admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă,
masterat şi doctorat pentru anul universitar 20072008.
Admiterea în învăţământul superior de stat şi
particular pentru fiecare ciclu de studii se
organizează pe baza propriilor metodologii de
admitere stabilite de fiecare universitate cu
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a
ordinului de ministru. Admiterea se organizează
pe domenii de studii universitare pentru ciclurile
de licenţă, masterat şi doctorat ale căror
specializări sunt autorizate provizoriu sau
acreditate în cadtul respectivei universităţi.
Admiterea pentru toate formele de
învăţământ ale ciclului universitar de licenţă se
poate organiza prin concurs într-una sau două
sesiuni, înainte de începerea anului universitar.
Perioadele celor două sesiuni de admitere,
formele şi probele de concurs se stabilesc prin
metodologie proprie şi se fac publice cu cel puţin
6 luni înainte de începerea anului universitar, prin
afişare la sediul instituţiilor şi prin publicare pe
pagina proprie de web.
În cazul în care admiterea la studii
universitare de licenţă se organizează prin
examene la anumite discipline, acestea pot fi
susţinute în limba română sau în limbile
minorităţilor naţionale în care acestea au fost
studiate în liceu. Pentru studiile universitare
organizate într-o limbă de largă circulaţie
internaţională, admiterea va conţine obligatoriu o
probă de competenţă lingvistică.
Pot candida la admiterea în ciclul de studii
universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu
diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă
cu aceasta. În ciclul de studii universitare de
masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de
licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă
şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau
echivalentă, a studiilor universitare de lungă
durată. Absolvenţii învăţământului universitar cu
diplome de licenţă sau echivalente eliberate
până în anul absolvirii primei promoţii de licenţă
organizată în conformitate cu prevederile Legii
nr. 288/2004, au dreptul să participe la admiterea
în ciclul de studii universitare de doctorat fără să fi
absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.
Pot candida la admiterea în toate ciclurile de
studii universitare, cetăţenii statelor membre ale
Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene
în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru
cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte
taxele de şcolarizare.
Un candidat declarat admis poate beneficia
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de finanţare de la buget o singură dată, pentru
fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare.
Studenţii care au obţinut în perioada studiilor
liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii
speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale,
beneficiază de dreptul de a fi admişi şi de a urma,
pe locuri finanţate de la buget, cursurile a două
specializări. Universităţile vor prevedea în
metodologiile proprii, în conformitate cu legislaţia
în vigoare şi alte condiţii specifice de admitere
pentru câştigătorii olimpiadelor şi concursurilor
şcolare naţionale şi internaţionale.
Candidaţii care au promovat examenul de
bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2007 sau în
sesiunea august-septembrie 2007 pot prezenta
la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare
examenului de bacalaureat în anul 2007, în locul
diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de
liceu, în care se menţionează media generală de
la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu.
În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe
locurile finanţate de la buget au obligaţia să
depună până la data stabilită prin metodologia de
admitere, după caz, diploma de bacalaureat/licenţă/disertaţie în original la secretariatul
facultăţii. Neprezentarea diplomei în original, în
termenul stabilit prin metodologia de admitere,
atrage neînmatricularea în universitatea
respectivă. Instituţiile de învăţământ superior au
obligaţia să restituie în cel mult 48 de ore de la
depunerea cererii şi necondiţionat, fără
perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor
respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut
prin admitere. Universităţile pot percepe de la
candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi
desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate
de senatele universitare. Acestea pot prevedea
scutirea de plata acestor taxe sau reducerea lor,
prin metodologiile proprii de admitere.
Copiii personalului didactic sunt scutiţi de
plata taxelor de înscriere la concursurile de
admitere în învăţământul superior, o singură dată
în cadrul unei instituţii de învăţământ superior.
Media minimă de admitere la studii universitare
de licenţă trebuie să fie minim 5 (cinci) sau minim
un număr de puncte echivalent cu această notă.
Mediile generale/punctajele generale obţinute de
candidaţi la admitere sunt valabile pentru
stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia
la care aceştia au candidat, în conformitate cu
procedurile proprii de admitere. Rezolvarea
contestaţiilor este de competenţa instituţiilor de
învăţământ superior şi se desfăşoară potrivit
reglementărilor interne. Decizia comisiei de
contestaţii este definitivă.
Ministerul Educatiei si Cercetarii - 16.02.2007

Contractele incheiate de catre operatorii
economici prestatori de servicii cu
consumatorii persoane fizice
Ca urmare a numeroaselor reclamatii primite, atat la sediul
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cat si la
Oficiile Judetene pentru Protectia Consumatorilor, referitoare la
contractele incheiate de catre operatorii economici prestatori de
servicii cu consumatorii persoane fizice, precum si actiunilor de
supraveghere a pietei privind respectarea prevederilor legale in
vigoare din domeniul protectiei consumatorilor, de catre operatorii
economici care activeaza in domeniul serviciilor, secretarul de stat
Marian ZLOTEA, presedinte al Autoritatii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor, a aprobat "Norma privind unele masuri
de informare a consumatorilor persoane fizice de catre operatorii
economici prestatori, in cadrul contractelor preformulate folosite
de catre acestia".
In acest sens, in Planul de actiuni pentru anul 2007 al Autoritatii
Nationale pentru Protectia Consumatorilor se afla printre
prioritatile majore pentru semestrul I:
l Analizarea si verificarea contractelor incheiate de catre operatorii economici furnizori de servicii cu consumatorii persoane fizice
l Verificarea si supravegherea pietei privind siguranta
alimentelor;
l Aplicarea prevederilor Legii349/2002 pentru prevenirea
efectelor consumului produselor din tutun, referitor la delimitarea
spatiilor destinate fumatori.
ANPC va introduce prin "Norma privind unele masuri de
informare a consumatorilor persoane fizice de catre operatorii
economici prestatori, in cadrul contractelor preformulate folosite
de catre acestia" doar obligativitatea respectarii dreptului
consumatorilor de a fi informati cat mai corect, complet si precis,
impunând următoarele clauze:
1) momentul începerii şi cel al încetării contractului, cu
posibilitatea denunţării unilaterale, cu un preaviz de 30 de zile, fără
taxe suplimentare;
2) modalităţile de executare, suspendare sau încetare a
serviciului prestat: termene, notificări, condiţii, etc;
3) notificarea în scris, cu 30 de zile înainte de data pentru care a
fost încheiat contractul al cărui termen de valabilitate se
prelungeşte în mod automat;
4) notificarea in scris a consumatorilor inainte cu minim 10 zile
de intreruperea furnizarii serviciului respectiv;
5) modalitatea de penalizare pentru operatorii economici, în
cazul în care aceştia nu respectă termenele sau parametrii de
calitate privind furnizarea serviciului respectiv;
6) modalitatea de plata a serviciilor furnizate, cu menţionarea
în mod clar şi neechivoc a preţurilor şi tarifelor ce trebuie achitate
de către consumatori, cum sunt: termenele de plată, reduceri din
factură corespunzător perioadei în care serviciul nu a fost furnizat
din culpa operatorului economic , întârzieri la plată, procente de
penalitate, etc.;
7) informaţii despre perioada de graţie, în situaţiile în care
aceasta se acordă;
8) informaţii complete despre taxe, dobânzi, comisioane,
garanţii, penalităţi, despăgubiri, rate, etc., în funcţie de natura
serviciului prestat;
9) informaţii complete despre condiţiile de acordare a
creditului, condiţiile de depozit, condiţiile de leasing, condiţiile de
asigurare, după caz;
10) informaţii complete privind modul de prestare a serviciului termene de instalare echipamente, livrare a unui produs, termenul
de executare a unui serviciu, termene de remediere a defecţiunilor
11) informaţii complete despre condiţiile de despăgubire a
consumatorilor în cazul în care aceştia au suferit pagube din culpa
operatorilor economici;
12) acordarea posibilităţii consumatorilor de a refuza
prelucrarea datelor personale în scop de marketing sau de
cedare a acestora către terţi;
13) acordarea posibilităţii consumatorilor de a-şi exprima opţiunea privind achitarea abonamentului sau a altor sume solicitate în
avans de către operatorul economic prestator de servicii;
14) notificarea consumatorilor şi solicitarea acordului acestora
în cazul în care datele personale sunt cedate către terţi;
15) modalitatea de notificare a consumatorilor în cazul
modificării unilaterale a condiţiilor referitoare la prestarea serviciului de către operatorul economic, cum ar fi: grila de programe,
tarife, dobânzi, etc., cu acordarea dreptului consumatorilor de a
renunţa la serviciu, fără costuri suplimentare;
16) modalitatea de notificare a consumatorilor şi de solicitare a
acordului acestora cu privire la modificarea caracteristicilor
produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate, a termenului
de livrare a unui produs ori de executare a unui serviciu;
17) pentru a beneficia de o redactare clară şi pentru ca textul
contractului să fie lizibil, este obligatoriu ca mărimea fontului
utilizat la redactarea întregului text să fie de minim 10;
18) procedurile de soluţionare a eventualelor litigii ivite între
părţile contractante.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - 16.02.2007

