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În luna august “Prisma” are numai dou ţii, respectiv în datele de 9ă apari şi 23 august 2007

Vacanţa “parlamentului “ local, gândită până spre sfârşitul
lunii august a fost întreruptă de trei ori, numai în luna iulie, prin
convocarea unor şedinţe de lucru extraordinare, care i-a reunit
pe consilierii locali, solicitaţi să găsească rezolvări pentru
problemele considerate urgente cu care se confruntă
comunitatea locală.

Două dintre aceste şedinţe au fost destinate
exclusiv problemelor financiare pe care le are S.C.
FOTBALCLUB MUNICIPALReşiţa S.A.

Activitate sportivă cu implicaţii sociale, de
imagine, dar şi financiare de mari dimensiuni,
fotbalul, cel reşiţean traversează o etapă fără

performanţe profesionale în care însăşi existenţa clubului este
pusă sub semn de întrebare.

Cu o contabilitate declarată corectă, dar infirmată de Auditul
intern realizat de Consiliul Local şi chiar şi de raportul Comisiei
de cenzori, din anul 2006, managementul devine responsabil
atât pentru o situaţie în care sportivilor nu li se pot asigura plăţile
restante pentru mai multe luni, iar viitorul clubului, din punct de
vedere profesional nu poate fi optimist, lipsind fondurile care ar
permite înscrierea formaţiei în campionatul naţional al categoriei
B, în care se situează la ora actuală.

Suma estimată de conducerea clubului pentru ieşirea din cri
ză, adică pentru un nou început de activitate este de 400.000 lei.

Având în vedere că echipa managerială nu a reuşit atragerea
altor surse de finanţare, una dintre soluţiile de rezolvare a situa
ţiei o constituie majorarea aportului de capital din partea acţiona
rilor, Consiliul Local al mun Reşiţa fiind unul dintre aceştia.

Trebuie spus că angajamentul Consiliului Local faţă de
FOTBAL CLUB MUNICIPAL, pentru anul 2007, a fost integral
onorat, sumele alocate fiind prevăzute în bugetul local, iar ultima
tranşă a fost virată în avans.

Orice rectificare bugetară, pentru rezolvarea crizei din fotbal,
într-o perioadă în care alimentarea bugetului este inhibată de

alte investiţii pe care le fac contribuabilii, înseamnă dislocări de
fonduri de la alte capitole, de la beneficiari care şi-au planificat
activitatea în funcţie de alocaţiile bugetare prevăzute.

Proiectul de hotărâre ce urma să fie discutat în şedinţa din 30
iulie 2007 se referea la cei 215.000 lei (sumă, de altfel,
insuficientă pentru acoperirea necesarului ) pe care consilierii ar
fi putut să-i transfere de la capitolul „Cheltuieli de capital”,
reprezentând contravaloarea unui minibus destinat juniorilor.

În situaţia în care proiectul ar fi fost aprobat, Consiliul Local ar
fi devenit acţionar majoritar, ceea ce, teoretic, i-ar fi atribuit
prerogative decizionale.

Numărul consilierilor prezenţi (10), insuficient pentru
adoptarea unei hotărâri a făcut imposibilă desfăşurarea şedinţei,
dar asta nu înseamnă că realizarea cvorumului ar fi echivalat cu
un vot pozitiv acordat proiectului. (R.B.)
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CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă de lucru extraordinară - 30 iulie 2007

Anul infintarii
Culori r
Stadion
Debut in Divizia A
Titluri
Cupa Romaniei

Alte denumiri ale echipei:

: 1926
: osu-negru

: "Mircea Chivu"
: 1938-1939

: 1931
: 1954

(2-0 in fata lui Dinamo)

UDR Resita (1926-46)
Metalochimic Resita (1948-49)
Metalu Resita (1949-56)
Energia Resita (1956-57)
FCM Resita (1975-82)
CSM Resita (1982-2004)
FCM Resita (2005 - ...)

(12500 locuri)

Dona]ie la Centrul de Îngrijire
}i Asisten]@ Oravi]a

Prezenţi în judeţul Caraş-Severin
pentru câteva zile,

au donat cabinetului stomatologic
din cadrul Centrul de Îngrijire şi Asistenţă
Oraviţa, aflat în subordinea Consiliului
Judeţean, un nou scaun stomatologic.
Transportul acestuia a fost asigurat de
firma Luxen din Leverkusen.

Nu este prima prezenţă în judeţ a
reprezentanţilor asociaţiei, în septembrie
2006 o delegaţie condusă de domnul Hans
Regelein, preşedintele „Crucii Roşii”
Kürten a donat filialei cărăşene a „Crucii
Roşii”, o ambulanţă.

doi reprezentanţi ai
asociaţiei „Crucea Roşie” din Kürten,
Germania, Stefan Doepel şi Sascha
Eppert

Preşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, domnul Iosif Secăşan, a
semnat marţi, 24 iulie a.c. contractul de
lucrări cu constructorul pentru reabilitarea
unui număr de 10 instituţii de învăţământ
afectate de inundaţiile din 2005. Lucrările
de reabilitare urmează să fie finalizate în
termen de două luni.

Finanţarea lucrărilor se face din fon
duri PHARE prin proiectul „Reabilitarea
instituţiilor de învăţământ din judeţul
Caraş-Severin afectate de inundaţiile din
anul 2005” şi a fost depus spre finanţare
de către Consiliul Judeţean Caraş-
Severin. Valoarea totală a acestuia este
de 305 000 euro.

Lista celor 10 unităţi de învăţământ din
judeţul Caraş-Severin, ce vor fi reabilitate,
a fost stabilită prin H G 1277/2005, mo
dificată cu H G nr. 295/2006. Este vorba
de: Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 din muni
cipiul Caransebeş; Grădiniţa nr. 5 muni
cipiul Caransebeş; Grădiniţa din comuna
Rusca Montana, Şcoala cu clasele I-VIII
din comuna Ciclova Romana; Şcoala cu
clasele I-VIII din comuna Prigor; Şcoala
cu clasele I-VIII din com Lăpuşnicu Mare;
Şcoala cu clasele I-IV din satul Prisaca,
comuna C-tin Daicoviciu; Grădiniţa din
comuna Lupac; Şcoala cu clasele I-VIII nr.
1 şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 5, ambele
din municipiul Reşiţa.
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Încep lucr@rile de reabilitare a 10 institu]ii de
înv@]@mânt din jude]ul Cara}-Severin
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Cabinet individual insolven Bratu Doru
Cristian

@

ţ
în calitate de administrator judiciar al

S.C. Bîrzava S.A. Boc

ţ

ţile: ap
ţ

ţi nr. 5,
identificat în CF nr. 4101 Boc

ţie de
înstr

ţul de
790.000 lei, exclusiv TVA.

Vânzarea se face dup
ţ în

ziar conform art. 118 alin. 4 din Legea insolvenţei,
astfel încât orice persoan

ţin 5% din preţul stabilit,
ofert ţit ţie de 50%

din preţul oferit. Promitentul - cump

ţul oferit de supraofertant,
contractul de vânzare-cump

Dup

ţiile ar
ţ se

poate depune pân
ţ. transferul

dreptului de proprietate asupra imobilului se face
dup ţ

ţi în depunerea unei supraoferte
pot achiziţiona caietul de sarcini de la sediul
administratorului judiciar din Re ţa, str. Tr.
Lalescu nr. 32, jud. Cara ţul de
500 RON plus TVA. Informaţii suplimentare se
pot obţine la tel. 0355-418395, 0744-772534, fax
0255-525415, email: dbratu2006 yahoo.fr

ă

ă.
În temeiul art. 118 din Legea nr. 85/2006, ca

urmare a încheierii de ă din data de
07.06.2007 din dosarul nr. 1851/115/2004 al Tri-
bunalului Cara ă propunerea
de vânzare directă a imobilului intravilan Boc

ădire birouri P+1E, cu Sd = 400 mp,
magazie, Hală industrială Sd = 300 mp, teren
betonat

ă ă, canal, gaz, electricitate
iluminat ă, telefonie, CATV, situate
administrativ în Boc

ă, nr. Top
(1003/a/2; 1003/b/2; 1002/1/2)/1/2, nr. Cadastral
194, grevat de următoarele sarcini: interdic

ăinare în favoarea Ingerl GmbH Viena, aflat
în deplina proprietate a debitoarei, la pre

ă împlinirea unui
termen de 30 zile de la publicarea unui anun

ă interesată poate face
o supraofertă cu cel pu

ă care trebuie înso ă de o garan

ărător are
dreptul de a egala supraoferta într-un termen de
5 zile calendaristice de la depunerea supraofer-
tei, iar în caz de egalare promitentul cumpărător
va fi preferat la încheierea contractului de vân-
zare-cumpărare. Dacă promitentul cumpărător
nu va egala pre

ărare se va încheia
cu noul ofertant.

ă împlinirea termenului de 30 zile ă
expirarea termenelor de egalare a supraofertei
se va încheia contractul de vânzare-cumpărare,
fie cu promitentul cumpărător, fie cu supraofer-
tantul, în condi ătate.

Ultima supraofertă din partea unui ter
ă la ora 18.00 a celei de-a 30-a

zi de la publicarea prezentului anun

ă plata integrală a pre
ărare autentic.

Cei interesa

şa, în reorganizare
judiciar

şedin

ş-Severin se aprob
şa,

format din Cl

şi împrejmuit, Stotal = 10.318 mp, cu
toate utilit

şi for
şa, str. Carpa

şa Român

şi dup

ului, prin încheierea
unui contract de vânzare-cump

şi
ş-Severin, la pre

Cu o vechime de peste o sută de ani, compania internaţională
privată OMYA, construită pe fundamentul constituit de firma
elveţiană PLUESS STAUFER AG, producătoare de chit pentru
geamuri, a inaugurat, în 31 iulie 2007, fabrica de la Voislova, cel
mai important producător de carbonat de calciu din Balcani.

