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l elaborarea şi revizuirea schemelor de management a ariilor
naturale protejate;
l investiţii în infrastructura pentru uz public în siturile protejate;
l menţinerea şi îmbunătăţirea stării de conservare favorabilă a
habitatelor în ariile naturale protejate;
l menţinerea stării de conservare favorabilă a speciilor;
l activităţi de consultare, conştientizare, informare;
l activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de
gestionare a reţelei de arii naturale protejate
b) pentru Programul de Vecinătate:
l dezvoltarea locală economică şi socială, cu susţinerea
afacerilor şi agriculturii, cooperarea între serviciile publice locale,
dezvoltarea, la scară mică, a infrastructurii locale şi de mediu,
cooperare în domeniul turismului;
l promovarea construcţiei instituţionale şi dezvoltarea de
parteneriate dintre entităţi şi grupări din regiunea de frontieră,
încurajarea comunităţilor de pe ambele părţi ale frontierei în
implicarea cooperării pe termen lung în activităţi sociale,
educaţionale, culturale şi sportive.
Potenţialii aplicanţi (beneficiari ai fondurilor):
a) pentru POS de Mediu, axa prioritară 4: administraţiile şi
custozii ariilor naturale protejate, Agenţiile de Protecţia Mediului,
autorităţi publice locale (Consilii Locale, Consilii Judeţene,
Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, etc.), ONG-uri,
Institute de cercetare, Universităţi, muzee;
b) pentru Programul de Vecinătate: autorităţi regionale şi
locale, ONG-uri, Camere de comerţ, Camere şi organisme
profesionale, centre judeţene privind forţa de muncă, instituţii de
educaţie şi cercetare, fundaţii, asociaţii culturale şi sportive, etc.,
cu obligaţia să funcţioneze în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi
Mehedinţi, respectiv în districtele Borski, Branicevski, Banatul de
Sud, Banatul central şi Banatul de Nord din Serbia.
Alocarea financiară:
a) pentru această sesiune de colectare a proiectelor nu există
limită de buget, fiind acceptate la finanţare toate proiectele
eligibile care întrunesc punctajul minim pentru calificare (6
puncte dintr-un maxim de 10);
(continuare în pagina 2)

Agenţii imobiliare

Luna noiembrie a acestui an beneficiază, până la această
dată, de două mari oferte de fonduri europene:
l Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, Axa
prioritară 4, sesiune lansată la Reşiţa în 6 noiembrie 2007;
programul dispune de un buget de 215 milioane EURO, din care
aproximativ 172 milioane reprezintă finanţarea din Fondul
European de Dezvoltare Regională, iar restul este cofinanţare
de la bugetul de stat;

l Programul de Vecinătate România - Serbia 2004 - 2006,
licitaţia de proiecte 2006, lansată la Reşiţa în 12 noiembrie 2007,
cu un buget de 10.401.000 €, din care 9.001.000 € reprezintă
suma alocată aplicantului român (Phare CBC plus Guvern), iar
1.400.000 € revin Serbiei.
Tipurile de activităţi care pot fi finanţate:
a) pentru POS de Mediu, axa prioritară 4:
l dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în
vederea protejării biodiversităţii;
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Reşiţa, Bd. I.L. Caragiale Nr. 20
Tel./Fax: 0255-21.52.83

“PRISMA”
Tel. 0255-221134
E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma-online.ro

5 949994 960103

PRIMĂRIA VĂ INFORMEAZĂ
În cadrul şedinţei ordinare de lucru a Consiliului
Local al municipiului Reşiţa din 30 octombrie 2007 au
fost prezentate mai multe informări, documente care
constituie elemente suplimentare pentru perceperea
problemelor cu care se confruntă locuitorii oraşului, fie
că e vorba de modul de utilizare a banului public sau de
serviciile asigurate cetăţenilor, fie că se referă la modul
agreabil de petrecere a timpului liber.
Placarea bazinelor fântânii cinetice
În timpul lucrărilor de reabilitarea a fântânii cinetice
din Centrul Civic al Reşiţei s-a constatat că placarea
celor două bazine impune înlocuirea plăcilor din granit
existente deteriorate, ceea ce înseamnă o
suplimentare a fondurilor alocate iniţial, cu suma de
380.000 lei, la preţuri valabile în luna octombrie 2007,
evaluarea aparţinând S.C. CASE S.A. Reşiţa.

Cheltuielile reclamate de reabilitarea fântânii au
următoarea structură:
l proiectare (S.C. CASE S.A. Reşiţa)
35.000,0 lei
l reabilitare instalaţii electrice (S.C. EEI S.R.L.
Reşiţa)
224.543,38 lei
l reabilitare arhitecturală (S.C. CONSPROIECT
420.956,66 lei
S.R.L. Reşiţa)
l taxa IGSIC (0,8%)
5.164,0 lei
l placare bazine
380.000,0 lei
TOTAL
1.065.664,04 lei
Control al ANRSC Bucureşti la S.C. PRESCOM
S.A. Reşiţa
S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa, societate al cărei unic
acţionar este Consiliul Local al municipiului Reşiţa,
prestează activităţi de salubrizare, de transport local în
comun şi interurban de persoane, servicii funerare şi
administrare cimitire.
Bilanţul contabil pus la dispoziţia Autorităţii
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) i-au permis
comisiei să constate:

l creşterea cifrei de afaceri cu 9 %, raportată la
primele şase luni ale anilor 2006, respectiv 2007;
l creşterea producţiei vândute, cu 11,8%;
l creşterea cheltuielilor de exploatare, cu 22 %, în
principal datorat ă cre şterilor salariale şi ale
îndemnizaţiilor cu 37,7%, ceea ce, la nivelul întregii
societăţi, a generat, în semestrul I al acestui an, o
pierdere de 351.856 lei. S.R.L Litigiul S.C. PIEŢE
REŞIŢA S.R.L - S.C. CODA SERV.
Obiectul litigiului îl constituie, aparent, imobilul
intravilan, situat pe Bd. Muncii, nr. 21, situat pe un teren
pe care va fi realizat şi noul târg de maşini din Reşiţa.
Terenul, cu împrejmuire din beton şi dispunând de
toate utilităţile (apă, canalizare, energie electrică,
telefonie, gaz) este proprietatea Statului, Român, cu
drept de administrare în favoarea Consiliului Local al
municipiului Reşiţa
În calitatea sa de societar majoritar la S.C. PIEŢE
Reşiţa S.R.L., Consiliul Local hotărăşte majorarea
capitalului social al acesteia prin aport în natură (teren
cu suprafaţa de 5.648 mp, situat pe Bd. Muncii, înscris
în C.F. 1841, nr. top G 100/a/2/b şi G 100/4/b/2),
conform HCL nr. 267/25 septembrie 2007.
Terenul pe care se va realiza târgul de maşini şi
strămutarea talciocului este adiacent împrejmuirii din
beton, ceea obligă S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. să intervină, pentru acces şi construirea de noi clădiri şi spaţii
amenajate, tocmai la acest gard din beton, deci demolarea incriminată nu vizează construcţiile propriu-zise.
În data de 1 octombrie 2007, S.C. CODA SERV
S.R.L., reprezentată prin administrator doamna
Manuela Ecaterina Ciobanu cumpără un imobil
intravilan (sediu administrativ cu suprafaţa desfăşurată
de 100 mp şi atelier electric, cu suprafaţa desfăşurată
de 72 mp), situat pe Bd. Muncii, nr. 21.
Construcţia (sediu administrativ cu suprafaţa
desfăşurată de 100 mp şi atelier electric, cu suprafaţa
desfăşurată de 72 mp, dispunând de toate utilităţile şi
împrejmuire din beton) se găseşte pe un teren (cu
suprafaţa de 3 ha) al cărui proprietar este Statul român,
drept de folosinţă având Consiliul Local al municipiului
Reşiţa.
Prin adresa nr. 2137/23.10.2007 a Tribunalului
Caraş-Severin, urmare a Şedinţei Publice din 18
octombrie 2007, S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. este atenţionată să sisteze demolarea construcţiilor aparţinând
S.C. AUTOREMAR S.A., aflată în lichidarea judiciară,
având în vedere că acestea urmează să fie valorificate
pentru satisfacerea crean ţelor debitoarei. Din
atenţionare nu rezultă că imobilul a fost deja vândut. În
plus, procesul era încă în curs de desfăşurare la data
respectivă, următorul termen de judecată fiind stabilit
pentru data de 1 noiembrie 2007.
Totuşi, în aceeaşi zi, S.C. CODA SERV S.R.L.,
reprezentată prin administrator, doamna Manuela
Ecaterina Ciobanu sesizează S.C. PIEŢE REŞIŢA