Pe adresa publicaţiei "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 e-mail:
prisma@cs.ro
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Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate genurile. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Caut persoană vigilentă, capabilă să se ocupe de administrarea apartamentelor mele în
Reşiţa, contra cost sau ofer
procentaj. Tel. 0728-389679.
Administrator restaurant,
cabană, 30 ani experienţă în domeniu, evidenţă tehnică, servicii
şi gastronomie. Tel. 0743134348.
Caut să îngrijesc un copil
sau o bătrână.Tel. 0355-410423
Doresc să îngrijesc un copil
sau să fac curăţenie la birouri,
cabinete medicale. Tel. 221149.
Caut femeie cu experienţă în
laborator de cofetărie pentru
lucru în Spania. Tel. 0355407223, 0766-453668.
Serviciu de traducere (autohausuri cumpărare maşini) în
E r f u r t / G e r m a n i a . Te l .
00493645849575

Vând cas ă mare, stare
foarte bună cu grădină aferentă,
comuna Socol nr. 107, jud. Caraş-Severin, preţ 10.000 €. Tel.
0256-410494, 0721-215041.
Vând casă în sat Secăşeni
nr. 214, comuna Ticvaniul Mare
cu grădină mare, fântână în
curte, preţ 15.000 lei. Tel. 0355UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
409456, 0720-539198, 215035,
int. 11, Manda Veselina.
Tel. 0355-407223, 0766Vând teren agricol în Târno453668.
va,
preţ neg. Tel. 0727-869557.
Vând colţar pentru living,
ă fizică, vând casă
Persoan
Vând goblene cusute şi stare impecabila, pret 900 lei.
în Triaj, 193.9 mp, cu teren, preţ
înrămate. Tel. 210857, 0720- Tel. 0728-020880.
6.500 € neg. Tel. 0355-408167,
Cumpăr cherestea stare
739212.
0743-026426.
Vând mobilă, stil vechi, preţ verde, tivit ă/dimensionată:
Primesc fată în gazdă. Tel.
300 lei. Aleea Romaniţei. bl. IV, 29x170x2100 mm, calitate
0355-805819.
sc. III, et. III, ap. 15, tel. 0741- B/C/D, din: stejar/gorun, frasin,
Vând cămin 2 camere, preţ
salc â m, nuc negru, cires,
349440.
11.600 €. Aleea Romaniţei, bl.
Vând frigider Arctic în stare buşteni furnir clasa A, cherestea
netivită din cer, calitate A şi B,
4, sc 3, et. 3, ap. 15. Tel. 0741bună. Tel. 0355-410523.
Vând radio Philips cu baterii respectiv traverse din cer 13x
349440.
şi monitor de 14’’ color, placă de 25x265 cm. Tel. 0722-921104.
Închiriez cameră pentru o
Vand radiocd auto Clarion,
bază şi video în stare foarte
persoană. Tel. 0355-805625.
bună, preţuri neg, rog serio- 4x50 W, 170 RON. Tel. 0722Vând 2 camere de cămin,
700595.
zitate. Tel. 0355-807491.
pre ţ 10.500 €. Tel. 0355Foto:
Rodica
Brebenariu
Vând
subwoofer
Mac, audio,
407223, 0766-453668.
300 vati, RMS, preţ 130 €,
Vând apartament 2 camere,
impecabil, mp3 GVS, faţă plină,
confort I, decomandat, complet
culori setabile, 4x50 va ţi,
mobilat, termopane, gresie,
musfet, preţ 150 €, nou. Tel.
Execut lucrări de hidroizoÎnchiriez (vând) cameră de electrocasnice, uşă de fier, preţ
0724-431908.
laţii cu membrană bituminoasă. cămin cu baie în Luncă. Tel. 30.000 €. Tel. 0743-032904.
Vând staţie Alpine 2x100 Tel. 0743-733252.
0728-389678.
vaţi, brici, preţ 70 €, impecabilă,
Tehnoredactez orice fel de
Închiriez (vând) garsonieră
mp3 Kanwood, 4x50 va ţi,
lucrări
de
licen
ă
sau
referate,
ţ
în
Moroasa.
Tel. 0728-389678.
musfet, nou, RDS, WMA, preţ
preţuri avantajoase. Tel. 0355Închiriez (vând) apartament
150 €. Tel. 0724-431908.
Vând Super Nova Clima,
Cumpăr maşini de cusut 412568, 0727-815760, 0748- 2 camere în Moroasa. Tel. 0728- preţ neg. Tel. 0726-086536.
389678.
vechi, indiferent de marcă sau 413548.
Vând anvelope secondÎnchiriez limuzină de epocă,
Primesc în gazdă. Aleea hand de toate tipurile şi dimenserie (fără perechi), preţ 4.900
model 1948, deosebită, pentru Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
€-39.000 €. Tel. 0729-527459.
siunile, preţuri neg, Câlnic, str.
Vând vitrin ă Topli ţa şi nunţi, filmări, preţ 150 €/2,5h. 15. Tel. 0741-349440.
Grădiştei nr. 7. Tel. 0721ghiuvetă bucătărie. Tel. 0355- www.dekaraso.ro. Tel. 0355Vând apartament 2 camere, 847422, 0742-612072.
414326.
805819.
confort I, preţ 33.000 €, Aleea
Vând Dacia 1300, verificare
Dăruiesc câine, rasa comuAbsolventă română-france- Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
ă noiembrie 2007, acte la
tehnic
nă, 6-7 luni, deparazitat, ză, meditez eficient la preţuri 15. Tel. 0741-349440.
zi, Aleea Romaniţei, bl. 4, sc. 3,
vaccinat, carnet de sănătate. mici, elevi clasele V-XII la lb.
Vând pădure şi fâneaţă,
Tel. 214342, după ora 17.
română şi lb. franceză. Tel. 5.800 mp, în Caransebeş, zona et. 3, ap. 15. Tel. 0741-349440.
Vând pompe electrice de
Vând scutece pentru adulţi 0355-412568, 0727-815760, Teuş. Tel. 0728-203084, 0747benzină pentru orice tip auto,
(tena), mărimea large. Tel. 0748-413548.
518998, 0749-312329.
capuri distribuitoare, injectoare,
0355-405391.
Transfer casete video pe
Vând apartament 4 camere, pompe electrice alimentare
Cumpăr ţiglă Jimbolia Leu. dvd. Tel. 0723-277475, 0743îmbunătăţit, preţ 40.000 € neg. diesel. Tel. 0744-852658.
Tel. 0255-219563, 0729- 672399.
Tel. 0723-092582.
930543.
Vindem şi montăm parchet,
Vând teren cu CF, preţ 10
Vând cositoare, preţ 1000 €,
un frigider cu congelator, Arctic, raşchetăm şi lăcuim, recondi- €/mp în Săcălaz, 5 km de
preţ 300 lei, unul cu 150 lei şi ţionăm parchet vechi. Tel. 0722- Timişoara, posibilă parcelare în
Simpatică, 38 ani, 1 copil,
Săcălaz. Tel. 223336.
unul cu 5 sertare, preţ 400 lei. 804658,0726-184347.
doresc căsătorie cu domn
drăguţ, sincer, înalt, fără vicii,
maxim 43 ani, cu situaţie bună.
Tel. 0749-557989.
Pensionar ă, 58 ani, cu
Scăderea numărului populaţiei a continuat şi ca urmare a reducerii numărului de decedaţi sub
locuin
ţă, fără obligaţii, doresc
în anul 2006, înscriindu-se în tendinţa ultimilor 1 an de la 3310 la 3055.
Sporul natural în anul 2006 a fost de -39,5 mii partener pentru căsătorie. Tel.
ani.
Deşi mortalitatea generală a scăzut în anul persoane faţă de -41,1 mii persoane în anul 0721-217133.
Tânăr 33 ani, căsătorit, caut
2006, natalitatea s-a situat, de asemenea, pe o 2005; rata sporului natural a fost de -1,8
doamnă discretă cu loc de
persoane la 1000 locuitori (-1,9‰ în anul 2005).
pantă descendentă .
Tendinţa de scădere a populaţiei s-a păstrat refugiu ofer 30$/întâlnire. Tel.
Mortalitatea infantilă: în scădere cu 1‰ în
anul 2006 comparativ cu anul 2005 Anul 2006 datorită valorilor negative ale sporului natural, 0722-730052 dimineaţa.
Domn prezentabil ofer comcomparativ cu anul 2005
Natalitatea, astfel încât la 31 decembrie 2006 populaţia
panie
doamnelor şi domnişoaRomâniei a fost estimată la 21,57 milioane
mortalitatea şi sporul natural
relor
singure.
Tel. 0742-622038.
În anul 2006 s-au născut 218,3 mii copii, cu persoane. La data de 1 ianuarie 2006 populaţia
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Diverse