Carbonatul de calciu are întrebuinţări multiple, constituind
materia primă pentru mari segmente industriale, compania OMYA,
producătoare de pigmenţi minerali şi umpluturi realizate din
acesta, adresându-se producătorilor de lacuri, vopsele, mase
plastice, hârtie şi carton, sticlă şi ceramică, cosmetice şi
farmaceutice, precum şi celor de materiale de construcţii.

OMYA reprezintă şi distribuie produse fabricate de companii
renumite în întreaga lume.

Sediul central al firmei este în localitatea Oftringen din Elveţia.
Firma are un număr de 6000 de angajaţi, în cele peste 100 de

puncte de lucru, diseminate în Europa, America de Nord, Asia şi
Australia.

În Europa OMYA deţine peste 20 de fabrici, dintre care, în zona
de Est, 12 operaţionale sunt dispuse în 6 ţări: Rusia, Polonia,
Ungaria, Cehia, Croaţia şi România.

Pe piaţa românească OMYA a intrat încă înainte de 1996, iar
prima fabrică, care prelucrează calcită, a fost inaugurată în anul
1997, la Vaţa de Jos, în judeţul Hunedoara.

În vara anului 2005 au început lucrările la fabrica din Voislova
(aparţinând comunei Zăvoi) care realizează produse granulate de
carbonat de calciu.

Construcţia fabricii a însemnat colaborarea cu firme de profil,
unele dintre ele - din judeţul nostru.

Întreaga investiţie, evaluată la 15 milioane de euro, se
desfăşoară pe o suprafaţă de 10 ha şi cuprinde unitatea în care se
realizează produsul, instalaţiile de transport, capacităţile de
depozitare, dar şi camera de comandă şi laboratorul fizico-chimic,
toate deservind un flux tehnologic performant atât din punct de
vedere al calităţii produselor, cât şi al eficienţei ecologice.

Capacitatea de producţie a fabricii este de 150.000 tone/an,
produsele fiind livrabile în gama de dimensiuni de 1…130 microni.

Fabrica de la Voislova prelucrează produsele rezultate în
exploatarea şi fasonarea marmurei din carierele de la Bucova şi
Rusca Montană, aparţinând cunoscutei firme TITAN MARM
MARMOSIM.

Personalul fabricii, cca 40 de persoane, este parţial recrutat din
localităţile adiacente, constituind, împreună cu redevenţa pentru
teren, o rezolvare a problemei locurilor de muncă, dar şi o sursă de
venit pentru bugetul local.

Nefiind prezentate în detaliu problemele de gestiune ale
fabricii, lipsesc informaţiile legate de modul de colectare şi dirijare
a taxelor şi impozitelor şi anume dacă acestea vor fi în beneficiul
judeţului sau se vor acumula la nivel extrajudeţean.

Inaugurarea a constituit un prilej de reuniune pentru
conducerea companiei, firmele colaboratoare şi instituţiile
implicate responsabil în activitatea viitoare a fabricii, a avut un
pronunţat aer festiv de mare ţinută, dar, cu excepţia primarului
comunei Zăvoi, autorităţile locale şi centrale nu au fost
reprezentate. (R.B.)

OMYA - investi]ie de
15 milioane euro, în Cara}-Severin Tinerii care locuiesc cu chirie în locuinţe

construite şi repartizate în cadrul Programului
ANL de construcţie de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, vor putea să cumpere aceste
locuinţe, după expirarea perioadei de 5 ani,
prevăzută în contractul de închiriere, fără a mai fi
condiţionaţi de limita de vârstă

Ordonanţa, care modifică şi completează
Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, prevede că pentru a
putea cumpăra locuinţa, chiriaşul trebuie să
achite integral preţul locuinţei la data încheierii
contractului de vânzare cumpărare, din surse
proprii şi/sau din credite contractate de la instituţii
financiare autorizate.

O altă condiţie este ca titularul contractului de
închiriere şi membrii familiei acestuia soţ/soţie,
copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea
acestuia - să nu deţină o altă locuinţă în
proprietate, inclusiv casă de vacanţă.

De asemenea, actul normativ prevede că
aceştia pot beneficia o singură dată de cumpă
rarea unei locuinţe pt tineri, destinate închirierii.

Vânzarea locuinţelor se face conform
prevederilor Legii nr. 85/1992 privind vânzarea
de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite
din fondurile statului şi din fondurile unităţilor
economice sau bugetare de stat.

Locuinţele nu pot fi înstrăinate de proprietari
timp de 5 ani de la data dobândirii.

Beneficiarii locuinţelor construite prin progra
mul ANL îşi pot cumpăra locuinţele deţinute cu
chirie numai în zona în care îşi desfăşoară
activitatea socio-profesională.

Valoarea locuinţei se stabileşte de autorităţile
publice locale sau de operatorii economici în a
căror evidenţă se află imobilele respective, pe
baza unei evaluări realizate de o persoană fizică
sau juridică autorizată. Valoarea locuinţei nu va fi
mai mică decât valoarea de inventar actualizată
la zi, conform prevederilor legale în vigoare la
data vânzării.

Plusul de valoare adus locuinţei prin lucrări
realizate de către chiriaş pe cheltuiala proprie nu
va fi luat în considerare la evaluarea locuinţei.

În cazul în care imobilul este dotat cu centrală
termică proprie, valoarea centralei se include în
preţul locuinţei. Centralele termice rămân în
administrarea Consiliilor locale până la vânzarea
a jumătate plus unu din numărul locuinţelor pe
care le deservesc.

Unităţile care efectuează vânzarea beneficia
tă de un comision de până 1% din valoarea locu
inţei, comisionul fiind inclus în preţul locuinţei.

Potrivit ordonanţei adoptate, la solicitarea
autorităţilor publice centrale din învăţământ, ANL
poate promova, în cadrul programelor de cons
trucţii pentru tineri destinate închirierii, obiective
de investiţii publice în construcţia de locuinţe des
tinate închirierii în mod exclusiv unor tineri spe
cialişti din domeniul învăţământului şi sănătăţii.

Locuinţele destinate închirierii exclusiv de
către specialiştii din învăţământ şi sănătate
rămân în proprietatea publică. Acestea nu pot fi
vândute, întrucât sunt utilizate în mod similar
locuinţelor de serviciu, fiind situate în incinta sau
în apropierea unităţilor în care solicitanţii îşi
desfăşoară activitatea.

De asemenea, ANL poate promova programe
de construcţii de locuinţe proprietate privată prin
credit ipotecar pentru personalul instituţiilor din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, al altor instituţii din
administraţia publică centrală, al autorităţilor
publice locale, precum şi pentru unele persoane
juridice cu capital privat, la solicitarea instituţiilor,
prin convenţii încheiate cu aceştia. Construirea
de locuinţe proprietatea privată pentru personalul
din instituţiile cu capital privat, pentru personalul
din unele instituţii din administraţia publică
centrală, precum şi pentru personalul autorităţilor
publice locale, se face exclusiv pe terenuri
deţinute de respectivele instituţii sau autorităţi.

Normele metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe vor fi
actualizate în termen de 30 de zile de la dată
publicării ordonanţei în Monitorul Oficial.
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Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
07.08.2007
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând mobil
ţie de

piele

ţi literatur
ţii ante

ţii la
alimentare, în stare bun ţ
neg. Tel. 0355-807491.

Vând monitor color 15” cu
150 lei, oferind gratuit tastatur

Persoan

ă veche furnir de
nuc - 6 piese, 2 otolii imita

ătărie, mo-
nedă argint Carol I 1912, ser-
viciu cafea cobalt, căr ă
edi

ă. Tel. 0355-807491.
Vând ieftin monitor de 14”

color Trust, necesită repara
ă, pre

ă

ă,
vitrină ă. Tel. 0355-
410549.

ă handicapată loco-
motor, pierdut câine de compa-
nie, rasa Coker, culoare neagră,

şi 2 fotolii hol. Tel. 0726-
224497.

Vând ieftin tv color diagona-
la 51 cm, dulap buc

şi post 1989. Tel.
0355-801516, 0766-285414.

Vând 2 ceasuri obişnuite
ruseşti Slova (mecanice) în
stare bun

şi calculator 486. Tel. 0355-
407012, 0721-137565.

Vând canapea extensibil
şi servant

pe drumul spre lacul Secu. Gă-
sitorului se oferă recompensă.
Tel. 210265.

Vând o vitrină Topli
ă. Tel. 0355-805819.

ă ă

ă ă

ă
ă, ă

ă
ă

ă în
ă ă

ă

ă ă

ţa

â ţ
lei . . - .

Vând central termic 12 kw
i boiler Vaillant 13 kw pentru

ap cald , 12 litri/minut, ambele
tiraj natural, funcţionale. Tel.
0723-610400.

Vând ma in de cusut
Singer original num r serie
c3434565 pedala i picioarele
din fier forjat cu sigla “The
Singer Manufacturing.co trade
mark”, manual cu capac i
suport de lemn, stare excelent ,
vechime aprox. 100 ani, produ-
s 1908. Tel. 0723-610400.

Vând mobil veche produs
în 1970, vând canapea exten-
sibil pentru 2 persoane. Tel.
0723-610400.

Vând 2 antene parabolice,
r in plastic, diametrul fi 1,8 i
1,2 m, cu suport de susţinere
metalic i 2 tunnere satelit, mo-
del mai vechi.Tel. 0723-610400.

şi
servant

ş

ş

ş

ş

ş ş

ş

V nd col ar sufragerie pret
600 neg Tel 0723 966250

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

3 - 16 august 7

şi

200

Matrimoniale
Caut d-n

ţa, Caransebe

ţat

Pensionar

0728-166849.
Caut doamn

ţa, Caransebe

ţ /
ţ

ţ . ţ

.