Centrul de Urgen]@ pentru
Persoane f@r@ Ad@post

Putem avea bani europeni. Îi folosim sau îi pierdem?
(continuare din pagina 1)

b) pentru aplicanţii români, minim 10 % din
costurile totale eligibile ale proiectului vor fi puse la
dispoziţie ca resurse proprii, contribuţia fiind
exclusiv în numerar.
Termene limită pentru depunerea proiectelor:
a) pentru POS de Mediu, axa prioritară 4: 15
decembrie 2007, ora 16
b) pentru Programul de Vecinătate: 23 ianuarie
2008, ora 16;
Informaţii suplimentare:
a) pentru POS de Mediu, axa prioritară 4:
Organismul Intermediar pentru POS pentru
Infrastructura de Mediu pentru Regiunea V Vest,
Timişoara, Str. Amurgului, nr. 1, persoană de
contact Crina Bănăţean. Tel./Fax 0256-226675;
Web: www.posmediutm.ro;
b) pentru Programul de Vecinătate: Biroul
Regional pentru Cooperare Transfrontalieră
Timişoara, Str. Proclamaţia de la Timişoara, nr. 5,
Tel. 0356-426360, Fax 0356-426361, persoană de
contact Cătălin Radu. (R.B.)

Consiliul Judeţean Caraş-Severin prin Direcţia Monitorizare şi
Protecţie Socială a obţinut de la Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse finanţarea pentru proiectul „Centrul de Urgenţă
pentru Persoane fără Adăpost” Caransebeş iar în 7 noiembrie a.c.
preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, domnul Iosif
Secăşan, a semnat contractul de finanţare.
Noul centru va funcţiona la Caransebeş (strada Spitalului nr.
10) şi va răspunde nevoilor persoanelor adulte fără adăpost.
Aceştia vor găsi un adăpost temporar, vor primi hrană şi le va fi
oferită asistenţă medicală şi de resocializare. Capacitatea centrului
de urgenţă este de 80 de locuri.
Scopul proiectului este acela de a contribui la diminuarea
cerşetoriei, combaterea excluziunii sociale, exploatării
persoanelor adulte fără adăpost din judeţul Caraş-Severin.
Totodată, se urmăreşte contribuirea la îmbunătăţirea calităţii vieţii
şi susţinerea incluziunii sociale a acestei categorii de beneficiari.
Valoarea proiectului este de 994.648 lei din care Consiliul
Judeţean Caraş-Severin va suporta suma de 274.848 lei
reprezentând cheltuielile salariale cu personalul angajat în proiect.
Diferenţa de 719.800 lei este acoperită de către Ministrul Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse.
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S.R.L. că în data de 1 octombrie 2007 a cumpărat un
imobil intravilan, situat pe Bd. Muncii nr. 21, de la S.C.
AUTOREMAR S.A, aflată în lichidare judiciară şi
solicită încetarea acţiunii S.C.PIEŢE de demolare a
construcţiei.
Documentele invocate de CODA nu atestă
cumpărarea terenului.
Până la clarificarea statutului juridic atât al celor
două construcţii, cât şi al împrejmuirii din beton, plus
utilităţi, S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. va trebui să ţină
cont de conţinutul adresei Tribunalului. Viitorul
fotbalului reşiţean
La întâlnirea de la Timişoara, din 19 octombrie
2007, reprezentanţii FCU « Politehnica » Timişoara,
domnii Marian Incu şi Ovidiu Chivorchian şi Liviu
Spătaru, primarul municipiului Reşiţa, secondat de
Claudiu Dolot, reprezentantul Consiliului Local în
Adunarea Acţionarilor de la FCM Reşiţa au stabilit
condiţiile în care se va realiza colaborarea:
l bugetul anual necesar (3 milioane €) va fi asigurat
astfel: 1,5 mil. € - FCU Politehnica şi 1,5 mil. € Consiliul Local Reşiţa, Consiliul Judeţean CaraşSeverin, alţi acţionari şi sponsori;
l obligaţiile celor doi parteneri:
- Consiliul Local Reşiţa - punerea la dispoziţia a
bazei sportive, reabilitată (gazon refăcut, hidroizolaţie
terminată, sală de forţă, saună, bazin, cantonamente
în hotelul stadionului, două terenuri de antrenament,
cu gazon natural, respectiv sintetic, instalaţie pentru
jocuri în nocturnă) şi întreţinută corespunzător,
menţinerea celei de-a doua echipe;
- Consiliul Local Reşiţa - punerea la dispoziţia a
bazei sportive, reabilitată (gazon refăcut, hidroizolaţie
terminată, sală de forţă, saună, bazin, cantonamente
în hotelul stadionului, două terenuri de antrenament,
cu gazon natural, respectiv sintetic, instalaţie pentru
jocuri în nocturnă) şi întreţinută corespunzător,
menţinerea celei de-a doua echipe;
- FCU Politehnica va asigura jucători, antrenori şi
interfaţa cu forurile fotbalistice naţionale; va face
demersuri pentru preluarea acţiunilor deţinute de Dan
Izvernari, cu condiţia achitării datoriilor FCM către
firmele acestuia; schimbarea structurii manageriale.
Vizită de studiu a multiplicatorilor de informaţii
O delegaţie formată din 23 de membri ai Reţelei
Multiplicatorilor de Informaţie Europeană (provenind
din primării, prefecturi, ONG-uri) au efectuat o vizită de
patru zile la Bruxelles, acţiune al cărei scop este
familiarizarea participanţilor cu funcţionarea instituţiilor
europene, îmbunătăţirea cunoştinţelor privind politicile
europene şi iniţierea unor contacte cu instituţiile
implicate în comunicarea pe teme europene.
Din partea Primăriei Reşiţa a participat domnul
Sabin Ţârlea, Şef Birou Integrare Europeană, Proiecte
Europene. (R.B.)
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând saltea relaxa dublă,
culoare bordo şi cuier hol furnir
nuc, preţuri convenabile, stare f.
bună. Tel. 0355-402162.
Vând urgent maşină de
spălat Albalux 9 (tot cu motor
1400 rotaţii + rezistenţă) în stare
f. bună. Preţ 70 lei neg. Tel.
0355-807491 orele 10-22.30.
Vând mobilă bucătărie, 5

corpuri 100 lei corpul, 500 lei
integral. Tel. 0355-422451,
0722-861299.
Vând dormitor complet. Tel.
224894.
Vând adidaşi Nike mărime
45, preţ 60 € neg. Tel. 0723495967.
Vând porci. Tel. 0749195176.
Vând monitor 17” color
Panasonic, necesită cablu 220
V, preţ 60 lei neg. Vând frigider