Oferte-Cereri
de Serviciu

Imobiliare

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 14-21 februarie

l Klein Anne/Marie (45 ani)
l Oros Iuliana (94 ani) l
Zaberca Ana (86 ani) l Drăgoi
Gheorghe-Dorel (36 ani) l Voia
Gyorgy (94 ani) l Hrabak
Francisc (81 ani) l Jurj Sava
(48 ani) l Harasem Silvia (81
ani) l Dalea Ioan (86 ani) l
Opriş Augustin (69 ani) l Olariu
Adelheit-Elisabeta-Paula (80
ani) l Mangra Floarea (71 ani)
l Tîrle Ana (79 ani) l Târşică
Margareta (70 ani) l Roşu
Ioan-Petru (52 ani) l Vasilescu
Marin (84 ani) l Dumitru Ana
(74 ani) l Kloth Letiţia (86 ani) l
Maria Elisabeta (89 ani) l
Mozici Terezia (64 ani) l

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
22-28 februarie 2006

Auto-Moto-Velo

Matrimoniale

Popula]ia }i fenomenele demografice în anul 2006

2,7 mii mai puţini faţă de anul precedent; rata
natalităţii a fost de 10,1 născuţi-vii la 1000
locuitori.
În anul 2006 s-au înregistrat 257,7 mii
decese, cu 4,4 mii mai puţine faţă de anul
precedent, rata mortalităţii generale scăzând la
11,9 decese la 1000 locuitori (12,1‰ în anul
2005).
Rata mortalităţii infantile (decedaţi sub un an
la 1000 nascuţi-vii) a înregistrat o scădere:
14,0‰ în anul 2006 faţă de 15,0‰ în anul 2005,

României a fost de 21,61 milioane persoane.
Nupţialitate şi divorţialitate
În anul 2006, rata nupţialităţii a fost de 6,8‰,
valoare mai mare decât cea înregistrată în anul
2005. Numărul căsătoriilor a fost de 146,6 mii, cu
4,8 mii mai mare decât în anul precedent.
În anul 2006 s-au pronunţat aproape 31 mii
divorţuri, în scădere cu 2,2 mii cazuri faţă de anul
2005, rata divorţialităţii ajungând în anul de
referinţă la 1,43 divorţuri la 1000 locuitori faţă de
1,54‰ în anul precedent.

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.
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Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Nume
Adresa

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Prenume

Joi, 22.02.2007
1. Laszlo Ştefan (56 ani) şi
Mârza Dorina-Lucreţia (49 ani)
2. Ţoiu Sorin (46 ani) şi
Buda Marioara (49 ani)
Vineri, 23.02.2007
1. Toma Ion (31 ani) şi
Seuchenstein Daniela (30 ani)
2. Gyulai Ulise (28 ani) şi
Poţo Malvina (24 ani)
Sâmbătă, 24.02.2007
1. Titi Claudiu-Alexandru (27
ani) şi
Gherman Alina-Florina (19 ani)
2. Buzianu Emil-Marius (28ani)
şi Moldovan Andreea-Oana
(20 ani)
3. Păsule-Busuioc AdrianCristian (22 ani) şi
Raffai Ramona-Violeta (21ani)
4. Şuşman Tudor-Adrian (38
ani) şi
Kiak Ramona-Elena (28 ani)
Duminică, 25.02.2007
1. Ion Lucian-Petrişor (26ani)şi
Bora Daniela-Mariana (25 ani)
Miercuri, 28.02.2007
1. Hohn Ciprian (20 ani) şi
Crasnanic Ionela-Carmen
(21 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

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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Protecţia persoanelor încadrate în muncă
Art. I. - Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie
1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Carnetele de muncă ale salariaţilor încadraţi
la angajatorii prevăzuţi la art. 8 se păstrează şi se
completează de către inspectoratele teritoriale de muncă în
a căror rază teritorială îşi are sediul angajatorul.
(2) Angajatorii sunt obligaţi să depună la inspectoratele
teritoriale de muncă la care se păstrează şi se completează
carnetele de muncă ale salariaţilor:
a) actele privind executarea, suspendarea, modificarea
şi încetarea contractelor individuale de muncă, în termen de
5 zile de la perfectarea acestora;
b) lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale,
până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face
plata acestora.
(3) Angajatorii care au înfiinţat sedii secundare în alte
judeţe decât în cel unde angajatorul îşi are sediul pot solicita
ca păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale
salariaţilor care prestează munca în cadrul sediilor
secundare să se facă de către inspectoratele teritoriale de
muncă în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea
acestea. În acest caz, angajatorii au obligaţia de a înregistra
contractele individuale de muncă ale salariaţilor şi de a
depune documentele menţionate la alin. (2) la inspectoratul
teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară
activitatea sediul secundar şi de a deţine la sediul secundar
o copie a acestor documente."
2. La articolul 10, litera a) a alineatului (2) va avea
următorul cuprins:
"a) să depună lunar la inspectoratul teritorial de muncă
dovezile de calculare a drepturilor salariale, până la data de
25 a lunii următoare celei pentru care se face plata
acestora;".
3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) Angajatorii care au înfiinţat sedii secundare în alte

judeţe decât în cel unde angajatorul îşi are sediul pot solicita
ca păstrarea şi completarea carnetelor de muncă ale
salariaţilor care prestează munca în cadrul sediilor
secundare să se facă de către acestea. În acest caz,
angajatorii au obligaţia de a înregistra contractele
individuale de muncă ale salariaţilor şi de a depune
documentele prevăzute la alin. (2) la inspectoratul teritorial
de muncă în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea
sediul secundar."
4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
"(21) Au obligaţia să calculeze comisionul şi să depună
lunar la inspectoratul teritorial de muncă o declaraţie fiscală
privind stabilirea comisionului şi sediile secundare ale
angajatorilor, în situaţia în care păstrarea şi completarea
carnetelor de muncă ale salariaţilor, respectiv verificarea şi
certificarea înscrierilor efectuate în carnetele de muncă, se
fac de către alt inspectorat teritorial de muncă decât cel
unde îşi are sediul angajatorul."
5. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Modelul declaraţiei fiscale prevăzute la alin. (2),
precum şi instrucţiunile de depunere şi completare a
acesteia se aprobă prin ordin al ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei, care se publică în Monitorul
Oficial al României, Partea I."
6. La articolul 17, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Prevederile prezentei legi, referitoare la contravenţii,
se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare."
Art. II. - Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de
protecţie a persoanelor încadrate în muncă, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 iulie
1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
Lege nr. 450 din 06/12/2006, Publicat în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 1004 din 18/12/2006