ă 45-55 ani din
Re

ăsătorie, văduvă
sau divor ă. Tel. 0751-
636715.

ă, 58 ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.

ă până la 55 ani
cu casă sau apartament, pentru
petrecerea timpului liber, din
Re

Băiat italian 35 ani, serios,
drăgu , 178 74 kg, caută fată
serioasă, frumuse e, slabă, fără
obliga ie pt rela ie. Rog seriozi
tate. e-mail: multiservice-luca@
hotmail.it Tel +393281468106

şi ş sau
Herculane pt. c

şi ş. Tel. 0751-
636715.

-

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut pentru îngrijire copil
sau b

. î
î I

R
N ţ

a
,

.
Tel. - .

C
ţ î O C

. . - .
-

. -

-

ătrân. Tel. 0728-166849.
Căutam fete pt lucru n nigth

club lap dance n nord est talia.
og seriozitate i aspect plăcut.
u prostitu ie!! Trimite detalii cu

p o z ă p e a d r e s :
fokker_100@hotmail.it tel
+393281468106

Licentiata, ofer meditatii de
limba engleza la domiciliul meu,
pentru orice nivel (20 lei/ora)

0726 484505
aut montator gresie i

faian ă urgent n ravita. er
seriozitate Tel 0766 639125

Ofer meditatii limba si litera
rura romana, ciclul gimnazial.
Tel 0355 412995

Absolventa a Facultatii de
Inginerie Arad, masterand in
Stiinte Economice Arad, caut
loc de munca.Tel. 0740 288201

ş

ş

RE IŢA:Ş Agent comercial: 2; Agent imobiliar: 3; Agent vanzari:
2; Ajutor ospatar: 17; Arhivar: 1; Asamblor montator profile
aluminiu si geam termopan: 2; Asistent farmacist: 2; Asistent
medical fizioterapie: 2; Asistent medical generalist: 6; Asistent
social: 1; Barman: 4; Brutar: 6; Bucatar: : 38; Camerista hotel: 1;
Carmangier: 3; Cofetar: 2; Confectioner articole din piele: 17;
Confectioner incaltaminte: 10; Consilier: 1; Consilier juridic: 1;
Contabil: 2; Controlor calitate: 1; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 66; Dispecer: 1; Dulgher: 21;
Electrician de intretinere si reparatii: 2; Electrician exploatare
retele electrice: 1; Electrician in constructii: 11; Faiantar: 4; Femeie
de serviciu: 1; Fochist pentru cazane industriale: 2; Frezor
universal: 2; Gaterist la taiat busteni: 2; Gauritor filetator: 1; Inginer
chimist: 2; Inginer constructii civile, industriale si agricole: 1;
Inginer de cercetare: 2; Inginer instalatii: 1; Inginer retele electrice:
2; Ingrijitoare batrani la domiciliu: 2; Ingrijitoare bolnavi la
domiciliu: 1; Ingrijitor la unitati de ocrotire sociala : 4; Ingrijitor
cladiri: 2; Ingrijitor spatii verzi: 2; Instalator apa, canal: 3; Instalator
instalatii tehnico-sanitare: 5; Lacatus constructii metalice: 7;
Lacatus mecanic: 7; Lucrator comercial: 9; Macelar: 4; Maistru
constructii civile: 2; Maistru electrician in constructii: 2; Maistru
industriile textila, pielarie: 5; Manipulant marfuri: 3; Maseur: 2;
Masinist la instalatii de preparat si turnat beton : 2; Mecanic auto: 7;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 56; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 22; Operator la fabricarea mezelurilor: 2; Operator la
masini unelte cu comanda numerica: 10; Ospatar (chelner): 14;
Patiser: 5; Rectificator dantura caneluri: 1; Rectificator universal:
1; Referent statistician: 1; Secretara: 1; Sef atelier transporturi: 1;
Sofer de autoturisme si camionete: 1; Spalator vehicule: 4;
Spalatoreasa lenjerie: 20; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar
la masini de prelucrat in coordonate: 10; Strungar universal: 11;
Sudor: 10; Sudor in mediu protector: 5; Sudor manual cu arc
electric: 4; Tehnician merceolog: 1; Tamplar universal: 4; Vanzator:
6; Zidar cosuri fabrica: 2; Zidar pietrar: 10; Zidar rosar-tencuitor:
26; Zugrav, vopsitor: 4;

TOTAL GENERAL: 552

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 08.08.2007

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 25 iulie-7 august
şi
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Tism (70 ani)
Jivan Pavel (85 ani) Sain

Ioan (85 ani) Ple (56 ani)
Orincan Maria (78 ani)

Mihuţi Domnica (79 ani)
Popescu Iosif (90 ani) Va

(83 ani) Blaj Liviu Ion
(35 ani) Cimpoeru Persida
(91 ani) Resmeriţ
(71 ani) P (79 ani)

Nica Anastasia (65 ani)
Popescu Mih ţ (68 ani)
Muntean Elena (66 ani) Fett
Elena (78 ani) Vrancuţ
G h e o r g h e ( 5 6 a n i )
Wetterneck Andreea Loredana
(18 ani) C (69
ani) Manescu Ana (92 ani)

(44 ani) Siladi
Aneta (47 ani) Chiril
(71 ani) Pop Ioan (74 ani)
Stoica Pavel Ioan (51 ani)
Antonoaie Elena (68 ani)
Socel Aurel (46 ani) Matei
Maria (59 ani)

ănariu Zora

ă Gheorghe
ăunescu Ion

ăi ă

ăldăra

ă Rozalia

ş Ileş

luch
Hermina

ş Petru

Şaptebani Ion

Vineri, 03.08.2007

Sâmbătă, 04.08.2007

Luni, 06.08.2007

Miercuri, 08.08.2007

Joi, 09.08.2007

Vineri, 10.08.2007

Sâmbătă, 11.08.2007

Joi, 16.08.2007

1

1

2

1

1

2

3

4

1

1

2

1

2

3

4

5

1

. Marinescu Ion Daniel (21 ani)
Nistor Mihaela (29 ani)

. Constantin Constantin Rusalin (37)
Constantin Violeta (35 ani)

. Orzen Horst Rudolf (36 ani)
Sârbu Mihaela (21 ani)

. Ciuci Florian (53 ani)
Bilan Mărioara (54 ani)

. Nedelcovici Ilie Marcel (20 ani)
Matho Claudia Maria (28 ani)

. Ţeperdel Simion (60 ani)
Vuţă Anca (51 ani)

. Solomon Florin (37 ani)
Pău (22 ani)

. Cojocariu Cronelu (42 ani)
Ro (39 ani)

. Duminică Adrian (40 ani)
Parascuţa Loredana Ecaterina (36)

. Cuciureanu Laurenţiu Marius (30)
i Golopenţa Cornelia Quanita (30ani)
. Durduc Gheorghe (22 ani)

Moise Maria (28 ani)

. Bugărin Nicolae (32 ani)
Ciucică Daniela Loredana (24 ani)

. Pall Robert Anton (23 ani)
Gido Loredana (27 ani)

. Mile Florin (26 ani)
Niţicu Andreea (23 ani)

. Lungeanu Vasile Aurel (26 ani)
Pî (19 ani)

. Braun Tiberius Nicolae (24 ani)
Murariu Ramona Oana (26 ani)

. Micu Cristian Paul (31 ani)
Pădurariu Elena Loredana (21 ani)

şi

şi
şi

şi

şi

şi

şi
şan Lavinia Cristina

şi şi
şi Veronica Aurelia

şi

ş
şi

şi

şi

şi

şi
şlea Mirela Claudia

şi

şi

Re ără intermediari. Tel.
0355-804741, 0741-166573.

Caut să închiriez o cameră,
bucătărie, nemobilată. Tel.
0740-518498.

ă în Triaj, 200 mp,
cu tot cu teren. Pre

ă în gazdă. Tel.
0355-805819.

Apartament 3 camere cu
balcon, etaj 3, strada Faga
rasului, confort 1, 42000 , neg
Inf. oanarosuro@yahoo.com

Cumpar casuta sau teren
pentru constructie in Resita. Tel.
0726411878 sau 0355411928,
email: ccpp@personal.ro

Vand garsoniera leea
ineretului etaj 8 primu bloc de

la strada taxi gresie, laminat si
unele inbunatatiri pret 19 000
neg Telefon: 0741460985 sau
004369981815295

Vand teren km 7 la sosea
3200 mp 15 mp. Tel 0741
460985

Persoana fizica, vand 1439
m ,C.Caransebesului. FS 65m,
Km 4-5 Tel 0355-407174

Vând 5000 m km 6 front
stradal 27m drum cocserie km8
parallel aransebesului Tel
0112398980879

nd 2 camere camin cu
centrala , podele si usa metalica
pret neg Tel 0727711228

Vand 4200 m2 in Bocsa,FS
18m,gaz,curent Telefon: 0355-
407174 Proprietar, vand urgent
apartament 3 camere pe Calea
Caransebesului, confort 1, etaj
1 din 4, 38000 euro. Telefon:
0723573505

Persoana fizica,vand 4200
m2 in Bocsa,FS 18 m, gaz,
curent, pret negociabil Telefon:
0355-407174

Persoana fizica,vand 24600
m2 in Urseni-Mosnita Noua,15
Km de Timisoara,4,5 EURO
m2,pret neg Tel 0355-407174

nd spatiu comercial pe
surianu nr 3 cu termopane dotat
cu rafturi pulturi frigidere in stare
de functionare Tel 0748
999303

V nd urgent apartament n
e i a 3 camere conf. 2, bucă

tărie mărită, cameră balcon
izolată termic, bloc acoperit,
zonă lini tită. 27.000 . ccept
credit bancar el. 0730
370195 0730 370196

şi

ş

ş

ţa, f

ând cas
ţ 45.000 €

neg. Tel. 0724-526062.
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Vând Dacia Papuc în stare
bun ţ neg.
Tel. 0727-784543, 0722-264910.