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 14.11.2007
REŞIŢA: (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Administrator bancar:
1/0; Administrator hotel: 1/0; Agent de asigurare: 0/20; Agent
comercial: 1/2; Agent compensare: 1/0; Agent de paza: 1/0; Agent
imobiliar: 2/0; Agent vanzari: 0/1; Asistent manager: 2/2; Asistent
medical fizioterapie: 0/2; Asistent medical generalist: 3/3; Asistent
social: 0/1; Barman: 3/2; Brancardier: 1/0; Brutar: 0/4; Bucatar: :
8/2; Camerista hotel: 2/0; Casier: 1/2; Casier valuta: 0/1;
Confectioner articole din piele: 9/0; Consilier financiar-bancar: 3/0;
Consilier : 1/1; Contabil: 3/0; Croitor-confectioner imbracaminte
dupa comanda: 49/30; Cuptorar lianti: 1/0; Director unitate
bancara: 2/0; Dulgher: 3/5; Electrician auto: 0/2; Electrician de
intretinere si reparatii: 1/31; Electrician in constructii: 0/5;
Electromecanic electroalimentare: 0/1; Faiantar: 3/4; Femeie de
serviciu: 3/0; Fierar betonist: 1/5; Fochist pentru cazane: 1/0;
Frezor universal: 5/0; Gipsar: 1/4; Inginer constructii civile,
industriale si agricole: 2/0; Inginer constructor instalatii: 0/5;
Inginer de cercetare in masini: 1/0; Inginer geodez: 0/2; Inginer
instalatii pentru constructii: 1/0; Inginer mecanic: 0/2; Ingrijitoare
batrani la domiciliu: 0/1; Ingrijitoare bolnavi la domiciliu: 1/0;
Ingrijitor cladiri: 2/0; Inspector asigurari : 0/2; Instalator apa, canal:
2/10; Instalator centrale termice: 1/0; Instalator incalzire centrala si
gaze : 3/0; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 0/3; Intermediar in
activitatea financiara si comerciala: 0/4; Laborant chimist: 0/2;
Lacatus constructii metalice: 2/10; Lacatus mecanic: 1/17;
Lucrator comercial: 3/4; Maistru constructii civile, industriale si
agricole: 1/0; Maistru industriile textila, pielarie: 5/0; Manager
relatii cu clientii: 1/0; Manichiurist: 1/0; Manipulant marfuri: 2/0;
Maseur: 2/0; Mecanic auto: 0/2; Muncitor necalificat in silvicultura:
20/0; Muncitor necalificat la ambalarea produselor : 2/3; Muncitor
necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie,
parchet: 36/35; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 8/0;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 20/21; Ofiter bancar :
2/0; Operator calculator: 0/1; Operator fabricarea mezelurilor: 0/5;
Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator: 0/1;
Operator taiere: 0/10; Ospatar: 15/6; Paznic: 0/2; Pedichiurist: 1/0;
Receptioner de hotel: 2/0; Reporter: 1/0; Sofer autocamion: 1/0;
Sofer autoturisme si camionete: 2/1; Spalator vehicule: 1/0;
Strungar la masini de alezat: 5/0; Strungar la masini de prelucrat in
coordonate: 10/0; Strungar universal: 0/3; Sudor: 32/9; Sudor in
mediu protector: 3/0; Sudor manual cu arc electric: 10/0; Tehnician
constructor: 0/2; Tehnician echipamente de calcul retele: 1/1;
Tehnician mecanic: 0/1; Tamplar universal: 20/5; Tinichigiu
carosier: 0/2; Tinichigiu de santier: 0/2; Tipograf-tiparitor: 1/0;
Vanzator: 10/5; Vopsitor auto: 0/2; Vulcanizator piese din cauciuc:
1/0; Zidar restaurator: 2/0; Zidar rosar-tencuitor: 12/19; Zugravvopsitor: 2/5;
BOCSA: Agent comercial: 2/0; Tamplar: 3/0; Lacatus mecanica
fina: 1/0; Asistent medical: 1/0;
MOLDOVA NOUA: Operator calculator: 2/0; Croitor: 8/0;
Muncitor necalificat: 12/0; Telefonist: 22/0; Agent paza: 5/0;
Ospatar: 4/0; Asistent medical: 1/0; Bucatar: 4/0; Camerista: 2/0;
Receptioner: 2/0; Paznic: 1/0;
TOTAL GENERAL: 871

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Arctic cu congelator (necesita
schimbarea garniturii la uşă).
Preţ 100 lei neg. Vând placă tv
Diamant (tot cu traf). Preţ 30 lei
neg. Tel. 0355-807491. Rog
seriozitate.
Schimb căpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 230696.
Vând placă de bază AMD
2300 AFR + placă video 32 MB
+ monitor 15” color în stare f.
bună. Tel. 0355-807491 orele
10-22.30. Rog seriozitate.
De vanzare frigider cu congelator Arctic nou, 160 € şi masina de spalat automată Indesit
noua 160 €. Tel. 0731-807353.
Vând mobila camera de zi,
pre ţ avantajos . T el 0745 058505
Vand frigider cu congelator
si butelie de gaz. Tel. 0355801839, 0741-288635
Vand ferestre termopan
second hand import Germania.
Tel . 0744-550996, 0355412485.

Auto-Moto-Velo
Ford Orion diesel 5%, an
1993, argintiu, acte Austria val.
700 € neg. Tel. 0731-807353
F ord E scort, an 1993,
benzina 7% acte Italia val. 2 ani.
1100 € neg. Tel. 0731-807353.
Vând Audi A4, 1.6i, an 2001
euro4, full option, piele, xenon,
alu, telefon, climatronic, etc. Tel.
0742-083170
Vând VW Golf 1.6 benzina
1993. Tel. 0724-010193.
Vând microbuz Mercedes
Sprinter 8+1, a.f. 2002, stare
foarte bună, 96.000 km la bord
real. Vând Mitsubishi Colt a.f.
2006 şi Mercedes Cobra a.f.
1980, stare foarte bună, acte la
zi. Tel. 0742-553630, 0742844393.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Transport marfă şi persoane
cu autoturism Aro opt locuri şi
remorcă cu capacitate o tonă.
Tel. 0749-195176.
Braşov şi Poiana Braşov,
ofer cazare de scurtă durată în
regim hotelier. CaTV, frigider,
apă caldă non-stop! Preţuri
modice! Tel. 0745-668683.
Sonorizez nunţi, botezuri,
chefuri cu muzică de toate
genurile. Tel. 0723-277475,
0743-189954.
Montez antene satelit orice
programe, posibilitate vizionare
independent canale romanesti
pe 1-4 TV. Tel. 0724-026376
Instalator execut orice tip de
lucrări de instalaţii garantie,
rate. Tel. 0355-801839, 0741288635.
Transport marfă cu autoutilitare (Iveco, Mercedes) sarcină
utilă de la 1,5 tone la 20 tone, în
ţară şi în străinatate. Preturi
avantajoase, seriozitate
maximă şi termene de livrare
minime. Pentru detalii sau

Nume
Adresa

Anunturi
,

cerere de ofertă vă rugăm
Italian 35 ani, 178, 74 kg,
contactati-ne folosind tel. 0741dr ă gu ţ , serios, caut ă fat ă
110393, 0741-110393.
serioasă, frumusică, slabă, fără
obligaţie pt. relaţie de lungă
durată. Rog seriozitate!! Ciao
Vând casă în Reşiţa, în pupici. Tel +393281468106
centru, cu gr ădină şi alte multiservice-luca@hotmail.it
facilităţi. Tel. 253824.
Vând casă 3 camee,
bucătărie, baie, garaj, curte,
grădină, Reşiţa, str. Dealul Mare
Înregistrate în Reşiţa
nr. 15, 36.000 €. Tel. 210647,
pentru perioada
0744-771566.
16-21 noiembrie 2007
Caut să închiriez cameră la
casă în Reşiţa. Tel. 0728Vineri, 16.11.2007
177776.
Vând casă mare, în stare 1. Maria Lucian (26 ani) şi
foarte bună, cu grădină mare
Ichim Oana Mariana (19 ani)
lângă casă, în comuna Socol,
jud. CS. Tel. 0256-410494, Sâmbătă, 17.11.2007
0721-215041.
1. Isac Mircea (53 ani) şi
Cumpăr apartament 2-3
Buliga Lidia (49 ani)
camere, persoană fizică, cu banii numerar. Tel. 0766-453668.
Duminică, 18.11.2007
Închiriez apartament pe str.
Făgăraşului, la preţ de 150 €. 1. Oberşterescu Dănuţ (29 ani) şi
Tel. 0766-453668.
Trandafir Camelia Claudia (28 ani)
Teren agricol de vânzare în
comuna Târnova. Tel. 0727- Miercuri, 21.11.2007
869557.
1. Zimbran Sorin Marian (35 ani) şi
Vând două case în Reşiţa
Cocîrlă Nicoleta (32 ani)
sau schimb una, variante. Tel.
0742-844393, 0726-834261.
Cump ăr apartament în
În PRISMA
Reşiţa, 2 camere decomandate,
conf. 1, et. 1. Tel. 0747-832171.
puteţi publica anunţuri
Schimb garsonieră îmbunătăţită cu apartament cu 2 sau 3
camere, ofer diferenţă. Tel.
de aniversări felicitări
0766-492272, 0355-416833
Vând apartament cu 3
la preţuri rezonabile
camere, zona Govândari, et. 2,
geamuri termopan, centrala
termică, etc. Tel. 0743-537224
sau 0355-402750
Vând 1000 m pătraţi teren
Înregistrate în Reşiţa
intravilan în sat Văliug. Situat
în perioada 6 - 13 nov.
lângă pârâul Bârzava 20 €/mp
neg. Tel. 0740-203829
l Fara Petru (52 ani) l
Caut apartament să închiriez în Reşiţa Sud până în 70 €. Danciu Costică (78 ani) l Trifan
Tel. 0741-607673.
Ion (62 ani) l Creţu Petru (80
Persoan ă fizic ă cump ă r
ani)l Dragomir Alina-Loredana
casă 2, 3 camere sau cumpăr
apartament 3 camere. Fără (26 ani) l Stehlik Petru (47 ani)
intermediari. Tel. 0724-349258. l Todirică Lili (49 ani) l Kovacs
Cumpăr teren pentru casă în Stefan (81 ani) l Franţ Traian
Calnic. Tel. 0745-191041.
Vând casă 4 camere, 2 băi, (67 ani) l Leu Ana (79 ani) l
terasă, salon, centrală, termo- Brândău Gheorghe (44 ani) l
pane, podele laminate, scară Stamate Costache (73 ani) l
interioară, in Luncă, zona buna,
preţ 120.000 € neg. Tel. 0768- Sârbu Laurenţiu Costel (26 ani)
l Jeberian Cristian Ion (26 ani)
545206.
Vând casă in Centru cu l Grigore Cornel (56 ani) l
centrala, termopane, podele
Dimitrov Alexandrina (85 ani) l
laminate, mobilata si utilata lux.
Pret 110.000 € neg. Tel. 0768- Savin Constantin (43 ani) l
545206.
Savin Constantin (43 ani) l Kui
Vând apartament 2 camere Arpad (68 ani) l
stare bună şi o garsonieră. Tel.
0355-411748.