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 19 pt. modificarea şi completarea Decretuluilege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (M.O. nr.
33/17.01.2007)
l Ordinul nr. 1.365/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 657/2006 pentru
aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în
activitatea de inspecţie fiscală (M.O. nr. 33/17.01.2007)
l Ordinul nr. 106 al ministrului administraţiei şi internelor
pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale şi
operatorilor economici care au obligaţia de a angaja cel
puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii
în domeniul apărării împotriva incendiilor (M.O. nr.
35/18.01.2007)
l Ordinul nr. 2 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind aprobarea preţurilor de referinţă pt.
anul 2007 folosite la calculul contravalorii materialelor
lemnoase prevăzute la art. 4 alin. (6) din H.G. nr. 427/2004
pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor
lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de
transformat lemn rotund (M.O. nr. 41/19.01.2007)
l Ordinul nr. 110 al ministrului administraţiei şi internelor
privind aprobarea Calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere şi a Componenţei nominale a comisiilor de organizare, de admitere şi de contestaţii, constituite
pentru concursul naţional de admitere la programul de
formare specializată destinat funcţionarilor publici de conducere, anul de studii 2006-2007 (M.O. nr. 41/19.01.2007)
l Ordinul nr. 111 al ministrului administraţiei şi internelor privind stabilirea tarifelor de participare la programul de formare specializată destinat funcţionarilor publici de conducere,
anul de studii 2006-2007 (M.O. nr. 41/19.01.2007)
l Legea nr. 16 privind organizarea şi exercitarea profesiei
de geodez (M.O. nr. 43/19.01.2007)
l Legea nr. 17 privind educaţia tinerilor supradotaţi,
capabili de performanţă înaltă (M.O. nr. 43/19.01.2007)
l H.G. nr. 20 privind aprobarea renunţării la cetăţenia
română unor persoane (M.O. nr. 43/19.01.2007)
l Legea nr. 28 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată (M.O. nr.
44/19.01.2007)
l Ordinul nr. 36 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 222/2006 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei
publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei
sectoarelor de plajă propuse spre închiriere (M.O. nr.
44/19.01.2007)
l Legea nr. 32 pentru modificarea şi completarea Legii
cooperaţiei agricole nr. 566/2004 (M.O. nr. 47/22.01.2007)
l Ordinul nr. 1 al Băncii Naţionale a României pentru
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modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.
7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea
operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca
Naţională a României (M.O. nr. 47/22.01.2007)
l H.G. nr. 1.756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de
zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării
în exteriorul clădirilor (M.O. nr. 48/22.01.2007)
l Legea nr. 13 a energiei electrice (M.O. nr. 51/23.01.2007)
l Circulara nr. 2 a Băncii Naţionale a României privind
realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unei emisiuni monetare dedicate lui Nicolae Bălcescu
Fondului se Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar
(M.O. nr. 53/23.01.2007)
l Comunicat nr. 1 al Băncii Naţionale a României privind
lista instituţiilor de credit ai căror deponenţi beneficiază de
garantarea rambursării depozitelor constituite la acestea
(M.O. nr. 53/23.01.2007)
l Legea nr. 23 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
(M.O. nr. 61/25.01.2007)
l Ordinul nr. 1.808/2006 al ministrului sănătăţii publice
pentru abrogarea unor ordine ale ministrului sănătăţii
publice (M.O. nr. 61/25.01.2007)
l H.G. nr. 54 privind indexarea cuantumului lunar al
alocaţiei de stat pentru copii (M.O. nr. 64/26.01.2007)
l H.G. nr. 68 privind modificarea art. 5 alin. (2) din H.G. nr.
69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi
transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate
publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate
publică (M.O. nr. 64/26.01.2007)
l O.G. nr. 6 privind unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor
publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul
unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici,
precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor
publici în anul 2007 (M.O. nr. 66/29.01.2007)
l H.G. nr. 67 privind participarea României la programele
comunitare „Învăţare pe tot parcursul vieţii“, „Erasmus
Mundus“ şi „Tineret în acţiune“, în perioada 2007-2013
(M.O. nr. 66/29.01.2007)
l O.G. nr. 3 privind unele măsuri financiar-fiscale din
domeniul protecţiei sociale (M.O. nr. 67/29.01.2007)
l Ordinul nr. 161 al ministrului educaţiei şi cercetării pentru
completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5.669/2006 privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de
acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în
învăţământul preuniversitar (M.O. nr. 68/29.01.2007)
l Ordinul nr. 78 al ministrului finanţelor publice privind
indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor
anticipate în contul impozitului pe profit în anul fiscal 2007
(M.O. nr. 69/30.01.2007)
l Ordinul nr. 26 al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei pentru stabilirea valorii sumei lunare indexate care
se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I
2007 (M.O. nr. 71/30.01.2007)

Registrul agricol
pentru perioada
2007 - 2011
Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenţa primară unitară a
gospodăriilor populaţiei, cu tot terenul,
construcţiile şi animalele pe care le deţin
pe raza unei localităţi, indiferent de
domiciliul proprietarului.
Registrul asigură evidenţa centralizată pe comună, oraş, municipiu şi sectoare ale municipiului Bucureşti în ceea
ce priveşte numărul de gospodării ale
populaţiei, clădirile de locuit şi construcţiile gospodăreşti, mijloacele de transport
cu tracţiune mecanică sau animală,
tractoare şi maşini agricole, modul de
folosinţă a terenurilor, suprafaţa cultivată
cu principalele culturi agricole şi numărul
de pomi pe specii, efectivele de animale
existente la începutul anului şi evoluţia
anuală a acestora pe specii şi categorii.
Registrele agricole constituie sursa
principală de informaţii la nivelul tuturor
localităţilor componente la nivelul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale.
Înscrierea în registrele agricole este
una dintre condiţii pentru a putea desfăşura activităţi economice în domeniul
agricol; se pot elibera certificate de
producător agricol, în vederea vânzării
produselor la piaţă, eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea
asupra animalelor, în vederea vânzării în
târguri şi oboare, etc.
De asemenea, înscrierea în registrele
agricole este una dintre condiţii în
vederea acordării unor forme de sprijin
financiar producătorilor agricoli.
Registrul agricol este foarte util în
procesul verificărilor încrucişate pe care
le execută Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură la acordarea subvenţiilor pentru fermieri.
Prin Hotărârea de Guvern 269/2001
privind registrul agricol pentru perioada
2001-2006, perioada de valabilitate a
registrului agricol a expirat la finele anului
2006. De asemenea, OG nr.1/1992
privind registrul agricol stabileşte că
registrul agricol se înlocuieşte pentru o
perioadă de 5 ani, datele completânduse anual.
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, împreună cu
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi
Ministerul Finanţelor Publice vor elabora,
în termen de 30 de zile de la data intrării
în vigoare a hotărârii, normele tehnice de
completare a registrului agricol.
Cheltuielile privind tipărirea şi
difuzarea registrelor agricole vor fi
suportate din bugetele comunelor,
oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 20.02.2007)
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instalaţii electrice
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personal cu experienţă
sistemul calităţii
ISO 9001
bransamente electrice
Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

Invita]ie la a XVI-a edi]ie a
Concursului european de
matematic@ aplicat@ Cangurul

Atestarea calific@rii - preg@tire }i experien]@ profesional@ dobândite în România pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene
Departamentul pentru Muncă în Străinătate aduce la
cunoştinţa persoanelor interesate procedura de atestare a
calificării- pregătire şi experienţă profesională- dobândite
în România, în afara sistemului naţional de învăţământ, de
către cetăţenii români care doresc să desfăşoare activităţi,
în mod independent sau ca salariaţi, pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene.
Calificarea în România, în afara sistemului naţional de
învăţământ, este, potrivit Ordinului ministerului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 51/17.01.2007, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 105 din 12.02.2007,
rezultatul:
a) formării profesionale continue efectuate în
întreprinderi şi/sau în centre de formare ale ministerelor
care eliberau şi certificatele de calificare, până în
decembrie 1989;
b) absolvirii programelor de formare profesională
organizate de către direcţiile de muncă şi protecţie socială
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar ulterior de
către agenţiile de ocupare a forţei de muncă ale judeţelor,
respectiv a municipiului Bucureşti, fie prin centrele proprii,
fie prin asistenţă metodologică, în intervalul 1990 decembrie 2003;
c) absolvirii programelor de formare profesională
organizate de furnizori de formare profesională, autorizaţi
în condiţiile legii, şi finalizate cu certificate de
calificare/absolvire, începând cu luna ianuarie 2004;
d) evaluării competenţelor profesionale obţinute pe alte
căi decât cele formale în centre de evaluare a
competenţelor, autorizate conform legii, şi finalizate cu un
certificat de competenţe profesionale.
Activităţile pentru care se atestă calificarea-pregătirea