Vând Golf 5 Variant, 1,9 TDI,
negru, 2002, inch centr, incalzire
scaune, alarm, geam elect +
oglinzi, computer bord, ABS ESP,
airbag, proiectoare, spalator
faruri. Preţ 7999 neg. Tel. 0741-
231881.

Vând Fiat Stilo 1.9 Jtd, an
2004, full electric, înmaticulat,
neg. Tel. 0721-747912.

ă, asigurare la zi, pre

Vând Dacia 1410 break, a.f.
1996. Preţ1400 €. Tel. 0721-
978777.

Imobiliare

Auto-Moto-Velo

Cump
ţ e l u - R o

ând s
ţi

pomi fructiferi, zona Ţerova. Tel.
217212, 0730-315309.

ând camer
ţionarilor în

Lunc
ând garsonier

ând cas mobilat ţar

ţiri, bd.
Republicii. Tel. 0355-804374.

D o r e s c s

ând apartament 2 camere
bloc 4 etaje, et. 1, ocupabil
imediat. Preţ 20.800 € neg. Tel.
0355-804374.

ând în Re ţa, în centru,
cas

ţiri (ceas
gaz, convector, boiler, interfon)
et. 3, preţ 10.500 € neg. Tel.
0355-804741, 0728-213320.

Persoan

ăr casă modestă la
A n i n a , O

ăla ă cu
grajd nou, 2 ha teren, cu mul

ă de cămin cu
baie, în Blocul Func

ă (3 buc).Tel. 0730-885222
ă etaj 1

Mociur. Tel. 0730-885222.
ă ă la ă

(zona Calina) cu grădină, curte,
anexe, cu teren 7 ha deal + 1 ha
luncă + 2 ha pădure, zonă bună
pentru firmă, cre

ă, zonă pitorească.
Tel. 0355-806062.

Închiriez apartament 2
camere cu îmbunătă

ă î n c h i r i e z
apartament nemobilat, fără
intermediari. Tel. 0740-518498.

ă cu grădină, urgent. Tel.
253824.

Persoană fizică, vând cămin
2 camere cu îmbunătă

ă fizică, cumpăr
apartament 3 camere conf. 1, în

ş u s a u
Caransebeş. Tel. 0751-636715.

ş stare bun

şterea caprelor
şi apicultur

şi

V

V

V

V

V

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

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

Au fost modificate cerinţele pe care o plajă dintr-o
trebuie

să le îndeplinească. Astfel, trebuie să se asigure cel
puţin 8 mp de zonă de uscat de persoană, dotarea cu
cel puţin un recipient pentru colectarea selectivă a
deşeurilor la 250 mp zonă de plajă

zonă naturală amenajată pentru îmbăiere
Avocaţii străini vor putea profesa în România.

Acest lucru este posibil chiar de la 1 august, pentru
că statutul avocatului a fost modificat. Singura
condiţie pentru a pleda în instanţele româneşti este
că avocaţii străini să facă dovada pregătirii
profesionale de specialitate.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
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Legea nr. 195 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.
20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al
construcţiilor existente (M.O. nr. 453/04.07.2007)

Legea nr. 217 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor
şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării
documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea
funciară a terenurilor agricole (M.O. nr. 454/05.07.2007)

Ordinul nr. 599 al ministrului economiei şi finanţelor pri-
vind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie
cu discont şi ale obligaţiunilor de stat de tip benchmark
aferente lunii iulie 2007 (M.O. nr. 457/06.07.2007)

Ordinul nr. 31 al ministrului pentru întreprinderi mici şi
mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale privind implemen-
tarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru
sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr.
460/09.07.2007)

Ordinul nr. 144 al preşedinteluiAutorităţii Naţionale Sani-
tare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind
modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregis-
trare a activităţilor de vânzare directă de produse primare, a
activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de
fabricare a alimentelor (M.O. nr. 460/09.07.2007)

Circulara nr. 14 a Băncii Naţionale a României privind
realizarea şi punerea în circulaţie, în scop numismatic, a
unor monede dedicate aniversării a 550 de ani de la urcarea
lui Ştefan cel Mare pe tronul Moldovei (M.O. nr.
463/10.07.2007)

Circulara nr. 15 a Băncii Naţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a Româ-
niei, valabil în luna iulie 2007 (M.O. nr. 463/10.07.2007)

Legea nr. 204 pentru modificarea O.G. nr. 105/1999
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
(M.O. nr. 467/11.07.2007)

Legea nr. 209 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
111/1995 privind constituirea, organizarea şi func ionarea
Depozitului legal de documente, indiferent de suport (M.O.
nr. 467/11.07.2007)

H 601 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul securită ii şi sănătă ii în muncă
(M.O. nr. 470/12.07.2007)

H 600 privind protec ia tinerilor la locul de muncă
(M.O. nr. 473/13.07.2007)

H 676 privind domeniile de studii universitare de
licen ă, structurile institu iilor de învă ământ superior i spe
cializările organizate de acestea (M.O. nr. 481/18.07.2007)

ţ

.G. nr.
ţ ţ

.G. nr. ţ

.G. nr.
ţ ţ ţ -ş

î ţ
â

ncepând cu 1 septembrie 2007 valoarea punctului de
pensie va creşte de la 396,2 lei la 416 lei

�

�

�

�

�

ă
ă Reactorul 2 al centralei nuclear-electrice de la

Cernavodă a fost pus în funcţiune S-a deschis Centrul Român HIV-SIDA la Institutul de Boli
Infecţioase "Matei Balş" din Bucureşti Î

Potrivit I.N.S., salariul mediu nominal net a crescut n luna iunie cu 1,1% fa de luna
anterioar , ajung nd la 1023 RON (318 EUR)

4

P .romovarea educaţiei fizice în şcoli În acest
scop, MECT urmăreşte realizarea, săptămânal, a
minimum 3 ore de educaţie fizică şi sport în şcoli,
indiferent de profilul acestora. Conţinutul lecţiilor de
educaţiei fizică şi sport, dar şi predarea acestora vor
fi îmbunătăţite.

In Monitorul Oficial nr. 498/25 iulie
2007, a fost publicata Legea nr.
255/2007 pentru modificarea Legii nr.
578/2004 privind acordarea unui
ajutor lunar pentru sotul supravietuitor.

Legea mai sus mentionata
modifica substantial conditiile de
acordare a unui ajutor lunar pentru
sotul supravietuitor si stabileste in mod
expres cuantumul ajutorului lunar.

Astfel, sotul supravietuitor al unei
persoane care, la data decesului, avea
calitatea de pensionar, dupa caz, in
sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, in fostul
sistem al asigurarilor sociale de stat
sau in fostul sistem al asigurarilor
sociale pentru agricultori beneficiaza,
la cerere, de un ajutor social.

Ajutorul lunar se acorda sotului
supravietuitor care, la data solicitarii,
indeplineste cumultativ urmatoarele
conditii:

este pensionar in sistemul public
de pensii si are cel putin varsta
standard de pensionare, prevazuta in
anexa nr. 3 la Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

nu beneficiaza de pensie din alte
sisteme neintegrate sistemului public;

nu s-a recasatorit dupa decesul
sotului;

durata casatoriei cu sotul care a
decedat a fost de cel putin 10 ani (pana
in prezent, conditia era a ca durata
casatoriei sa fi fost de cel putin 15 ani);

nu se afla in una dintre situatiile
prevazute la art. 5 alin (1) din Legea nr.
19/2000, cu modificarile si completa-
rile ulterioare;

are domiciliul pe teritoriul Romaniei

De asemenea, ajutorul se acorda
in situtatia in care cuantumurile drep
turilor de pensie realizate la data
solicitarii sunt mai mici de

364 lei, in situatia sotului supravie-
tuitor care beneficiaza de pensie
stabilita in baza prevederilor Legii nr.
19/2000, cu modificarile si completa-
rile ulterioare, sau stabilita in fostul
sistem al asigurarilor sociale de stat,
precum si in situatia sotului supravie-
tuitor care beneficiaza atat de pensie
stabilita in fostul sistem al asigurarilor
sociale de stat, cat si in fostul sistem al
asigurarilor sociale pentru agricultori;

140 de lei, in situatia sotului supra-
vietuitor care beneficiaza numai de
pensie stabilita in fostul sistem al
asigurarilor sociale pentru agricultori.

Astfel, cuantumul ajutorului lunar
este de

90 de lei/luna pentru sotul supra-
vietuitor care se regaseste in situatia in
care cuantumurile drepturilor de pen-
sie realizate la data solicitarii ajutorului
lunar sunt mai mici de 364 de lei;

35 de lei/luna pentru sotul supra-
vietuitor care se regaseste in situatia in
care cuantumurile drepturilor de pen-
sie realizate la data solicitarii ajutorului
lunar sunt mai mici de 140 lei.

Legea mai prevede ca in situatia in
care durata casatoriei cu sotul care a
decedat a fost mai mica de 10 ani, dar
de cel putin 5 ani, cuantumul ajutorului
lunar se diminueaza proportional.

Ajutorul lunar se acorda si se
plateste de catre casele teritoriale de
pensii incepand cu data de intai a lunii
urmatoare depunerii cererii.

Prevederile legii vor intra in vigoare
la data de 1 ianuarie 2008.
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Modific@ri privind
concediile }i indemniza]iile
de asigur@ri sociale de

s@n@tate
In Monitorul Oficial nr. 519/1 august

2007, a fost publicat Ordinul nr.
830/175/2007 al Ministrului Sanatatii
Publice si al presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate
privind modificarea si completarea
Ordinului Ministrului Sanatatii si al
presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare
a prevederilor Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile si indemnizatiile de
asigurari sociale de sanatate, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Prevederile ordinului cuprind
modificari in ceea ce priveste baza de
calcul lunara/cota de contributie pentru
concedii si indemnizatii pentru
persoanele asigurate, conform
dispozitiilor prevazute in Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005.