Imobiliare

DECESE

Matrimoniale

Bărbat 49 ani caut d-na
serioasă pentru căsătorie. Tel.
0 7 6 4 - 5 3 9 8 2 7 s a u
ronirex@yahoo.com
Tân ără discretă, sexy,
doresc să te cunosc. Tel. 0753653925.

Prenume

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Noiembrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro
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I.N.S. aduce la cunoştinţa consiliilor judeţene şi locale,
primăriilor, societăţilor comerciale şi unităţilor specializate în
vânzarea locuinţelor că, în conformitate cu prevederile Legii
112/1995, pentru luna septembrie 2007 coeficientul de creştere a
câştigurilor salariale medii nete pe economie faţă de ianuarie 1990
a fost de 3523,04 ori, iar faţă de luna februarie 1992 de 817,80 ori.

Toţi locuitorii din mediul rural vor trebui
să poată accesa un serviciu de salubritate
până în 2009, în condiţiile în care, în prezent,
numai zece la sută dintre aceştia beneficiază
de un astfel de serviciu potrivit Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile.

Mi}carea personalului didactic
pentru anul }colar 2007-2008
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului a publicat în 13 noiembrie, pe
www.edu.ro (secţiunea Noutăţi), documentele care reglementează mişcarea
personalului didactic din învăţământul
preuniversitar şi calendarul aferent
acestei mişcări pentru anul şcolar 2007 2008.
Faţă de anul trecut, noutăţile inserate
în metodologiile actuale sunt următoarele:
1. Nu se constituie catedre vacante
titularizabile pentru concurs cu ore opţionale, exceptând unităţile de învăţământ
cu un singur rând de clase, unde se pot
constitui catedre vacante titularizabile cu
1-2 ore opţionale şi unităţile de învăţământ/clasele cu predare în regim
intensiv/bilingv/în limbile minorităţilor, în
care se pot constitui catedre vacante
titularizabile cu 1-4 ore opţionale.
2. Supraveghetorii vor fi selectaţi din
rândul personalului didactic, în următoarea ordine: profesori, institutori,
învăţători, educatoare, maiştri instructori.
3. Educatoarele/învăţătorii/institutorii
care susţin proba scrisă specifică pentru
ocuparea unui post de educatoare/învăţător cu predare în limbile minorităţilor
naţionale cu subiecte mixte de limba şi
literatura română şi limba şi literatura
maternă în care urmează să se facă
predarea, în pondere egală nu trebuie să
susţină şi probă orală.
4. În situaţia lucrărilor cu nota iniţială
între 4,50 - 4,99, respectiv 6,50 6,99,
inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, respectiv
cele de 6,50 şi 6,99 sau o notă cel puţin
egală cu 9,50, nota finală este cea
atribuită la recorectare.
5. Dacă diferenţa între media stabilită
de comisia de evaluare şi de comisia de
contestaţii este mai mare de 1 punct (în
anii trecuţi se prevedea 1,5 puncte),
rectorul instituţiei de învăţământ superior,
respectiv inspectorul şcolar general în
cazul maiştri-instructori, decid constituirea unei noi comisii de recorectare,
formată din alţi membri decât cei din
comisiile anterioare. Rezultatul acestei
ultime corectări este definitiv. M.E.C.T. va
dispune aplicarea măsurilor legale
asupra celor care nu şi-au îndeplinit
atribuţiile în cadrul concursului
6. Beneficiază de continuitate pentru
suplinire cadrele didactice calificate cu
statut de suplinitor, participante la
concursurile naţionale de ocupare a
posturilor din iulie 2006 şi/sau iulie 2007

sau la concursul organizat pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante în unităţile de învăţământ
preuniversitar din judeţele pilot, sesiunea
iunie-august 2006 şi/sau iunie-iulie 2007.
Condiţiile necesare sunt următoarele: au
obţinut minimum nota/media 5,00 (cinci)
în specialitatea postului, au fost repartizate computerizat pe posturi/catedre
începând cu 1 septembrie sau în şedinţă
publică conform Calendarului, au avizul
consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ, calificativul „Foarte bine” şi
mai au cel puţin jumătate de normă în
specialitate. Dacă un post este solicitat
de mai multe cadre didactice, pentru
departajare se va lua în calcul nota cea
mai mare de la concursul/concursurile
susţinute în perioada 2006 - 2007.
7. Întrucât în anul 2008 vor finaliza
studiile primii absolvenţi ai ciclului de
studii universitare de licenţă cu durata de
trei ani, aceştia pot ocupa posturi
didactice în învăţământul preşcolar şi
preuniversitar obligatoriu, cu condiţia
deţinerii a minimum 30 de credite de
studii transferabile din programul de
pregătire psihopedagogică oferit de
departamentele pentru pregătirea
personalului didactic. Personalul existent
în sistemul de învăţământ, care nu deţine
cele 30 de credite de studii transferabile
din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în
maximum 3 ani.
Desfăşurarea concursului naţional
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante titularizabile va avea loc
în data de 16 iulie 2008. Repartizarea
computerizată pe posturile titularizabile a
cadrelor didactice care au obţinut minim
nota/media 7,00, în ordinea descrescătoare a mediei oţinute la concurs, are ca
termen data de 30 iulie 2008. Repartizarea, în sedinţă publică, a celor care au
solicitat detaşare la cerere, în ordinea
descrescătoare a notelor/mediilor obţinute la concursul naţional sau a punctajului
obţinut prin aplicarea criteriilor şi
punctajelor de evaluare a personalului
didactic, are loc în intervalul 23-24 august
2008. Candidaţii care au obţinut cel puţin
nota/media 5,00 (cinci) la concursul din
16 iulie şi solicită suplinire vor fi
repartizarţi în sedinţă publică, la nivel
judeţean, în perioada 26 august - 1
septembrie 2008.
(Ministrul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului - 14.11.2007)

Guvernul Romaniei a alocat suma de 156
milioane lei pentru implementarea subprogramelor
multianuale prioritare de mediu si gospodarirea
apelor , pentru anul in curs, prin bugetul
Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile. Doar
21 de milioane de lei au fost cheltuiti anul acesta.