şi experienţa profesională sunt prevăzute în Anexa nr. 3 a
Ordinului menţionat.
În vederea obţinerii atestării calificării dobândite în
România, în afara sistemului naţional de învăţământ,
cetăţenii români interesaţi depun la direcţiile de muncă,
solidaritate socială şi familie ale judeţelor, respectiv a
municipiului Bucureşti, personal sau prin împuternicit, pe
bază de procură, o documentaţie care va cuprinde
elementele specificate în Ordinul ministerului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 51 din 17.01.2007,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 105 din
12.02.2007.
Cererile de eliberare a atestatelor, însoţite de
documentaţia solicitată, se soluţionează în termen de 30
de zile de la data înregistrării acestora.
În cazul în care, în urma analizei documentaţiei, se
constată neregularităţi privind documentele solicitate,
direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie ale
judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti, vor notifica
acest lucru solicitantului, cu cel puţin 10 zile înainte de
expirarea termenului de 30 de zile, indicând modul în care
pot fi remediate acestea. În acest caz, termenul prevăzut
menţionat se prelungeşte în mod corespunzător cu 10 zile.
Respingerea cererii şi motivele care au determinat
această decizie se comunică în scris, în termen de 30 de
zile.
Decizia de neacordare a atestatului, precum şi
neacordarea acesteia în termen de 30 de zile pot fi
contestate la instanţa de judecată competentă, în condiţiile
prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.
544/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Daniela Nicoleta Andreescu, secretar de stat

Implicare a salaria]ilor în activitatea societ@]ii cooperative europene
Guvernul a aprobat două Hotărâri privind informarea,
consultarea şi alte mecanisme de implicare a salariaţilor în
activitatea societăţii cooperative europene, respectiv a
societăţii europene.
Hotărârile definesc noţiunile din domeniu, părţile
implicate în procesul de informare şi consultare, la nivelul
societăţii europene, respectiv a societăţii cooperative
europene, precum şi conţinutul şi procedurile aferente.
Prevederile actelor normative se aplică angajaţilor
societăţilor europene, respectiv societăţilor cooperative
europene cu sediul social în România, precum şi
angajaţilor cu contract de muncă în baza legii române, ai
societăţilor participante, filialelor, sucursalelor sau altor
sedii secundare ale unor astfel de societăţi cu sediul în alt
stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat
aparţinând Spaţiului Economic European.
Actele normative reglementează procedura privind
înfiinţarea grupului special de negociere care să reprezinte
angajaţii din societăţile participante sau din filialele,
sucursalele sau alte sedii secundare aferente.
Pentru societăţile europene:
În absenţa unui acord în urma negocierilor între
reprezentanţii lucrătorilor şi organele competente ale
societăţilor participante, este necesar să se prevadă
anumite cerinţe standard care să se aplice SE din
momentul constituirii. Cerinţele standard trebuie să
asigure practici eficiente de informare şi de consultare a
lucrătorilor la nivel transnaţional, precum şi de participare a
lor în organele relevante ale SE, dacă o astfel de
participare a existat înainte de înfiinţarea ei la nivelul
societăţilor participante.
Hotărârea transpune prevederile Directivei