Ordinul contine si dispozitii
modificatoare privind termenul de plata
a contributiilor pentru concedii si
indemnizatii, stagiul de cotizare,
concediul medical. De asemenea, este
stabilit modelul declaratiei privind
evidenta nominala a asiguratilor care
au beneficiat de concedii si
indemnizatii, precum si modelul
declaratiei de asigurare pentru
concedii si indemnizatii s.a.

Potrivit normelor de aplicare, in
fondul de salarii sunt incluse si sumele
reprezentand indemnizatii pentru
incapacitate temporara de munca
cauzata de boli obisnuite sau de
accidente in afara muncii, precum si
indemnizatii pentru incapacitate
temporara de munca ca urmare a unor
accidente de munca sau boli profesio-
nale, suportate de catre angajator.

Baza lunara de calcul a contributiei
pentru concedii si indemnizatii pentru
persoanele asigurate in sistemul de
asigurari sociale de sanatate nu poate
fi mai mare decat produsul dintre
numarul asiguratilor din luna pentru
care se calculeaza contributia si
valoarea corespunzatoare a 12 salarii
minime brute pe tara.

%nfiin]area, organizarea }i
func]ionarea cre}elor a fost
reglementat@ prin lege

In Monitorul Oficial nr. 507/30 iulie
2007, a fost publicata Legea nr. 263/2007
privind infiintarea, organizarea si functio-
narea creselor.

Potrivit prevederilor legii, cresele sunt
structuri care ofera servicii specializate
pentru cresterea, ingrijirea si educarea
timpurie a copiilor in varsta de pana la 3
ani.

Cresele se infiinteaza, se organizeaza
si functioneaza ca centre cu program zilnic
sau saptamanal, in sistem public ori privat.

Cresele in sistem public se infiinteaza
prin hotarare a consiliului local, in
subordinea acestuia, ca unitati cu sau fara
personalitate juridica.

Cresele in sistem privat se infiinteaza
de catre societati comerciale, regii auto-
nome, organizatii neguvernamentale, per-
soane fizice autorizate sau alte persoane
juridice, cu respectarea prevederilor legale
in vigoare referitoare la serviciile sociale.

Cresele realizeaza, in principal,
urmatoarele activitati:

asigura servicii de ingrijire si suprave-
ghere a copiilor in varsta de pana la 3 ani;

asigura un program de educatie timpu-
rie adecvat varstei, nevoilor, potentialului
de dezvoltare si particularitatilor copiilor in
varsta de pana la 3 ani;

asigura nutritia copiilor cu respectarea
normelor legale in vigoare;

colaboreaza cu familiile copiilor care
frecventeaza cresa si realizeaza o relatie
de parteneriat activ cu parintii/reprezen-
tantii legali in respectarea interesului
copilului etc.

Potrivit legii, valoarea contributiei luna-
re de intretinere datorate de parintii/repre-
zentantii legali ai copiilor inscrisi la cresa
organizata in sistem public se stabileste in
functie de veniturile familiei si de numarul
de copii aflati in intretinerea acesteia.

Legea contine, totodata, dispozitii
privind modul de finantare a creselor,
structura de personal, contraventiile in
acest domeniu si regimul sanctionator al
acestora.

La data intrarii in vigoare a legii, se
abroga dispozitiile referitoare la crese din
Hotararea Guvernului nr. 360/1991 privind
organizarea activitatii creselor si gradi-
nitelor si stabilirea contributiei parintilor la
intretinerea copiilor din aceste unitati.

�

�

�

�

Salariatul poate cere daune morale angajatorului
In Monitorul Oficial nr. 497/25 iulie 2007, a fost publicata Legea nr.

237/2007 privind modificarea art. 269 alin. (1) din Codul muncii
In noua sa forma, textul alin. (1) are urmatorul continut: "(1)Angajatorul este

obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il
despagubească pe salariat in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu
material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de
serviciu sau in legatura cu serviciul."

Modificarea Codului muncii a intrat in vigoare .

Modific@ri importante privind ajutorul
lunar pentru so]ul supravie]uitor
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În oraşul japonez Hiroshima au fost
comemorate victimele atacului atomic american din urmă cu 62 de ani Guvernul american
a confirmat Comisiei Europene intenţia sa de a impune obligativitatea vizelor electronice
pentru cetăţenii europeni care vizitează teritoriul SUA

Al Fatah respinge oferta de dialog a Hamas

Statele Unite ale Americii şi Rusia
trebuie în continuare să distrugă mari cantităţi din stocurile lor enorme de arme chimice
pentru a se conforma unui acord internaţional vechi de zece ani care interzice aceste arme

La şapte ani de la summitul istoric care a
lansat procesul de apropiere dintre

, liderii acestora se vor reuni între 28 şi
30 august, la Phenian, pentru a promova
pacea în Peninsula divizată, au confirmat
oficial cele două părţi.

cele două
Corei

Întreaga lume a suferit de la începutul acestui an
efectele unor de la
inundaţiile catastrofale din Asia, până la valurile de căldură
din Europa şi ninsorile dinAfrica de Sud, se precizează într-
un raport despre climă dat publicităţii marţi de Organizaţia
Mondială de Meteorologie

evenimente meteorologice extreme,

5

Uniunea Europeană şi

nediscriminarea
„Uniunea Europeană şi nediscriminarea” este titlul

unui concurs lansat în 30 iulie 2007, în cadrul „Anului
european al egalităţii de şanse pentru toţi”, de către dl
Franco Frattini, vicepreşedinte al Comisiei Europene,
comisar pentru justiţie, libertate şi securitate. Copiii şi
adolescenţii europeni cu vârsta cuprinsă între 12 şi 18
ani sunt invitaţi să creeze un poster privind
nediscriminarea în UE. Concursul vizează
sensibilizarea tinerilor cetăţeni europeni faţă de
acţiunile UE în acest domeniu.

Tinerii care doresc să participe la concurs trebuie
să creeze un poster care să ilustreze ideea
nediscriminării în Uniunea Europeană. Participanţii
vor fi împărţiţi în două categorii, în funcţie de vârstă
(12-14 ani şi 15-18 ani), şi trebuie să lucreze în echipe
formate din cel puţin patru tineri.

La nivel naţional, lucrările vor face obiectul unei
prime selecţii şi cele trei echipe laureate din fiecare
categorie de vârstă vor fi invitate, la data de 20
noiembrie, „Ziua internaţională a drepturilor copilului”,
la o ceremonie de decernare a premiilor, organizată în
fiecare stat.

La nivel european, lucrările recompensate cu
premiul întâi pe plan naţional vor face obiectul unei a
doua selecţii şi cele trei echipe laureate din fiecare
categorie de vârstă vor fi invitate la Bruxelles între 15
şi 17 decembrie pentru a descoperi oraşul şi instituţiile
europene şi pentru a participa la o ceremonie
europeană de decernare a premiilor care va fi
prezidată de către vicepreşedintele Frattini.

Cele mai bune postere vor fi prezentate pe site-
urile reprezentanţelor Comisiei în statele membre UE
şi pe serverul Europa. De asemenea, acestea vor
putea fi utilizate în cadrul viitoarelor campanii
europene de luptă împotriva discriminărilor.

Această iniţiativă este cu atât mai salutară cu cât,
aşa cum s-a menţionat mai sus, Comisia Europeană a
decis să declare anul 2007 „Anul european al egalităţii
de şanse pentru toţi”. În plus, aceasta se înscrie în
cadrul politicii Comisiei de luptă împotriva
discriminărilor şi reflectă hotărârea sa de a integra
acest principiu în cadrul tuturor politicilor sale interne
şi externe.

Informaţii suplimentare sunt disponibile la adresa
www.eurotineri.eu care permite accesarea site-ului
concursului.

Acest nou concurs reprezintă continuarea unei
prime ediţii, care a avut loc în 2006, pe tema
drepturilor copilului. Nu mai puţin de 2 237 de echipe
din întreaga UE au acceptat provocarea de a
prezenta un poster pe tema drepturilor copilului, sub
deviza „Susţineţi-vă drepturile!”. Cele mai bune
lucrări, disponibile pe site-ul http://ec.europa.eu/
commission_barroso/frattini/children/children_2006_
en.htm#national vor putea fi, de asemenea, utilizate
în cadrul viitoarelor campanii europene.

Atunci când călătoresc, cetăţenii europeni au
dreptul la protecţie diplomatică şi consulară din partea
tuturor ţărilor Uniunii Europene.

Potrivit unui sondaj , jumătate din europeni au de
gând se călătoarească peste hotarele Uniunii Euro
pene în următorii trei ani. Însă ceea ce puţini europeni
ştiu este că, la nevoie, se pot adresa ambasadelor sau
consulatelor altor state membre ale UE.

Fie că sunteţi implicat într-un accident grav, fie că
sunteţi victima unei crime violente, puteţi cere
protecţie diplomatică şi consulară la oricare dintre
cele 27 de state membre ale UE.Acest drept vă revine
în calitate de cetăţean al Uniunii. Dacă ţara
dumneavoastră nu este reprezentată (ambasadă,
consulat general, consulat sau consul onorific), puteţi
cere asistenţă din partea oricărei reprezentanţe

permanente a UE. Trebuie doar să puteţi dovedi că
aveţi naţionalitatea unuia dintre cele 27 de state
membre. De asemenea, veţi primi asistenţă în caz de
arest, detenţie, deces sau repatriere. În cazuri de
mare urgenţă, vi se poate oferi şi asistenţă financiară.