Înv@]@mântului postliceal
Guvernul a adoptat o Ordonanţă pentru
modificarea articolelor 51 şi 52 din Legea
învăţământului nr. 84/1995, referitoare la
învăţământului postliceal.
Modificările reglementează sprijinul
financiar al investiţiei în învăţământul
postliceal, pentru a veni în întâmpinarea
cererii de forţă de muncă corespunzătoare
nivelului mediu de calificare.
Modificarea Legii învăţământului nr.
84/1995 în sensul prezentei Ordonanţe de
Urgenţă are scopul de a reglementa
contribuţia de forţă calificată de muncă la
nevoia de dezvoltare a economiei.
Calificarea forţei de muncă se realizează
pentru nivelul mediu de management,
acesta fiind la ora actuală în deficit de
acoperire. Instituirea acestei modalităţi de
finanţare a învăţământului postliceal şi
sprijinirea financiară a investiţiei în acest
tip de învăţământ vin în întâmpinarea
cererii formulate de piaţa muncii pentru
personal calificat asimilabil nivelului mediu
de calificare. Acest nivel de calificare poate
fi corelat corespunzător cu nivelul 5 de
referinţă al Cadrului European al
Calificărilor, deosebit de solicitat pe piaţa
muncii la nivelul pieţei interne europene.
Astfel, învăţământul postliceal de stat
se organizează de Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Tineretului din proprie iniţiativă, la propunerea autorităţilor publice
locale sau la cererea agenţilor economici
şi a altor instituţii interesate, în formele de
organizare zi, seral şi la distanţă.
Şcolarizarea în învăţământul postliceal
de stat se finanţează din bugetul de stat
prin bugetele consiliilor locale. Şcolarizarea poate fi finanţată şi de către solicitanţi,
persoane fizice sau juridice, prin contract
încheiat cu unitatea de învăţământ care
asigură şcolarizarea.
Nomenclatorul domeniilor şi calificărilor se stabileşte de M.E.C.T., pe baza
propunerilor factorilor interesaţi, validate
de Comitetele sectoriale şi se aprobă prin
hotărâre de Guvern.
Pregătirea prin învăţământul postliceal
se realizează pe baza standardelor de
pregătire profesională aprobate de
M.E.C.T., în urma consultării partenerilor
sociali şi a validării acestora de către
comitetele sectoriale.
Numărul de locuri pentru învăţământul
postliceal finanţat de către solicitanţi,
persoane fizice sau juridice, se aprobă de
inspectoratul şcolar şi se comunică
M.E.C.T.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 12.11.2007)

Autoriza]ia de construire
pentru anexele
gospod@re}ti
Termenul de emitere a
autorizaţiei de construire pentru
anexele gospodăreşti ale
exploataţiilor agricole este de cel
mult 15 zile de la înregistrarea
cererii, a decis astăzi Guvernul,
prin modificarea Legii nr.
50/1991. Potrivit prevederilor
anterioare, autorizaţia de construire se emite în cel mult 30 de
zile de la data înregistrării cererii,
pe baza unei documentaţii prevăzute de reglementările în vigoare.
Totodată, Proiectul de Lege
propune ca autorizaţiile de
construire pentru extravilanul
localităţilor să fie emise de
primarii comunelor atât în cazul
anexelor gospodăreşti până la
100 mp, cât şi în cel al anexelor
gospodăreşti ale exploataţiilor
agricole, a căror suprafaţă
construită desfăşurată este de
maximum 5.000 mp.
Modificările propuse vor conduce la înlăturarea unor bariere
care îngreunează procesul
investiţional în agricultură, determinate în principal de durata
mare de timp de derulare a
procedurilor.
Pentru lucrări de construcţii în
perimetrele limitrofe anexelor
gospodăreşti ale exploataţiilor
agricole, delimitate prin planuri
urbanistice cu respectarea
distanţelor prevăzute de normele
sanitare în vigoare, solicitantul
trebuie să obţină avizul direcţiei
pentru agricultură şi dezvoltare
judeţene.
Autorizarea executării lucrărilor de construcţii este reglementată de Legea nr. 50/1991.
Autorizaţia de construire se emite
în temeiul şi cu respectarea
prevederilor documentaţiilor de
urbanism.
(Guvernul Romaniei - Biroul
de presa - 12.11.2007)

l Programul de restructurare al Romsilva se va finaliza la data de 31 decembrie 2008 l Rata medie lunară a inflaţiei, în luna
octombrie, s-a ridicat la 0,97 la sută, faţă de luna septembrie, inflaţia anuală (octombrie 2007 faţă de octombrie 2006) ajungând la
6,84 la sută l Numărul înmatriculărilor de maşini noi în România a crescut cu 26,1% în primele zece luni ale anului l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1.222 privind instituirea „Zilei veteranilor de
război” (M.O. nr. 699/17.10.2007)
l Ordinul nr. 1.763 al ministrului sănătăţii publice
privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru donarea,
prelevarea, testarea, procesarea, conservarea,
distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi
celulelor de origine umană utilizate în scopuri
terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse
severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul
transplantării lor (M.O. nr. 698/16.10.2007)
l Ordinul nr. 1.415 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală privind procedura de
înregistrare a contractelor încheiate între persoane
juridice române şi persoane juridice sau fizice străine
nerezidente (M.O. nr. 699/17.10.2007)
al ministrului economiei şi
l Ordinul nr. 1.504
finanţelor pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului finanţelor publice nr. 1.430/2004 privind
emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a
unor acte administrative (M.O. nr. 699/17.10.2007)
l Ordinul nr. 1.579 al ministrului economiei şi finan-
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ţelor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea
produselor în categoria material lemnos pentru care se
aplică taxarea inversă (M.O. nr. 699/17.10.2007)
l O.u.G. nr. 106 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.
703/18.10.2007)
l Ordinul nr. 1.869 al ministrului educaţiei, cercetării
şi tineretului privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de
bacalaureat - 2008 (M.O. nr. 704/18.10.2007)
l O.u.G. nr. 109 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi
calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate
din România (M.O. nr. 706/18.10.2007)
l H.G. nr. 1.195 pentru modificarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 (M.O. nr.
707/19.10.2007)
l Ordinul nr. 318 al ministrului internelor şi reformei
administrative privind organizarea şi executarea

inspecţiilor şi controalelor în Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative (M.O. nr. 710/22.10.2007)
l O.u.G. nr. 114 pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului (M.O. nr.
713/22.10.2007)
l Legea nr. 279 pentru completarea art. 1 din O.G. nr.
63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
(M.O. nr. 718/23.10.2007)
l H.G. nr. 1.271 pentru modificarea art. 7 lit. e) din
H.G. nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de
primire turistice (M.O. nr. 719/24.10.2007)
l H.G. nr. 1.262 pentru aprobarea volumului maxim
de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008
(M.O. nr. 720/24.10.2007)
l H.G. nr. 1.277 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pt. aplicarea Legii nr. 9/1998
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în
urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin
H.G. nr. 753/1998 (M.O. nr. 728/26.10.2007)

Candidatul opoziţiei slovene de centru-stânga, Danilo Turk, a
câştigat cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Slovenia.
Turk a fost primul ambasdador al Sloveniei la ONU. El a condus
Consiliul de Securitate al ONU în perioada 1998-1999, apoi a devenit
adjunct al secretarului general al Naţiunilor Unite pentru afaceri
politice. Anul viitor, Slovenia va prelua preşedinţia Uniunii Europene.

Presedintele Frantei, Nicolas Sarkozy, a
prezentat în faţa PE priorităţile preşedinţiei
franceze a Uniunii Europene din a doua jumatate a
anului 2008. Respectul diversităţii, democraţia şi
dialogul reprezintă ideile care vor fundamenta
finalizarea obiectivelor uniunii din această fază.

Georgia
La o săptămână de la înăbuşirea violentă a protestelor
opoziţiei în Tbilisi, comunitatea internaţională s-a implicat în
rezolvarea crizei din Georgia, o mică ţară muntoasă la graniţa
dintre Rusia şi Turcia. Reprezentanţi ai Statelor Unite, Uniunii
Europene, Parlamentului european şi OSCE au afirmat la unison
nevoia anulării stării de urgenţă decretată de preşedintele Mihail
Saakasvili în 7 noiembrie şi ridicarea interdicţiei impuse
operatorilor media independenţi.