Parlamentului European şi a Consiliului 2001/86/CE de
completare a statutului societăţii europene în ceea ce
priveşte implicarea salariaţilor, publicată în Jurnalul Oficial
al Comunităţilor Europene (JOCE), nr. L 294 din 10
noiembrie 2001.
Pentru societăţile cooperative europene:
În cadrul fiecărei SCE se înfiinţează un grup special de
negociere care să îi reprezinte pe salariaţii din entităţile
juridice participante sau ale filialelor, sucursalelor sau altor
sedii secundare ale acestora. Membrii grupului special de
negociere sunt aleşi sau numiţi proporţional cu numărul
total al salariaţilor din entităţile juridice participante şi
întreprinderile şi filiale acestora prin alocarea a câte unui
loc pentru fiecare grup de lucrători salariaţi în statul
respectiv care echivalează cu 10% din numărul de lucrători
salariaţi în toate statele membre luate împreună sau o
fracţiune din respectivul grup.
Hotărârea transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2003/72/CE completare a
statutului societăţii cooperative europene în legătură cu
participarea lucrătorilor, publicată în Jurnalul Oficial al
Comunităţilor Europene (JOCE), nr. L 207/25 din 18 august
2003.
Informaţii de background
Societatea europeană reprezintă o societate înfiinţată
reprezintă o societate înfiinţată conform Regulamentului
CE nr. 2157/2001.
Societatea cooperativă europeană reprezintă o
societate înfiinţată conform Regulamentului Consiliului nr.
1435/2003 din 22 iulie 2003 privind statutul societăţii
cooperative europene
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 21.02.2007
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In acest an va avea loc a XVI-a ediţie în
România a Concursului European de
Matematică Aplicată Cangurul, organizat de
către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi
Fundaţia pentru Integrare Europeană Sigma.
Concursul se desfăşoară pentru clasele III-XII
pe data de 30 martie, iar pentru clasele I-II pe
data de 18 mai.
Cel mai popular concurs de matematică din
lume, Cangurul invită toţi elevii claselor I-XII să
rezolve un test grilă cu probleme propuse de
echipe internaţionale de profesori, prin care îşi
vor antrena cunoştinţele de matematică,
creativitatea, intuiţia, viteza de decizie,
gândirea cu caracter aplicativ.
În anul 2006, au luat parte la acest
important proiect educativ peste 3.700.000 de
elevi din 33 de ţări, dintre care în ţara noastră
246.000 de elevi din 3780 de şcoli.
Concursul oferă ca premiu tuturor participanţilor reviste ce includ subiectele de concurs, diplome de participare, jocuri şi probleme
de matematică distractivă. Participanţii cu
rezultate meritorii primesc cărţi şi alte premii,
iar laureaţii, desemnaţi în urma unei probe de
baraj, sunt invitaţi să participe la excursii şi
tabere internaţionale în Europa şi în România.
Câştigătorii anului 2006 au fost răsplătiţi cu
excursii şi tabere în Grecia, Bulgaria şi Franţa.
Tabăra internaţională Cangurul din România,
organizată la Poiana Pinului, judeţul Buzău, a
fost organizată în două serii şi a găzduit peste
600 de invitaţi, elevi şi profesori din România,
Bulgaria, Georgia, Kazakhstan, Macedonia,
Moldova, Rusia, Ucraina. Tabăra a prevăzut
numeroase şi diverse activităţi: concursul
internaţional de matematică MCM, concurs de
limba franceză, ateliere de creaţie (iconografie
pe sticlă, pictură, sculptură în lemn, măşti,
ceramică), teatru (cu participarea Fundaţiei
Abracadabra), matematică distractivă,
redactarea revistei taberei, competiţii sportive,
concurs de orientare turistică, drumeţii, jocuri
şi concursuri antrenante.
Elevilor participanţi la concursul Cangurul,
cadrelor didactice organizatoare şi studenţilor
li se propune şi în acest an, gratuit,
participarea la a treia ediţie a concursului
INVEST, organizat în colaborare cu Bursa de
Valori Bucureşti. INVEST este o lecţie
opţională de matematică aplicată în economie,
menită să familiarizeze concurenţii cu
tranzacţiile cu valori mobiliare.
Înscrierile se fac în şcoli, până la data de 2
martie 2007 pentru clasele III-XII si pana la
data de 20 aprilie pentru clasele I-II. Informaţii
se pot obţine de la Fundaţia Sigma, tel./fax:
021-243.40.35, 021-243.42.40, 080100.00.10, 021-315.39.70, e-mail:
fies@cangurul.ro, fsigma@gmail.com, web:
www.cangurul.ro sau la Inspectoratul Şcolar
Judeţean.
Cunoscute şi apreciate deopotrivă prin
dimensiunea lor şi prin metodele educaţionale
moderne promovate, bucurându-se de un
succes tot mai mare an de an, aceste
evenimente şcolare urmăresc să vină în
sprijinul alinierii învăţământului românesc la
standardele europene, evidenţiind-i în acelaşi
timp pe cei mai talentaţi dintre participanţi.
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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 13000 €. 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)
Vând garsoniera, zona Micro 4,
centrala, termopane, balcon inchis, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând garsoniera, zona Micro 1,
amenajata si mobilata, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1 decomandat, centrala, termopane, amenajat, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, zona Lunca, modificat, centrala, termopane, bucatarie marita, pret
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021442
Vând apartament 2 camere, confort 1,
zona Lunca, termopane, centrala, bucataria modificata, etaj 2, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, amenajat, zona Lunca, pret
17500 €. Tel. 0355-404462, 0788-021443
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Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Micro 1, etaj bun, amenajat, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere, semidecomandat, Micro 4, termopane, centrala, nou amenajat, modificat,
pret neg. Tel. 0355-404462, 0788021439
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 neg. Tel.
0355-404462, 078802149 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, pret 18500 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apart. 2 camere, zona Micro 1,
parter, posibilitati privatizare, termopane,
pret bun. Tel. 0355-404462, 0788021443
Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat, suparafata mare, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
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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, mici imbunatatiri, zona Micro
3. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, termopane, complet mobilat, zona Micro 4, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apart. 3 camere, Centru, conf.1, 2
bai, 2 balcoane, amenajat, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, centrala, termopane, 2
balcoane, pret 32000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
semidecomandat, imbunatatiri, centrala,
termopane, modificat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, confort 1,
zona Micro 2, amenajat, pret 29000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
decomandat, confort 1, centrala, modificari, amenajat, etaj 2, pret 35000. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, pret bun.Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, zona Micro 2,
pret 32000 €. 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
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 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-021442
Vând ap. 4 camere, Lunca, etaj 3, conf.
1, decomandat, centrala, balcon inchis, 2
bai, 2 balcoane, pret neg. Tel. 0355404462, 0788-021443, 0746-663225
Vând apart. 4 camere, decomandat, 2
bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
Vând apartament 4 camere, decomandat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, centrala, clima, termopane, imbunatatiri. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apart. 4 camere, Micro 3, etaj 3,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
neg. Tel. 0355-404462, 0788021443
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE CASE
Vând urgent casa 2 camere, zona Muncitoresc, termopane, gaz, teren 700 mp,
preţ 15000 €. Tel. 0355-404462
Ocazie! Vând casa, 4 camere, zona
Muncitoresc, garaj, centrala, amenajata, 2
bai, curte acoperita, gradina terasata, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788021443
Vând casa cu etaj, 5 camere, zona
Centru, suprafata mare, centrala, garaj,
termopane, baie, curte, gradina, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443
Vând casa, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 35000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 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
Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
Vând casa 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ocazie! Vând casa 4 camere, Bocsa
Romana, toate utilitatile, baie, acces auto,
amenajata, teren 800 mp, pret 27000 €.Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
Vând casa Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa cu 5 camere, Bocsa Montana, Centru, complet utilata, teren 500 mp
Tel. 0355-404462, 0788021442
Vând casa cu 7 camere, Bocsa
Montana, Centru, complet utilata, 600 mp
total, 3 bucatarii, 2 bai, acces auto Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren 5800 mp, Calea Caransebesului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441
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 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate utilitatile, lift, parcare, rampa, preluare chiriasi
existenti, Calea Timisorii. Tel. 0355404462, 0788021441 (Banat Expert)
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casa 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
Cumpăr apart. 2 camere, zona Lunca,
conf. 1, decomandat, ofer pret bun, comision 0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 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
Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govandari, ofer pretul pietei, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Ofer spre inchiriere spatiu pentru
birouri, 2 camere, baie, centrala, amenajat,
zona Lunca, la bulevard. Tel. 0355404462, 0788021439 (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 urgent apartament 2 camere,
conf.1, bun de privatizare, zona foarte
buna, ocupabil imediat. Tel. 0788388501. (Tryo M)
Vând urgent apartamentcu 3 camere
conf.1, zona foarte buna. pret avantajos.
Tel. 0788-509283. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, pret
negociabil. Tel 0788-571780. (Tryo M)
Vând apartament , 3 camere, conf.1,
zona buna, pret. 26.800 €. Tel. 0748118778. (Tryo M)

Agentii
, imobiliare

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament 3 camere, zona
buna. Tel. 0788-494074. (Tryo M)
V â nd apartament, conf. 2, cu
centrala termica si alte imbunatatiri,
etajul 2, pret. 22.000 €. Tel. 0788520899. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere zona
Lunca, etajul 2, bloc 4 etaje, usa de metal, jaluzele exterioare, parchet ocupabil
imediat. Tel. 0748-119444. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere cu
imbunatatiri. Tel. 0748-119442. (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

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 9.000 mp teren intravilan, zona
Universalul Vechi, preţ 200 €/mp fix. 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)

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, 0723-484780
Vând urgent apartamente cu două Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
camere în Băile Herculane, zona pieţei, Haus)
Vând casă în Câlnic cu utilităţi,
la preţuri avantajoase. Tel. 0722suprafaţă de 650 mp construită şi 1000
411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
Vând urgent apartament cu două mp grădină, bună pentru privatizare sau
camere în zona Ştefan cel Mare, depozite. Tel. 0722-411233, 0723s u p r a f a ţ ă 1 0 2 m p , c o n f o r t I , 484780 (Grecu Haus)
decomandat, boxă, preţ avantajos. Tel.
Vând urgent teren pe Calea
0722-411233, 0723-484780 (Grecu Timişoarei, lângă Mănăstire, suprafaţă
de 21.000 mp, loc drept, bun pentru
Haus)
Vând urgent apartament cu trei construcţie, posibilitate de parcelare.
camere, Micro III, suprafaţă de 564 mp, Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
multe îmbunătăţiri, etaj I. Tel. 0722- Haus)
Cumpăr urgent garsoniere,
411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
Vând urgent case în Muncitoresc, apartamente cu două şi trei camere. Tel.
preţuri începând de la 20.000 €. Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
0722-411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
Închiriez urgent apartament cu două
Haus)
Vând urgent case în Caransebeş şi camere, superfinisat, zona Pieţei Intim.
Bocşa, preţuri superavantajoase. Tel. Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/persoane peste 45 ani/handicapaţi.
0722-411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
Haus)
REŞIŢA: Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 95/0/0/36; Muncitor
***************************************
Vând urgent casă în Valea Deni cu
necalificat in constructii: 37/0/0/0; Casier: 2/0/0/0; Muncitor necalificat in industria
Vând urgent garsonieră în zona confectiilor: 15/0/0/0; Zugrav vopsitor: 2/0/0/0; Bibliotecar: 4/0/0/0; Electrician de
curte şi grădină mare, preţ avantajos.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la data de 21.02.2007