Este important de reţinut că trebuie să vă adresaţi
numai ambasadelor sau consulatelor, şi nu
delegaţiilor UE, care nu se ocupă de protecţia
diplomatică sau consulară - ţine de jurisdicţia statelor
membre.

Puteţi obţine consiliere gratuită cu privire la
drepturile dumneavoastră telefonând la numărul
00800 6 7 8 9 10 11 (serviciul EUROPE DIRECT),
oriunde v-aţi afla în UE.

-

Consulate şi ambasade ale ţărilor din UE
( )30/07/2007

Centrul geografic al Uniunii Europene cu 27 de
membri, calculat după aderarea României şi Bul
gariei, se află în localitatea germană Gelnhausen-
Meerholz, din landul Hesse. Coordonatele centru
lui geografic - calculat de specialişti germani - sunt:
latitudine 50 de grade, 10 minute şi 21 de secunde
Nord şi longitudine 9 grade şi 9 minute Est.

-

-

Comisia a adoptat o strategie menită să favorizeze
adoptarea televiziunii mobile în cele 27 de state
membre ale UE. Comisia îndeamnă statele membre şi
reprezentanţii sectorului privat să faciliteze şi să
accelereze introducerea televiziunii mobile în Europa
şi să încurajeze utilizarea DVB-H ca standard
european unic în domeniu.

Radiodifuziunea mobilă reprezintă pentru Europa
o oportunitate extraordinară în ceea ce priveşte
menţinerea şi extinderea poziţiei de lider în domeniul
tehnologiei şi al serviciilor audiovizuale mobile”, a
afirmat Viviane Reding, Comisar al UE pentru
Societatea Informaţională şi Mass-media. „În prezent,
Europa se află într-un moment de răscruce. Putem fie
să preluăm conducerea la nivel global, aşa cum am
făcut în cazul telefoniei mobile bazate pe standardul
GSM dezvoltat de industria europeană, fie să le
permitem altor regiuni să beneficieze de partea leului
pe piaţa atât de promiţătoare a televiziunii mobile.
Aşteptarea nu este o soluţie. Este momentul ca
reprezentanţii europeni ai acestui sector, precum şi
guvernele, să treacă la televiziunea mobilă”.

Până în prezent, introducerea şi adoptarea
televiziunii mobile în UE s-au desfăşurat într-un ritm
lent, în timp ce în regiunile concurente ale Europei
progresele înregistrate au fost considerabile. Europa
riscă să-şi piardă avantajul concurenţial în cazul în
care nu adoptă imediat măsuri concrete. De exemplu,
în Coreea de Sud, cea mai dezvoltată piaţă a serviciilor
de televiziune mobilă din Asia, rata de penetrare a
televiziunii mobile este de aproape 10%. În Italia, cea
mai avansată piaţă din UE, rata de penetrare este,
însă, în continuare, sub nivelul de 1%.

Comisia acordă o importanţă deosebită succesului
televiziunii mobile (a se vedea IP/07/340), o piaţă a
cărei cifră de afaceri ar putea ajunge la 20 de miliarde
de euro până în 2011, numărul estimat de utilizatori
fiind de 500 de milioane în întreaga lume. În opinia
Comisiei, Comunicarea „Către o consolidare a pieţei
interne a televiziunii mobile”, publicată astăzi,
reprezintă un document fundamental din perspectiva
creării de locuri de muncă şi de oportunităţi de afaceri
pentru creatorii de conţinut, furnizorii de servicii şi
producătorii de echipamente, precum şi din pers
pectiva furnizării de noi servicii cu valoare adăugată
pentru publicul larg.

În ceea ce priveşte adoptarea televiziunii mobile,
Comisia a identificat trei factori-cheie, esenţiali pentru
succesul acestui demers:

Standarde/interoperabilitate: Comisia va promova
consensul asupra unui standard comun, astfel încât să
se reducă fragmentarea pieţei determinată de
multitudinea de opţiuni tehnice privind televiziunea
mobilă. Avantajele oferite de un standard comun sunt
de altfel confirmate de succesul standardului GSM,
care a beneficiat de sprijinul ferm al Comisiei şi al
statelor membre la sfârşitul anilor '80. În prezent,
tehnologia DVB-H (Digital Video Broadcasting for
Handhelds) este candidatul cel mai serios pentru
viitoarea televiziune mobilă, cu lansări comerciale şi

testări realizate deja în 18 ţări europene şi în curs de
realizare într-un număr din ce în ce mai mare de ţări din
întreaga lume.

Spectrul de frecvenţe: Comunicarea publicată
astăzi subliniază necesitatea unei strategii la nivelul
UE în ceea ce priveşte aşa-numitul „dividend digital”,
spectrul de frecvenţe de calitate care va fi eliberat în
urma trecerii de la televiziunea analogică tradiţională
la cea digitală. Comisia cere statelor membre să pună
cât mai curând posibil la dispoziţia televiziunii mobile
spectrul de frecvenţe, inclusiv banda UHF (470-862
MHz), în măsura disponibilităţii. Datorită caracteris
ticilor sale tehnice, acest spectru de frecvenţe este
considerat ca fiind cel mai potrivit pentru serviciile
multimedia mobile. De asemenea, Comisia a iniţiat
deschiderea unei alte benzi de frecvenţe pentru
serviciile de televiziune mobilă: aşa numita bandă L
(1452-1492 MHz), gândită ca soluţie de rezervă.

Un mediu de reglementare favorabil: În momentul
de faţă, abordările naţionale în ceea ce priveşte
reglementarea sectorului televiziunii mobile diferă
considerabil. Acest lucru generează incertitudine
juridică la nivelul UE în ceea ce priveşte reglemen
tarea. Comisia consideră că, fiind un serviciu foarte
nou, televiziunea mobilă ar trebui să beneficieze de o
reglementare fără prea multe constrângeri („light
touch”). Comisia va organiza un schimb de bune
practici şi va oferi orientări în vederea obţinerii unui
cadru coerent pentru regimurile de autorizare a
televiziunii mobile.

Anul 2008 este considerat de Comisie ca fiind
crucial pentru pătrunderea pe piaţă a televiziunii
mobile în Uniunea Europeană, datorită unor eveni
mente sportive importante, cum ar fi Campionatul
European de Fotbal şi Jocurile Olimpice de vară, care
vor oferi o şansă unică în ceea ce priveşte creşterea
nivelului de conştientizare în rândul consumatorilor şi
adoptarea de noi servicii.

În martie 2006, Comisia a încurajat înfiinţarea unui
Consiliu european pentru difuzarea mobilă (European
Mobile Broadcasting Council - EMBC) în vederea pro
movării televiziunii mobile în Europa. Acesta a reunit
reprezentanţi ai sectorului telecomunicaţiilor, ai produ
cătorilor de echipamente, ai producătorilor de aplicaţii
software, ai sectorului radiodifuziunii, precum şi ai
creatorilor de conţinut. Cu toate acestea, EMBC nu a
reuşit să ajungă la un acord şi să propună soluţii secto
riale. Din acest motiv, Comisia a decis să intervină şi să
sprijine activ adoptarea televiziunii mobile în Europa.

-

-

-

-

-

-

-
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� În săptămânile următoare, Comisia va pregăti aşa
dar includerea DVB-H pe lista oficială de standarde a
UE (publicată în Jurnalul Oficial al UE) şi va încuraja
astfel, şi pe cale juridică, utilizarea sa în toate cele 27
de state membre. În cursul următoarelor luni, Comisia
va urmări îndeaproape evoluţiile pieţei, iar în 2008 va
elabora propuneri, inclusiv în legătură cu obligativita
tea utilizării DVB-H, în cazul în care acest lucru este
necesar şi oportun.

-

-

Context:

Bruxelles, 18 iulie 2007

Comisia deschide pia]a unic@ european@
a serviciilor de televiziune mobil@

Justiţie şi drepturile cetăţenilor
- repturile cetăţenilor -d
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Vând apartament 2 camere, confort 1,
semidecomandat, Micro 2, centrala,
termopane, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, imbunatatit, centrala, termopa-
ne, balconul modificat . Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, suparafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, Micro 3, complet imbunatatit,
termopane, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
amenajat, etaj intermediar, 30000 € neg.
Tel. 0355-404462, 0788021438.

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, centrala, termopane, 35000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Moroasa, centrala, bucatarie modificata.
Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, imbunatatit, centrala, 2 bai.
Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 3 camere, decoman-
dat, Micro 4, 2 balcoane, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, 28000 €. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, amenajat,
Micro 3, etaj 1/4, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
amenajat, termopane, 30000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 bai, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 33000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, Micro3 ,bucatarie modificata,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 2, amenajat, 31000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, bucataria
marita, centrala, 38000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438.

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, Govândari, suprafata mare, 2 bai,
2 balcoane, imbunatatit, peretii izolati. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere, deco-
mandat, Centru, suprafata mare, 2 bai, 2
balcoane, amenajat, centrala. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, Micro 2,
32.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, centrala, 2
balcoane. Tel. 0355-404462, 0788021438,
0723584980 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 4 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala, 2 bai,
zona l inist i ta. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Lunca,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021442.