La începutul lunii noiembrie, opozanţii preşedintelui Georgiei
au participat la o demonstraţie organizată în faţa parlamentului
din Tbilisi, unde a avut loc şi manifestaţia de amploare care l-a
înlăturat de la putere, în 2003, pe preşedintele Eduard Şevardnadze, cea mai mare manifestaţie organizată de opoziţie de la
venirea la putere a lui Mihail Saakasvili. Opoziţia recent unită (în
septembrie, atunci când fostul ministru al apărării Irakli Okruaşvili
a fost arestat după ce a lansat o serie de acuzaţii grave la adresa
preşedintelui) împotriva lui Saakasvili l-a acuzat pe preşedintele
Georgiei că încearcă să-şi înlăture oponenţii, solicitând alegeri
legislative anticipate şi limitarea atribuţiilor prezidenţiale. Unul din
adjuncţii secretarului de stat american Condoleezza Rice, a
declarat atunci că în Georgia opoziţia rămâne slabă. "Asistăm în
Tbilisi la un test care va stabili dacă sistemul politic din Georgia
poate accepta o voce critică şi o dezbatere raţională", aprecia
diplomatul. Primul răspuns al lui Saakasvili a fost că nu va ceda
"şantajului" şi că "alegeri legislative şi prezidenţiale vor avea loc
ambele în toamna anului 2008, aşa cum prevede Constituţia".
Susţinătorii opoziţiei au continuat protestele în faţa sediului
parlamentului de la Tbilisi, agenţii de poliţie au intervenit în forţă,
manifestanţii au revenit după câteva ore în acelaşi loc reluând
scandările la adresa preşedintelui Mihail Saakasvili. După şase
zile a fost decretată starea de urgenţă, a fost preluat controlul
asupra mijloacelor media şi, nu în ultimul rând, opoziţia a fost
acuzată că face jocul serviciilor secrete ruse în încercarea de a

destabiliza republica. În condiţiile situaţiei create de instituirea
stării de urgenţă, opoziţia georgiană a decis să renunţe la manifestaţiile de stradă. Bruce Jackson, preşedintele unei organizaţii
specializată în democraţiile în tranziţie spunea, referitor la ziua de
miercuri, 7 noiembrie, "chiar pentru cei ca noi care lucrează cu ţări
auto-distructive, aceasta a fost o zi excepţional de proastă." În
ziua următoare, într-o mişcare politică neaşteptată, Saakasvili
anunţă alegeri prezidenţiale pentru ianuarie 2008. Încep şi eforturile diplomatice, Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice,
Jaap de Hoop Scheffer, dă publicităţii un comunicat, referitor la
impunerea stării de urgenţă în Georgia: "NATO urmreşte îndeaproape şi cu profundă îngrijorare evenimentele din Georgia. I-am
cerut reprezentantului special al NATO în Caucaz, ambasadorul
Robert Simmons, să-i transmită ministrului georgian de externe
opinia Alianţei, şi anume că toate părţile trebuie să dea dovadă de
reţinere, să evite violenţele şi să acţioneze în limitele legii. Instituirea stării de urgenţă şi închiderea posturilor de radio şi televiziune
în Georgia, ţară parteneră cu care Alianţa poartă un dialog intens,
ne îngrijorează în mod deosebit, pentru că aceste măsuri nu sunt
conforme cu valorile euro-atlantice". Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa trimite un emisar special în regiune.
Biserica Ortodoxă, mijloceşte la Tbilisi o primă întâlnire a unor
oameni de încredere ai preşedintelui Mihail Saakasvili cu lideri ai
opoziţiei. Coaliţia partidelor de opoziţie de pe scena politică georgiană îl desemnează oficial luni, 12 noiembrie, pe Levan Gaceciladze, un prosper om de afaceri şi membru al legislativului de la
Tbilisi, drept candidatul său pentru alegerile prezidenţiale ce vor
avea loc în Georgia la 5 ianuarie 2008. Nu este vorba de un candidat unic al opozitiei, ci candidatul opoziţiei unite, mai precis al
Consiliului Unit al Opoziţiei, o alianţă în care intră zece formaţiuni
de diverse orientări şi care a fost principalul iniţiator al manifestaţiilor împotriva preşedintelul Saakasvili de săptămâna trecută.
Adjunctul secretarului american de stat, Matthew Bryza, a
declarat reporterilor din capitala georgiană că, în urma discuţiilor
avute cu reprezentanţi ai puterii, starea de urgenţă va fi ridicată
până în 16 noiembrie. Legat de afirmaţiile lui Saakasvili care
susţine că Moscova a pus la cale protestele antiguvernamentale
de acum două săptămâni a exprimat serioase rezerve.
Georgia a tentat de-a lungul istoriei Persia, Rusia, Turcia. În
final a fost anexată de Rusia în secolul XIX. A fost independentă o
scurtă perioadă, între 1917 şi 1921 când a fost înglobată din nou
în zona rusă acum (1921) sovietică. În urma dezintegrării URSS
în 1991, georgienii au votat cu largă majoritate, pentru
independenţă şi l-au ales preşedinte pe Zviad Gamsakhurdia, un
lider naţionalist. În 1992 Gamsakhurdia a fost înlăturat de la
putere de susţinători ai fostului ministru de externe sovietic,
Eduard Shevardnadze. Shevardnadze a rezistat până în 2003
când protestele extinse au condus la alegeri parlamentare.
După declararea independenţei, poporul Georgiei a trecut
prin mai multe perioade de război civil în regiunile Abhazia şi
Oseţia de Sud. Trupe de menţinere a păcii ruseşti se găsec la
graniţa regiunilor separatiste din anii 90. Parlamentul georgian a
cerut de mai multe ori ca aceste trupe să fie înlocuite de o forţă
internaţională. Pe acest fond autorităţile ruse şi-au încheiat, în
aceste zile, oficial prezenţa militară în Georgia închizând baza din
regiunea Ajara.

Încurajarea sportului
în }coli
Raportul privind rolul sportului in
educaţie a fost votat în şedinţa plenară a
Parlamentului European de la
Strasbourg.
Deputatul european Ovidiu Victor
Ganţ este autorul unor amendamente
referitoare la predarea educaţiei fizice de
către cadre didactice specializate în
domeniu, la toate nivelurile, inclusiv în
şcolile primare, îmbunătăţirea şi
diversificarea echipamentelor şi
facilităţilor existente, asigurarea unui
statut în conformitate cu profilul instituţiei
şi cu nivelul corespunzător de studii. De
asemenea, întrucât sportul reprezintă un
mijloc de socializare, comunicare,
integrare socială şi promovează spiritul
de echipă, corectitudinea şi respectarea
normelor Ovidiu Ganţ a invitat toate
statele membre să-şi intensifice
programele dedicate sportului şi
educaţiei fizice pentru tinerii din cadrul
centrelor de reabilitare pentru minori.
În discursul său de ieri din plenul
Parlamentului, Ovidiu Ganţ a solicitat
Comisiei, Consiliului şi statelor membre
să găsească instrumentele adecvate
pentru creşterea investiţiilor în
domeniul infrastructurii şcolare şi a
dotării şcolilor, o cale extrem de eficientă
în acest sens fiind fondurile europene
destinate regiunilor defavorizate.
"Cred că Uniunea Europeană ar
trebui să iniţieze o campanie mediatică
susţinută, mai ales în cadrul programelor
de televiziune pentru copii şi tineri,
încurajându-i să practice sportul pentru a
reduce obezitatea, fumatul şi consumul
de droguri, dar şi pentru a promova
corectitudinea, spiritul de echipă,
disciplina, solidaritatea, toleranţa şi
pentru a combate discriminarea. În ceea
ce ne priveşte, mulţi dintre noi, membri ai
Parlamentului European, am practicat
sportul şi îl practicăm în continuare. Cred
că ar trebui să instituim o modalitate de a
recompensa anual cele mai bune
iniţiative în sensul promovării educaţiei
fizice şi sportului, acordând, spre
exemplu, un premiu în acest sens", a
precizat deputatul FDGR.
Strasbourg, 13.11.2007

Summit franco-german la Berlin
Proaspăt întorşi din Statele Unite, unde au fost primiţi de
preşedintele George W. Bush, liderii german şi francez au
participat la summit franco-german de la Berlin, a opta
reuniune a Guvernelor de la Paris şi Berlin din ultimii patru
ani. Reuniunile se desfăşoară de două ori pe an, potrivit unui
acord încheiat in 2003, cu scopul de a extinde cooperarea la
nivel politic şi economic între cele două state vecine. Temele
principale au fost imigraţia şi situaţia din Orientul Mijliciu.
Preşedintele francez, Nicolas Sarkozy, a spus că Occidentul
trebuie să aibă curajul să controleze fluxurile de emigranţi,
pentru a le permite celor deja prezenţi să se integreze şi a
proteja în acelaşi timp sistemele sociale din statele vestice
care altfel riscă să se prăbuşescă. După încheierea
consultărilor, doamna Merkel a subliniat că Berlinul şi