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

Lei noi

12 Feb. 07
13 Feb. 07
14 Feb. 07
15 Feb. 07
16 Feb. 07
19 Feb. 07
20 Feb. 07
21 Feb. 07

55,8485
55,8018
55,5924
55,4400
55,0154
55,3567
55,2623
54,4841

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

22 Ianuarie - 21 Februarie 2007

EURO

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

22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21

intretinere si reparatii: 1/0/5/0; Electrician in constructii: 1/0/0/0; Strungar universal:
3/0/0/0; Inginer constructii civile industriale si agricole: 1/0/0/0; Femeie de serviciu:
3/0/0/0; Confectioner articole din piele: 49/0/0/0; Inginer constructii hidrotehnice:
2/0/0/0; Agent vanzari: 2/0/0/0; Zidar rosar tencuitor: 9/0/0/0; Sofer autoturisme si
camionete: 4/0/1/0; Lacatus constructii metalice: 43/0/0/0; Calcatoreasa lenjerie:
4/0/0/0; Asistent medical: 7/0/0/0; Sudor: 26/0/0/0; Avocat: 1/0/0/0; Magaziner: 1/0/0/0;
Secretara: 1/0/0/0; Strungar la masini orizontale: 0/0/0/4; Zidar pietrar: 12/0/0/0;
Bucatar: 1/0/0/0; Electrician montare si reparatii linii electrice aeriene: 10/0/0/0; Geolog
sef: 1/0/0/0; Topograf: 0/0/0/1; Vanzator ambulant : 0/0/0/1; Agent reclama publicitara:
1/0/0/0; Cofetar: 0/0/1/0; Consilier: 3/0/0/0; Inginer retele electrice: 2/0/0/0; Operator
confectioner industrial imbracaminte: 0/0/0/15; Pavator: 2/0/0/0; Contabil : 2/0/0/0;
Secretar dactilograf: 0/1/0/0; Strungar la masini de alezat: 4/0/0/0; Sudor in mediu
protector: 2/0/0/0; Fierar betonist: 0/0/0/6; Gunoier: 0/0/0/9; Lucrator comercial: 1/1/0/0;
Masinist la masini pentru terasamente: 0/0/0/3; Maturator strada: 0/0/0/4; Referent de
specialitate: 1/0/0/0; Spalator vehicule: 1/0/0/1; Consultant in management: 1/0/0/0;
Director adjunct societate comerciala: 3/0/0/0; Dulgher (exclusiv restaurator): 10/0/0/0;
Electrician auto: 1/0/0/0; Electrician depanator utilaje calcul: 1/0/0/0; Functionar
administrativ: 1/0/0/0; Maseur: 2/0/0/0; Inginer industria alimentara: 2/0/0/0; Inginer
mecanic: 1/0/0/0; Inginer topograf miner: 1/0/0/0; Ingrijitor animale: 1/0/0/0; Instalator
instalatii tehnico-sanitare: 3/0/0/0; Maistru industria textila si pielarie: 5/0/0/0; Masinist la
instalatii de preparare si turnat beton: 2/0/0/0; Mecanic auto: 5/0/0/0; Operator
calculator: 1/0/0/0; Operator fabricarea produselor fainoase: 0/0/0/22; Patiser: 2/0/0/0;
Proiectant inginer mecanic: 2/0/0/0; Tehnician echipamente de calcul: 2/0/0/0; Tehnician
in industrializarea lemnului: 1/0/0/0; Tamplar universal: 1/0/0/0; Vulcanizator : 1/0/0/0;
CARANSEBEŞ: Confectioner articole piele: 3/0/0/0; Inginer mecanic: 7/0/0/0;
Lucrator in comert: 2/0/0/0; Tamplar: 4/0/0/0; Ospatar: 1/0/0/0; Bucatar: 1/0/0/0;
Tinichigiu: 1/0/0/0; Sudor autogen: 1/0/0/0; Muncitor necalificat: 5/0/0/0;
BOCŞA: Operator calculator: 2/0/0/0; Muncitor necalificat: 1/0/0/0;
TOTAL GENERAL: 544
PRISMA | 22 - 28 Februarie 2007 |
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PRISMA SPORT

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
FC Vaslui
Otelul Galati
UTA
Politehnica Iasi
U. Craiova
Pandurii Tg. Jiu
Unirea Urziceni
Farul Constanta
Ceahlaul Piatra Neamt
FC Arges
Jiul Petrosani
FC National

V E
17 1
11 6
10 6
11 3
9 5
9 3
8 4
8 3
7 3
6 6
6 6
6 5
6 4
5 6
5 2
4 2
3 5
3 4

PRISMA SPORT

HANDBAL FEMININ - CUPE EUROPENE

Clasament etapa a 19-a:
M
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

PRISMA SPORT

I
1
2
3
5
5
7
7
8
9
7
7
8
9
8
12
13
11
12

GM
41
37
33
38
20
24
25
24
17
22
22
15
14
20
13
13
9
13

GP
10
10
14
24
14
19
29
32
20
26
33
20
19
21
29
26
24
30

P
52p
39p
36p
36p
32p
30p
28p
27p
24p
24p
24p
23p
22p
21p
17p
14p
14p
13p

Etapa urmatoare (20/34), 23-26.02.2007: Vineri, 23.02.: Otelul
Galati - Unirea Urziceni, (Telesport, ora 14:00); Politehnica Iasi - FC
National, (Telesport, ora 19:00); Sambata, 24.02.: CFR Cluj Napoca Ceahlaul Piatra Neamt, (National TV, ora 14:00); FC Arges - Universitatea Craiova, (Telesport, ora 14:00); Farul Constanta - FC Vaslui,
(Kanal D, ora 16:00); Duminica, 25.02.: Gloria Bistrita - Pandurii Tg.
Jiu, (Telesport, ora 13:00); Steaua Bucuresti - UTA, (National TV, ora
14:00); Rapid Bucuresti - Politehnica Timisoara, (Kanal D, ora 20:00);
Luni, 26.02.: Dinamo Bucuresti - Jiul Petrosani, (Antena 1, ora 20:45).

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

Rulmentul, Tomis si Oltchim sunt aproape de sferturi
În prima manşă a optimilor de finală ale Cupei EHF la handbal
feminin, Rulmentul Braşov a învins cu un scor mai rar întâlnit, 2114, pe Itxako Estella din Spania, şi a făcut un pas important spre
calificarea în sferturile de finală ale competiţiei. Formaţia
antrenată de Mariana Târcă a dominat aproape copios meciul şi ar
fi putut câştiga la o diferenţă mai mare de scor dar portarul
ibericelor, nimeni alta decât româncă Ildiko Barbu, a făcut
adevărate minuni între buturi.
Returul va avea loc în Spania, pe 24 februarie, iar dacă trece de
formaţia iberică, Rulmentul ar putea da piept în sferturile de finală
printre altele cu echipa maghiară Dunaferr, 31-20 în prima manşă
cu Kiskunhalas, o altă formaţie din Ungaria.
În optimile de finală ale Challenge Cup, Tomis Constanţa, una
dintre cele trei reprezentante ale României din această competiţie,
s-a impus cu 40-24 în faţa elveţiencelor de la TV Uster şi este ca şi
calificată în sferturile de finală mai ales că returul are loc duminică
tot la Constanţa.
Lidera absolută a campionatului naţional de handbal feminin,
Oltchim Rm Vâlcea, s-a impus cu 29-27 pe terenul liderei din
Bundesliga, FC Nurnberg, şi este foarte aproape de calificarea în
sferturile de finală ale Cupei Cupelor.
Partida din Germania a fost una destul de echilibrată, dovadă şi
rezultatul final, dar Oltchim a condus aproape în permanenţă jocul
şi pe tabela de marcaj şi a arătat că este totuşi peste cea mai bună
echipă din Bundesliga. După 15-15 la pauză, Oltchim s-a impus în
final cu 29-27 în special datorită cuplului Steluţa Luca - Valentina
Ardean Elisei dar şi datorită intervenţiilor salvatoare ale portarului
Luminiţa Huţupan Dinu.
Returul va avea loc la Rm. Vâlcea pe 24 februarie.

Clasament etapa a 17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

V
15
13
13
9
10
9
8
7
7
6
6
6
2
0

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

I
1
2
3
4
6
6
9
9
9
10
10
11
14
17

GM
513
571
547
560
488
495
538
500
473
513
444
438
406
441

GP
423
464
456
508
475
467
537
500
529
526
458
478
512
594

P
31p
27p
26p
22p
21p
20p
16p
15p
15p
13p
13p
12p
5p
0p

Etapa urmatoare (18/26), 24 februarie 2007: Poli Iasi - CSM
Medgidia; UCM Resita - HCM Brasov; Energia Lignitul Pandurii Tg.
Jiu - Uztel Ploiesti; HCM Constanta - U Poli Izometal Timisoara; Univ.
Bucovina Suceava - Steaua MFA Bucuresti; Universitatea Cluj Dinamo Baumit Bucuresti; HC Minaur Baia Mare - HCM CSM Bistrita.