Vând casa 3 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, curte, pret negociabil.
Te l . 0355-404462 , 0788021442 ,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa o camera, Muncitoresc,
amenajata, 16500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
mansarda, 2 bai, amenajata, 22000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0723584980
(Banat Expert)

Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa 4 camere, Universalul
Vechi, garaj, gradina, terase. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 7 camere, Centru, etaj,
garaj, centrala, 2 bai, curte, 2 terase. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând casa mare, 9 camere, 3 bai, 3
garaje, sala de fitness, sauna, complet
mobilata si utilata, zona linistita. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând casa 4 camere, Centru,
amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând casa noua 6 camere, GoVând ari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren zona Moroasa, ideal
constructie casa, utilitati, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând teren 5500 mp, Calea Caranse-
besului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355-
404462, 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 17800mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere casa, pentru locuit
sau sediu firma, parter+etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere sau Vând spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

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,
Lunca, la bulevard. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
Moroasa, centrala, termopane, nou
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021439

Ofer spre inchiriere spatiu comercial,
zona Lunca, la bulevard, centrala,
amenajat. Tel.0355-404462, 0788021439

Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpar apartament 3 camere deco-
mandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Cumpar teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpar casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpar apartament 2 camere,
indiferent zona, ofer pret bun, cash,
comis ion 0% Tel . 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpar garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel . 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpar apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govândari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

ÎNCHIRIERE

CUMP RARE

Ă

Ă

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

Vând garsoniera Moroasa, imbunata-
tita, termopane, convector. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând camera de camin, etaj 2/4, Valea
Terovei, 6500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând garsoniera compusa din 2 came-
re camin, convector, etaj intermediar. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 2, amenajat, parter, balcon, 23000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, imbunatatit, centra-
la, boxa. Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, amenajat, centrala, termopane,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021438.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Moroasa, amenajat, 25000
€. Tel. 0355-404462, 0788021438.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca,boxa, amenajat. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Moroasa, amenajat, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Lunca,
imbunatatit, centrala, termopane, 26000 €.
Tel. 0355-404462, 0788021442.

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, centrala, 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, amenajat, centrala,
27000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala.Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Centru, imbunatatit, centra-
la, 2 balcoane. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, imbunatatit, centrala, 28000 €
neg. Tel. 0355-404462, 0788021443.

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, amenajat, 22000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0723584980

Vând apartament 2 camere, confort 2,
Micro 3, imbunatatit, centrala, termopane,
parter. Tel. 0355-404462, 0788021438.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 2, termopane, complet imbunatatit,
mobilat, 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 2,
imbunatatit, termopane, etaj 1/4. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Lunca, complet mobilat, termopane si alte
imbunatatiri. Tel. 0355-404462, 0788-
021438, 0723584980 (Banat Expert)

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând fabr ic
ţ

ţiile impuse
de UE. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi ţ 150
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 200 ha teren arabil la km 40 pe
drumul Re ţa Timi Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Cump
ţii. Ofer 22.000

€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1,

semidecomandat, et. 9/10, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Cump

ţii. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apart. 2 camere, conf. 1 deco-
mandat, etaj 4/4, zona Lunc
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apart. 2 camere conf. 1 deco-
mandat, et. 2, zona Lunca Veche, preţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj III/IV, zona Micro
III, superîmbun ţit, preţ 35.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

ând cas
ţie, zona

Govândari. Preţ 110.000 €. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 7.100 mp teren intravilan în loc.
Sânnicolaul Mare, amplasat la strada
naţional ţ 35 €/mp fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 12.300 mp teren intravilan +
caban

ţ 200.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.200 mp teren, zona Lunc

ţie public ţ 35 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 15 h teren arabil în loc.
M ţ 1.500 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 1.200 mp teren în zona Triaj.

Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 28.000 mp teren km 7. Preţ

negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principal ţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.000 mp teren intravilan +
spaţiu comercial zona Autog ţ
500.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând hal
ţile, preţ 80.000 €. Tel.

221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hal ţie, depozit) situa-

t
ţile. Preţ 250 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)

Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Tel. 221529, 0724-302616(Magister)

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere hal ţie,

depozit, 1.100 mp, toate utilit ţile, zona
Calea Timi ţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Rep ţ 13 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)

ă de pâine fără
concuren ă în localitate de 10.000
locuitori, îndepline

ăr apartament o cameră, zona
Luncă - Centru, fără agen

ăr urgent apartament 3-4
camere, zona Centru sau Luncă, exclus
agen

ă, 33.000 €.

ătă

ă 5 camere, baie ucătărie,
hol, dresing în construc

ă. Pre

ă 8 camere, apă curentă, canali-
zare, curent 380 V situat peMuntele Se-
menic, zonă centrală. Pre

ă,
certificat urbanism, agrement, alimen-
ta ă, sport. Pre

ăureni. Pre

ă. Pre

ării, pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

ă (produc
ă pe Calea Timi

ă

ă (produc
ă

ublicii. Pre

şte condi

şorii, front stradal 15 ml. Pre

şi şoara.

şoarei, 1.180 mp, toate
utilit

şoarei. Pre

V

V nd .000 mp teren intravilan,
Calea Timi

ă principală comercială,
trafic intens auto

ătate, suprafa ă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de par-
care 6, pre

ă Poli ă comer-
cială cu trafic pietonal

ă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, pre

ă
ultracentrală, cu suprafa

ăncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al jude

ă centrală. Pre ă.

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.â 4

ţ 65

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Re ţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arter

ţie auto-
buz ţ

ţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.

Ofer spre închiriere situat în Re iţa,
zona Lunca Pomostului bd. A.I.Cuza,
lâng ţie

ţie de tramvai
ţ

ţ 15 €/mp lunar +
tva.

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. I.L.Caragiale, zon

ţa de 189 mp,
front stradal 12 mp, zona b

ţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva.

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. Revoluţia din De-
cembrie, cu trafic pietonal

ţie de tramvai
ţa 160 mp,

front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.

Ofer spre închiriere spaţii pentru biro-
uri, firme, zon ţ 500 €/lun

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

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.

şorii, zona depozitelor, pre
€/mp.

şi

şi pietonal, sta
şi tramvai în vecin

ş

şi sediul Enel, zon
şi auto intens, cu

sta şi autobuz în apropiere,
suprafa

şi

şi
şi auto intens,

sta şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafa

şa, Oravi
şu, practic

V nd apartament 2 camere pre
20 500 . Tel. 0788-374146

V nd c min 1 camer contor gaz i
ap . Tel. 0788-520899

V nd apartament cu o camer , zon
central , bloc c r mid , etaj 1, suprafa a
42 m , ocupabil imediat. Tel. 0748 -
118778

V nd apartament 2 camere etaj 1
Lunc , pre 20 900 neg. Tel. 0748-
118080

V nd apartament. Tel. 0748-119443

V nd apartament 2 camere etaj 1
ocupabil imediat pre 20 800 neg. Tel.
0748-119443

V nd apartament 2 camere conf 1
pre 22 700 neg Tel. 0788-
374146

V nd apartament 2 camere etaj 1 zo
n excelent . Tel. 0788-388501

V nd apartament 2 camere Micro 1,
f r mbun t iri. Tel. 0788-520899

V nd apartament 3 camere. Tel.
0748-119122

â ţ
. € . (Tryo M)

â
. (Tryo M)

â
ţ

p
. (Tryo M)

â
ţ . €

. (Tryo M)
â .

(Tryo M)

â
, ţ . €

. (Tryo M)
â ort ,

ţ . € ociabil.
. (Tryo M)

â -
.(Tryo M)

â
î ţ .

(Tryo M)
â

. (Tryo M)

ă ă
ă

ă ă
ă ă ă ă

ă

ă ă

ă ă ă ă

ş

Vând urgent cas

ţul de 32.000 € neg. Tel. 0722-
411233, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent cas

ţul de 26.000 €.
Tel. 0722-411233, 0723-484780. (Grecu
Haus)

Vând urgent apartament cu trei ca-
mere, confort 1, la demisol, îmbun ţit,
central ţ

ţul de
26.000 €. Tel. 0722-411233, 0723-
484780. (Grecu Haus)

Vând urgent garsoniere confort 1

ţuri avantajoase. Tel. 0722-411233,
0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent cas

ţe, curte
ţul de 32.000 €. Tel. 0722-

411233, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament confort 1 cu
dou

ţuri avantajoase. Tel. 0722-
411233, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent cas
ţ

ţ avantajos. Tel. 0722-
411233, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent teren situat în B

ţ
ţi la

preţul de 15 €/mp neg. Tel. 0722-
411233, 0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent terenuri în Caransebe

ţ ţe
ţi, la preţul

de 15 €/mp neg. Tel. 0722-411233,
0723-484780. (Grecu Haus)

Vând urgent terenuri în Re ţa, lâng

ţuri avantajoase. Tel. 0722-411233,
0723-484780. (Grecu Haus)

ă cu cinci camere,
baie, bucătărie, garaj, anexe, curte beto-
nată, grădină mare, încălzire cu centrală
proprie, situată în Dealul Crucii, Randul
III, la pre

ă cu trei camere,
curte, grădină, anexe, situată în zona

ătă
ă, suprafa ă 70 mp, bun pentru

privatizare sau birouri, la pre

ămin în Govândari, la
pre

ă situată în localita-
tea Comorâste, cu patru camere, baie,
bucătărie, garaj, 2 pivni ădi-
nă mare, la pre

ă camere situate în Govândari,
la pre

ă în Văliug cu cinci
camere, 2 bucătării, garaj, pivni ă, curte

ădină, la pre

ăile
Herculane, zona hoteluri UGSR, în
suprafa ă totală de 11.000 mp, cu acces
la două drumuri principale, cu utilită

ătre mă-
năstire, în suprafa ă de 3.187 mp fâne

ădure cu utilită

ă
Releu ă
mănăstire iar pe muntele Semenic lângă
Cabana Gozna

Şcoala de Beton la pre

şi
garsoniere tip c

şi gr

şi trei

şi gr

ş,
zona Teius, situat pe drumul c

şi 2.568 mp p

şi
şi pe Calea Timişorii, lâng

şi mai jos de eoliene, la
pre

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 072 -3 484780
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TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

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

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

Vânz riã

Închirieri

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

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

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi ştali din jude ş-Severtin

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

şi taxele poştale
30 i l 0 49,2719
31 i l 0 49,4166
1 aug 0 49,4386
2 aug 0 49,7255
3 aug 0 49,5187
6 aug 0 49,8084
7 aug 0 49,5257
8 aug 0 49,7083

u . 7
u . 7

. 7

. 7

. 7

. 7

. 7

. 7

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,34
2,33
2,32
2,31
2,30
2,29
2,28
2,27
2,26
2,25

2,35
EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,22
3,21
3,20
3,19
3,18
3,17
3,16
3,15
3,14
3,13
3,12

USD

9 10 11 19 20 23 24 2512 13 16 17 18 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8
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918 de zile VANCOUVER 2010
Vancouver este cel mai mare oraş

din provincia Columbia Britanică în
Canada, fără însă a fi capitala provinciei,
care este Victoria. Aici vor avea loc
Jocurile celei de-a XXI-a Olimpiade de
iarnă în perioada 12 Februarie 2010 - 28
Februarie 2010. A fost ales gazdă a
Jocurilor de iarnă la a 115-a sesiune IOC
ce a vut loc la Praga în 2 iulie 2003.