Parisul au convenit să-şi intensifice colaborarea în lupta
împotriva imigraţiei ilegale. Discuţii vizând măsuri comune
în acest sens vor avea loc la nivelul ministerelor de Interne,
Externe şi Justiţie ale celor două ţări. Având în vedere că un
flux semnificativ de imigranţi ilegali provine din Africa,
autorităţile germane şi cele franceze au decis să propună
soluţii pentru rezolvarea acestei probleme la summitul Africa
- UE, care va avea loc luna viitoare în Portugalia.
Atât Sarkozy, cât şi Merkel, după ce au discutat cu
preşedintele Bush situaţia din Orientul Mijlociu şi Iran în
perspectiva conferinţei de pace pentru Orientul Mijlociu care
va avea loc la sfârşitul lunii, pe teritoriu american, au precizat că vor impune sancţiuni mai dure Iranului, dacă autorităţile de la Teheran vor decide să continue programul nuclear.

l 15 septembrie - Ziua Internaţională a Democraţiei l Parlamentul din Pakistan va fi dizolvat, iar vineri va fi numit un guvern interimar l 9 noiembrie 1989, ziua
căderii Zidului despărţitor al Berlinului l Cei doi prim miniştrii ai Coreei divizate s-au întâlnit miercuri, prima întâlnire în 15 ani, pentru discuţii privind tratatul
de pace şi masivul pachet de ajutoare oferit de Sud l Partidul laburist din Australia are un avans de 10 puncte în sondaje înaintea alegerilor din 24 noiembrie l
La câteva zile şi mii de kilometri distanţă,
două deversări de petrol, două dezastre
ecologice.
În strâmtoarea Kerch ce leagă Marea
Neagră de Marea Azov, vânturi deosebit de
puternice şi valuri de peste cinci metri au
scufundat cel puţin 11 vase şi au rupt în două
un petrolier. 2,000 de tone de petrol au fost
deversate în mare, 30,000 de păsări se
estimează că au murit şi impactul asupra
eco-sistemului va fi de lungă durată.
În zona San Francisco, în urma poluării
maritime cu combustibil provocate de
coliziunea unei nave cu un un pilon al Bay
Bridge, a fost a decretată vineri stare de
urgenţă. În urma coliziunii circa 240.000 de
litri de păcură s-au scurs în golful San
Francisco. Plajele din zonă au fost închise şi
pescuitul interzis. Se estimează că va fi
nevoie de doi ani pentru a curăţa terenurile
afectate.
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Tel. 0355-404462, 0788-021439

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
Vând garsoniera amenajata, centrala,
termopane, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021438, (Banat Expert)
Vând garsoniera, Micro 4, amenajata,
convector, balconul modificat, pret 16000
€. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15500 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4 ,
centrala, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
VANZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, centrala, termopane, complet mobilat si utilat, nou renovat.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, etaj 3, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438, (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, termopane, pret
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negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021438, (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, centrala, bucatarie modificata,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, amenajat, centrala,
pret 31500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Micro 2, amenajat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, etaj intermediar, amenajat,
termopane, pret 29000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, Lunca,
imbunatatit, centrala, termopane, confort
1. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, termopane, pret 25500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Centru,
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confort 1, amenajat, centrala, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 3/4 , amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
imbunatatit, centrala, termopane, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând aparatment 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021438, (Banat Expert)
VANZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, centrala, pret
negociabil.Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, imbunatatit, centrala,
termopane, etaj bun, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 balcoane, 2 bai,
centrala, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, centrala, termopane, pret 34500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 4, posibilitati privatizare. Tel. 0355404462, 0788021438, (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala, 2 balcoane,
pret 35500 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, centrala, termopane, pret 30500
€. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere,Micro 1,
confort 1, boxa, termopane, modificat, pret
35000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Moroasa,
confort 1, decomandat, etaj bun, centrala,
2 bai. Tel. 0355-404462, 0788021438,
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, 2 balcoane,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021438,
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, centrala, 2 bai, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Bocsa, pret 15000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane,
pret 25000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, imbunatatit,
centrala, termopane, 2 balcoane, pret
n e g o c i a b i l . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
VANZARE CASA
Vând casa 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând casa 3 camere, Bocsa, amenajata, termopane, hidrofor, instant, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, termopane, pret 35000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
convector, instant, pret 30000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 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. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Centru,
amenajata, garaj, baie, curte. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225 (Banat
Expert)
Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
VANZARE TERENURI SI SPATII
COMERCIALE
Vând spatiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0723584980 (Banat
Expert)
Vând teren la Valiug, 1500 mp, acces
auto, utilitati, pret 15 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren la Crivaia, 800 mp, acces
auto, utilitati, ideal cabana. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 20 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren spre Doman, 10 000 mp,
front stradal 60m, negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (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, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
INCHIRIERE
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 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 vand 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
(Banat Expert)
CUMPARARE
Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar apartament 3 camere
decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
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, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpar garsoniera indiferent de zona,
c o m i s i o n 0 % . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpar apartament 3 camere,
indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
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AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament 1 cameră, 18.500 €
neg. Tel. 0748-118080 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere semidecomandat, preţ 25.500 € neg. Tel. 0748118080 (Tryo M)
Vând apart. 3 camere deco-mandat,
35.000 € neg. Tel. 0748-118080 (TryoM)
Vând teren pe Calea Caransebesului, parcele 1.000-1.400 mp, acces
auto. Tel. 0748-118080 (Tryo M)
Vând 2 camere cămin, preţ 11.300 €
neg. Tel. 0748-118080 (Tryo M)
Vând 1 cameră cămin, îmbunătăţiri,
preţ 7.500 € neg. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 2 camere, preţ
avantajos. Tel. 0748-119442. (Tryo M)
Vând spaţiu comercial ultracentral
suprafaţa de 600 mp. Tel. 0748-119442.
Vând teren parcelat pe Calea Ca-

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
ransebeşului. Tel. 0748-119443 (TryoM)
Închiriez spaţiu comercial 50 mp, preţ
600 € neg. Tel. 0748-119443 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, confort 1
semidecomandat, zona Micro 3, cu
centrală termică, preţ 27.000 €. Tel.
0748-119444. (Tryo M)
Vând ap. 3 camere, decomandat, et.
1, centrală, termopane, aer condiţionat,
preţ avantajos.Tel.0748-119121(TryoM)
Vând apartament 2 camere conf. 1,
complet renovat, cu centrală etajul 3 din
4, ocupabil imediat. Tel. 0748-119122.
Vând apartament 2 camere, etajul 1,
cu mici îmbunătăţiri, preţ 24.000 €. Tel.
0748-118777. (Tryo M)
Vând apartament cu 2 camere
confort 1, etajul 3, zonă bună. Tel. 0748118778 (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780
Vând urgent corp de clădire cu 2 preţuri avantajoase. Tel. 0723-484780,
niveluri, cu spaţiu amenajat la parter 0731-189586, 0730-067380.
pentru firmă sau sediu bănci. Vis-a-vis
Vând urgent 2 terenuri alăturate în
AJOFM. Preţ 190.000 € neg. Tel. 0723- Băile Herculane în suprafaţă de 4.316
484780, 0731-189586, 0730-067380. mp şi 6.834 mp, situate în zonă centrală
(Grecu Haus)
lângă Hotelul UGSR cu acces auto la 2
Vând urgent casă cu 5 camere, baie, drumuri principale, la preţ de 15 €/mp.
bucătărie, garaj, anexe, curte betonată, Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730grădină mare, încălzire centrală proprie, 067380. (Grecu Haus)
Vând urgent apartament cu 2
situată în Dealul Crucii, Rândul III, la
preţul de 32.000 € neg. Tel. 0723- camere, conf. 1, decomandat, suprafaţa
484780, 0731-189586, 0730-067380.
102 mp, în zona Universalului, la preţ
Vând urgent casă casă în Văliug, cu avantajos. Tel. 0723-484780, 07315 camere, 2 bucătării, garaj, pivniţă, 189586, 0730-067380. (Grecu Haus)
Vând urgent apartament cu 3 camere
curte şi grădină, la preţ avantajos. Tel.
0723-484780, 0731-189586, 0730- conf. 2, superfinisat, cu centrală, et. 3/4,
067380. (Grecu Haus)
în Govândari, Micro 4, la preţ avantajos.
Vând urgent terenuri în Caransebeş, Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730zona Teiuş, situat pe drumul către 067380. (Grecu Haus)
Cump ăr urgent case în zona
mănăstire, în suprafaţă de 3.187 mp
fâneţe şi 2.568 mp pădure cu utilităţi, la Muncitoresc, Moroasa, precum şi zona
preţul de 6 €/mp neg. Tel. 0723-484780, central ă. Tel. 0723-484780, 07310731-189586, 0730-067380.
189586, 0730-067380. (Grecu Haus)
Vând urgent terenuri în Reşiţa, lângă
Cumpăr urgent apartamente cu 1, 2,
Releu şi pe Calea Timişorii, lângă 3 sau 4 camere fără intermediari. Tel.
manastire iar pe muntele Semeni lângă 0723-484780, 0731-189586, 0730cabana Gozna, mai jos de eoliene, la 067380. (Grecu Haus)