HANDBAL FEMININ - DIV. A - SERIA VEST
Clasament etapa a 18-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CSM Sibiu
LPS Slatina
Universitatea Resita
HCM II Baia Mare
HC Milostar Dr. Tr. Severin
DWAR Craiova
Viitorul Medias

M
17
16
16
17
16
16
16

V
15
10
8
9
7
3
0

E I
0 2
2 4
2 6
0 8
0 9
3 10
3 13

GM
593
520
475
447
391
448
301

GP
P
414 30p
443 22p
514 18p
439 16p*
425 14p
480
9p
460 -6p**

**Echipa penalizata cu 9 puncte (Cerinte varsta, 7p si
neprezentare, 2p),
* Echipa penalizata cu 2 puncte(neprezentare).
Etapa urmatoare: 11.03. 2007: DWAR Craiova - Viitorul Medias;
Universitatea Resita - HC Milostars Dr. Tr. Severin; LPS Slatina CSM Sibiu; HCM II Baia Mare sta.

SPADA
Echipa de spada a Romaniei, medaliata cu aur in Spania. Ana
Maria Branza, Iuliana Macesanu, Loredana Iordachioiu si Anca
Bacioiu au urcat pe prima treapa a podiumului la concursul de la
Barcelona, dupa ce au trecut in finala de reprezentantele Rusiei.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
18-25 feb:
24 feb:
25 feb:
25 feb-04 mar:
26 feb-04 mar:

CICLISM - Turul Californiei, SUA ;
SCHI - Slalom urias, feminin, Sierra Nevada, Spa.;
SCHI - Slalom, masculin, Garmisch P. Germania;
TENIS - ATP Tour, Tennis Channel, Las Vegas;
TENIS - WTATour, Dubai Tennis Championships.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: CUPA UEFA: Dinamo Bucuresti - Benfica
Joi TVR 1 ora 20:45
HOCHEI: Finala Campionatului National, Meci 1, Ciuc - Steaua
Vineri TV Sport ora 19:00
CICLISM: CM pe Velodrom, Ziua intai
Vineri Eurosport ora 21:30
HANDBAL FEMININ: Cupa Cupelor, sferturi, Oltchim - Nurnberg
Sambata TV Sport ora 17:00
TENIS: Turneul Feminin de la Dubai, Finala
Sambata Eurosport ora 17:00
RUGBY: Turneul celor 6 Natiuni: Irlanda - Anglia
Sambata TVR 2 ora 19:30
SARITURI CU SCHIURILE: CM Japonia, Echipe, DT 134
Duminica Eurosport ora 11:00
FOTBAL: CUPA ROMANIEI, Sferturi, Rapid - FC Arges
Miercuri Antena 1 ora 20:45
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NBA - All Star Game
Echipa conferintie de Vest a
reusit sa castige partida
disputata impotriva Estului, scor
153-132, in cadrul traditionalei
intalniri anuale a celor mai buni
jucatori din NBA.
Disputata in Las Vegas,
intalnirea a strans tot ce are mai
bun baschetul de peste ocean in
acest moment.
Cel mai bun jucator al
partidei a fost desemnat Kobe
Bryant, de la Los Angeles
Lakers, cel care a primit trofeul
de MVP. Gratie celor 31 de
puncte inscrise, a unor faze de
senzatie si a unor recuperari de
finete, Kobe a fost cu o clasa
peste ceilalti jucatori.
La categoria Slam-dunk,
titlul i-a revenit lui Gerald Green,
in timp ce la aruncarile de trei
puncte a castigat Jason Kanopo
Vestul a obtinut victoria dupa
doi ani consecutivi in care Estul
a triumfat.

LIGA CAMPIONILOR

SPORTURI DE IARNĂ
Austria, prima în clasamentul pe medalii la CM de schi alpin

Austria a dominat ediţia 2007 a Campionatelor Mondiale de
schi alpin, desfăşurată în localitatea suedeză Aare, reuşind să
câştige, în total, 9 medalii - 3 de aur, 3 de argint şi şi de bronz.
În clasamentul final, Austria a fost urmată de Suedia - 7 medalii
(3-2-2), Norvegia - 2 (2-0-0), Elveţia - 6 (1-1-4) şi Italia - 3 (1-1-1).
Duminică, în ultima zi a competiţiei, reprezentanţii Austriei au
reuşit să câştige concursul pe echipe, compus din patru probe de
slalom uriaş şi alte patru de slalom special (câte 2 la masculin şi
feminin), medaliile de argint şi bronz revenind Suediei şi, respectiv,
Elveţiei.
Germanii Patric Leitner şi Alexander Resch au câştigat
Cupa Mondială de sanie două persoane, graţie locului 7 ocupat
duminică, în cea de-a doua şi ultima etapă a sezonului,
desfăşurată în Letonia, la Sigulda.
Cu patru victorii şi patru locuri 2 obţinute în acest sezon, Leitner
şi Resch au acumulat 786 puncte, devansându-i cu 26 de puncte
pe italienii Christian Oberstolz şi Patrick Gruber, clasaţi pe poziţia
secundă duminică, în întrecerea de la Sigulda.
Duo-ul german, câştigător al titlului mondial în luna ianuarie, a
reuşit astfel să se impună pentru a cincea oară în Cupa Mondială
de sanie.

WRC
Raliul Norvegiei 2007
Mikko Hirvonen a obţinut în week-end-ul trecut cea dea doua victorie din carieră, după cea de anul trecut din
Noua Zeelandă. Diferenţa între cele două performanţe
este una esenţială - victoria de anul trecut venea în
momentul în care Sebastien Loeb lipsea de la start,
aflându-se în perioada de recuperare după fractura
suferită la umăr, iar coechipierul lui Hirvonen, Marcus
Gronholm, abandonase în chiar prima zi a raliului. Anul
acesta Hirvonen a trebuit să facă faţă presiunii inerente
exercitată de prezenţa la start a tuturor adversarilor,
fiecare dintre ei având ceva de demonstrat în acest
început de campionat. Hirvonen s-a descurcat excelent, a
condus încă de pe prima probă specială a etapei
norvegiene şi, deşi a fost acuzat că a abordat prea
devreme un stil de pilotaj conservator, a reuşit să se
menţină în top, fără prea mari emoţii, până la final.
Victoria lui Hirvonen este tot ceea ce şi-ar fi putut dori
promotorii Campionatului Mondial de Raliuri. Performanţa
finlandezului vine într-un moment extrem de potrivit,
rupând aparenta monotonie indusă de lupta în duo dusă
anul trecut de Sebastien Loeb şi Marcus Gronholm.
Graţie rezultatului excepţional obţinut în Norvegia,

Meciurile din cadrul optimilor
de finală, (tur) ale Ligii
Campionilor la fotbal s-au
disputat marţi şi miercuri, după
următorul program:
Marţi, 20 februarie
Celtic Glasgow - AC Milan 0-0
PSV Eindhoven - Arsenal 1-0
OSC Lille - M. United
0-1
Real Madrid - B. Munchen 3-2
Miercuri, 21 februarie
FC Porto - Chelsea
1-1
AS Roma - O. Lyon
0-0
Barcelona - Liverpool
1-2
Inter Milano - Valencia
2-2

CUPA UEFA

Joi, 22 februarie, ora 20,45
(TVR 1) se desfăşoară a doua
manşă a şaisprezecimilor de finală ale Cupei UEFA la fotbal
dintre echipele Dinamo Bucureşti şi Benfica Lisabona. In tur
scorul a fost 1-0 pt. portughezi.
Tot joi se va desfasura si
meciul retur dintre FC Sevilla si
Steaua Bucuresti. In tur scorul a
fost 2-0 pentru echipa spaniola.
ambii piloţi ai BP Ford WRT l-au depăşit
în clasamentul general al piloţilor pe
Sebastien Loeb, Marcus Gronholm fiind
noul lider cu 24 de puncte, Mikko
Hirvonen fiind al doilea cu un total de 20
de puncte.
În clasamentul constructorilor BP
Ford (44 puncte) se distanţează în
frunte, cu un avans de 16 puncte faţă de
Citroen Total (28 puncte).
Următoarea etapă a Campionatului
Mondial de Raliuri FIA este Raliul
Corona Mexico, care se va desfăşura în
perioada 9-11 martie.

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