Opt oraşe au aplicat pentru
găzduirea jocurilor:

Eight cities applied to host the
Games: Andorra la Vella în Andorra,
Berna în Elveţia, Harbin în China, Jaca
în Spania, Pyeongchang în Coreea,

Salzburg în Austria, Sarajevo în Bosnia-
Herzegovina şi Vancouver în Canada. În
august 2002 au fost acceptate de
Comitetul Executiv al IOC: Berna,

Pyeongchang, Salzburg, Vancouver. În
27 septembrie 2002 Berna şi-a retras
candidatura.

Oraşele candidate au fost selectate
după analiza ofertei, analiză făcută de
un grup format din membrii IOC şi experţi
externe. Analiza a avut la bază un set de
11 criterii tehnice de performanţă:
Sprijinul guvernului şi al opiniei publice,
Infrastructura, Locaţiile sportive,
Orăşelul olimpic, Condiţiile de mediu dar
şi impactul asupra mediului, Criteriile de
acoperire a nevoilor, Transportul,
Securitatea, Experienţa în organizarea
anterioară a unor evenimente sportive,
Fondurileşi conceptul general.

Decizia finală a fost favorabilă
oraşului canadian care a primit 56 de
voturi faţă de 53 pentru candidatul din
Coreea de Sud.

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT

8

Volei Tenis Moto GP

Ciclism

Călărie

Golf

2007 FIVB World Grand Prix
10-12 august - săptămâna II-a
17-19 august - săptămâna III-a

WTA
06-12 august - Tier II: Los Angeles
13-19 august - Tier I : Toronto
19-25 august - Tier II: New Haven

19 august - Cardion AB GrandPrix
Ceske Republic (Brno, Cehia)

08-16 august - Turul Germaniei

08-12 august - Samsung Super
Liga, etapa Dublin

09 - 12 August - PGA
Championship: Tulsa, OK, USA

Numărătoarea inversă

365 de zile BEIJING 2008
Jocurile celei de-a XXIX-a Olimpiadă

BEIJING 2008 o să aibă loc din 8 August
2008 până în 24 August 2008. Jocurile
din Beijing o să găzduiască cele 28 jocuri

de vară din programul Olimpic.
Aproximativ 10,500 de atleţi sunt
aşteptaţi să participe la Jocuri şi în jur de
20,000 de posturi de massmedia să
prezinte Jocurile lumii întregi.

În 13 iulie 2001, cu ocazia celei de a
112-a Sesiuni a Comitetului Olimpic
Internaţional (IOC), Beijing a fost ales
oraşul gazdă al Jocurilor celei de a XXIX
Olimpiade.

A fost folosită pentru prima dată de la
adoptarea ei la Sesiunea 110-a a IOC,
decembrie 1999, procedura alegerii în
două faze. Urmând această procedură,
oraşele trebuie să depăşească o fază
iniţială de selecţie în care sunt
examinate cerinţele tehnice de bază de
o comisie de experţi, decizia fiind luată

de Comitetul Executiv al IOC. Pentru
Olimpiada din 2008 au fost 10 oraşe care
au depus candidaturi: Bangkok, Beijing,
Cairo, Havana, Istanbul, Kuala Lumpur,
Osaka, Paris, Sevilia, Toronto. Cele cinci

oraşe candidate acceptate de Executivul
IOC au fost: Beijing (China), Istanbul
(Turcia), Osaka (Japonia), Paris
(Franţa), Toronto (Canada).

Procesul continuă cu vizite ale
Comisiei de Evaluare a IOC, comisie ce
studiază candidaturile fiecărui oraş,
inspectează dotările tehnice şi transmite
la finalul perioadei un raport asupra
candidatelor, cu două luni înaintea
sesiunii pentru alegerea oraşului gazdă.
În 2001, după a doua rundă de votare
Beijing a primit 56 de voturi faţă de 22
Toronto, 18 Paris şi 9 Istanbul.

Aproximativ 700.000 de oameni au
aplicat deja pentru un număr total de 4,9
milioane de bilete la Jocurile Olimpice de
anul viitor.

1814 de zile LONDRA2012
Competiţia pentru Olimpiada din

2012 s-a anunţat a fi printre cele mai
strânse din istoria Jocurilor. Şi aşa a fost.
În urma a patru runde de vot, membrii
IOC au ales, la a 117-a sesiune ce a avut
loc la Singapore în 6 iulie 2005, Londra
ca oraş gazdă al Jocurilor celei de a
XXX-a Olimpiadă, cu 54 de voturi din
104. Membrii Comitetului Olimpic
Internaţional au eliminat din primele trei
run-de de vot oraşele Moscova, New

York şi Madrid iar în finală rămăseseră
Parisul şi Londra. În cele din urmă,
preşedintele Comitetului Olimpic
Internaţional, Jacques Rogge, a anunţat
că oraşul ales este Londra.

Nouă oraşe şi-au exprimat iniţial
interesul pentru găzduirea Jocurilor
Olimpice din 2012: Paris (FRA), Leipzig
(GER), New York (USA), Istanbul (TUR),
Havana (CUB), Moscova (RUS), Londra
(GBR), Madrid (ESP) şi Rio de Janeiro
(BRA). După ce grupul de experţi a
prezentat concluziile preliminare,
membrii Biroului Executiv IOC au ales ca
oraşe candidate: Londra (GBR), Mosco-
va (RUS), New York (USA), Paris (FRA).

Decizia a fost luată în urma analizei
oraşelor aplicante pe baza a 16 criterii
tehnice, printre care s-au găsit: Concep-
tul Jocurilor Olimpice şi al moştenirii
transmise, Structura politică şi economi-
că, Formalităţile vamale şi de imigraţie,

Mediu şi Meteorologie, Jocurile Para-
limpice, Serviciile medicale, Securitate,
Transport, Media, Olimpism şi Cultură.

Printre multe din aspectele de
investiţii în infrastructură amintim doar
proiectul ce prevedea construirea unui
stadion olimpic nou, special pentru

atletism, a unui pavilion pentru sporturile
acvatice, sporturile de sală şi a unui
velodrom, toate într-un spaţiu restrâmns
şi imediat lângă satul olimpic.

Organizatorii spun că deja sunt
disponibile 200.000 de locuri în hoteluri,
la preţuri accesibile. Costul investiţiilor
este estimat de organizatori la patru
miliarde de dolari, dar experţii apreciază
că suma necesară este de două ori mai
mare. Aspectul financiar, precum şi
experienţa trecută a Atenei, care va plăti
încă 20 de ani de acum încolo costul
Jocurilor din 2004, a făcut ca sprijinul
pentru Londra 2012 în rândurile opiniei
publice să fie mai scăzut decât în alte
capitale, ca Parisul.

2374 zile SOCI 2014
În timp ce în staţiunea din nordul

Mării Negre uriaşul efort este la început,
numărătoarea inversă pentru evenimen-
tele olimpice continuă.

Olimpiada de Iarnă din 2014 va fi
organizată în staţiunea Soci, de la Marea
Neagră. Anunţul a fost făcut de
preşedintele comitetului olimpic, Jaques
Rogge, în cadrul unei reuniuni
desfăşurate luna trecută în Guatemala
City. Membrii comitetului au avut de ales,
în finală, între două oraşe: Soci, din
Rusia, şi Pyeongchang, din Coreea de
Sud. Anterior, în prima rundă a votului
secret, fusese eliminat din competiţie
oraşul austriac Salzburg. Candidatura
oraşului Soci a avut de câştigat, deşi
competiţia din finală a fost puternică (51
de voturi faţă de 47 voturi pentru
PyeongChang). Salzburg s-a descris
drept un paradis european al sporturilor
de iarnă, în timp ce oraşul sud-coreean a

accentuat faptul că olimpismul ar fi oferit
noi premise pentru reconciliere în Penin-
sula Coreeană. Oraşul Pyeongchang a
ratat de puţin Olimpiada de iarnă din
2010, care a fost acordată oraşului
canadian Vancouver.

Rusia, o putere olimpică ce deţine
293 de medalii cucerite la jocurile de
iarnă de-a lungul timpului, nu a găzduit
niciodată competiţia. Moscova a găzduit
doar Jocurile Olimpice de vară din 1980,
care au fost boicotate de Statele Unite,
pe fondul acţiunii militare din Afganistan
a Uniunii Sovietice.

Soci este un oraş multicultural cu
400,000 de locuitori ce reprezintă aprox.
100 de naţionalităţi.”Riviera Rusă", Soci,
se găseşte între plaja Mării Negre şi
zăpezile de pe culmile munţilor Caucaz.

Lucrările pentru pregătirea jocurilor
au început într-un ritm intens, numai
pentru ultimele cinci luni rămase fiind
alocate 980 de milioane de dolari.

Competiţii 9 - 22 August
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