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

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing

Tel. 22.11.34

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale
La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

CASE
TERENURI

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

Agentii
, imobiliare

secretară

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

Vânzãri
Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, etaj 10/10, îmbunătăţit,
zonă centrală. Preţ 47.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 600 mp teren intravilan în
Crivaia. Preţ 25.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hotel + 3.065 mp teren în
Staţiunea Secu. Preţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 70 mp, zona
Luncă. Preţ 800 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere conf. 1
semidecomandat, et. 4/4, bloc acoperit,
zona Comisariat. Preţ 25.000 € neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, et. 1/2, centrală, zona
Lunca Veche. Preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă 4 camere, 150 mp + curte
170 mp situată în Luncă, zona hotelului
Bistra. Preţ 85.000 € neg. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 600 mp situat
în Reşiţa, complex comercial Nera. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 2 camere decomandat, et. 3/4, zona Intim, îmbunătăţit,
centrală, termopane, gresie, etc. Preţ
35.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 150 ml. Preţ 150 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere confort 1
semidecomandat, zona Govândari. Preţ
31.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1,
semidecomandat, et. 9/10, zona Dacia.
Preţ 27.500 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apart. 2 camere, conf. 1 decomandat, etaj 4/4, zona Luncă, 33.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 12.300 mp teren intravilan +
cabană 8 camere, apă curentă, canalizare, curent 380 V situat pe Muntele Semenic, zonă centrală. Preţ 200.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

5 nov. 07
6 nov. 07
7 nov. 07
8 nov. 07
9 nov. 07
12 nov. 07
13 nov. 07
14 nov. 07

59,6949
60,9445
62,6395
62,2036
62.2404
61.9658
60.9914
60.9672

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 2.460 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principală. Preţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arteră principală comercială,
trafic intens auto şi pietonal, staţie autobuz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de parcare 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere situat în Reşiţa,
zona Lunca Pomostului bd. A.I.Cuza,
lângă Poliţie şi sediul Enel, zonă comercială cu trafic pietonal şi auto intens, cu
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
suprafaţă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Reşiţa, bd. I.L.Caragiale, zonă
ultracentrală, cu suprafaţa de 189 mp,
front stradal 12 mp, zona băncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al judeţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Reşiţa, bd. Revoluţia din Decembrie, cu trafic pietonal şi auto intens,
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafaţa 160 mp,
front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)
Ofer spre închiriere spaţii pentru birouri, firme, zonă centrală. Preţ 500 €/lună.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere hală (producţie,
depozit, 1.100 mp, toate utilităţile, zona
Calea Timişoarei. Preţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Republicii. Preţ 13 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. 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.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,40
2,39
2,38
2,37
2,36
2,35
2,34
2,33
2,32
2,31
2,30

USD 15 Octombrie - 14 Noiembrie 2007 EURO

lei
3,44
3,43
3,42
3,41
3,40
3,39
3,38
3,37
3,36
3,35
3,34

15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14
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LIGA 1

PRISMA SPORT

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

M V
15 12
15 9
14 8
15 8
15 7
15 7
13 7
14 6
15 6
14 5
15 5
15 4
15 4
15 4
15 3
14 3
15 2
15 1

E
3
4
5
4
5
5
3
3
0
2
2
4
2
2
4
3
5
6

I
0
2
1
3
3
3
3
5
9
7
8
7
9
9
8
8
8
8

GM
25
20
24
31
24
24
13
17
21
15
15
15
14
13
7
14
13
18

GP
8
11
11
22
14
15
9
20
32
17
27
19
20
19
16
18
20
25

P
39p
31p
29p
28p
26p
26p
24p
21p
18p
17p
17p
16p
14p
14p
13p
12p
11p
9p

Etapa urmatoare (16/34) 23-25.11.2007: Vineri, 23.11: Universitatea Craiova - Gloria Buzau, (Telesport, ora 19:30); Sambata, 24.11:
Gloria Bistrita - CFR Cluj, (National TV, ora 13:30); Universitatea Cluj Politehnica Iasi, (Telesport, ora 14:00); Steaua Bucuresti - Dinamo
Bucuresti, (Kanal D, ora 20:30); Duminica, 25.11.: Otelul Galati Farul Constanta, (TVR 1, ora 13:00); FC Vaslui - Unirea Urziceni,
(National TV, ora 13:30); UTA - Rapid Bucuresti (Antena 1, ora 14:00);
Dacia Mioveni - Pandurii Tg. Jiu (Telesport, ora 19:00); Politehnica
Timisoara - Ceahlaul Piatra Neamt (Kanal D, ora 20:30).

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

FC Arges
CSM Rm. Valcea
Muresul Deva
Gaz Metan Medias
Liberty Salonta
FC Drobeta
Jiul Petrosani
FC Bihor
Unirea Alba Iulia
CFR Timisoara
Minerul Lupeni
ISCT
Ariesul Turda
FC Targoviste
FCM Resita
Poli II Timisoara
Corvinul Hunedoara
FC Caracal

M V
14 11
14 10
14 9
14 9
14 8
14 8
14 7
14 5
14 5
14 5
14 4
14 4
14 4
14 3
14 3
14 3
14 3
14 0

E I
1 2
2 2
3 2
1 4
2 4
1 5
5 2
4 5
3 6
3 6
4 6
3 7
3 7
5 6
4 7
2 9
2 9
2 12

GM
31
25
21
33
11
20
16
13
16
13
14
12
9
16
12
10
8
6

GP
8
10
10
19
7
14
8
12
16
14
20
19
18
25
18
25
23
20

P
33p
32p
30p
28p
26p
25p
21p
19p
18p
18p
16p
15p
15p
14p
13p
11p
11p
2p

Etapa urmatoare (15/34), sambata 17.11.2007: FCM Reşiţa - FC
Drobeta; CSM Râmnicu Vâlcea - Liberty Oradea; Gaz Metan Mediaş CFR Timişoara; ISCT - Mureşul Deva; Corvinul Hunedoara - Jiul
Petroşani; Poli II Timişoara - Unirea Alba Iulia; Minerul Lupeni - Arieşu
Turda; FC Bihor - FC Târgoviste; FC Arges - FC Caracal.

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

HC Odorhei
Stiinta Municipal Bacau
Steaua MFA
UCM Resita
Univ. Bucovina Suceava
CSM Medgidia
CSM Oradea
Dinamo Baumit Bucuresti
HCM Constanta
Minaur Baia Mare
Poli Izometal Timisoara
Energia Lignitul Tg. Jiu
Uztel Ploiesti
Romvag Caracal

M
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
6
6
6
6
4
4
3
4
2
2
2
2
2
0

E
2
1
1
0
2
1
2
0
3
2
0
0
0
0

I
0
1
1
2
2
3
3
4
3
4
6
6
6
8

GM
233
247
241
274
232
214
230
210
200
210
191
208
198
183

GP
202
224
218
239
222
217
230
212
193
231
202
229
226
226

P
14p
13p
13p
12p
10p
9p
8p
8p
7p
6p
4p
4p
4p
0p

Începe Turneul Campionilor. De duminica şi până pe 18
noiembrie, cei mai buni opt jucători de tenis se lupta la Shanghai
pentru a-şi trece în cont ceva mai mult de un milion de dolari.
Elveţianul Roger Federer este principalul favorit al întrecerii. Ca şi
la precedentele ediţii, toţi ochii vor fi aţintiţi asupra elveţianului
Federer. Acesta s-a impus în Turneul Campionilor în 2003, 2004 şi
2006, iar în 2005 a fost învins de către argentinianul Nalbandian în
finală.
În aceste condiţii, nu este de mirare că elveţianul este
considerat principal favorit şi în acest an, având o cotă de 1.30. El
este urmat de către spaniolul Rafael Nadal şi de sârbul Novak
Djokovic, ambii primind o cotă de 3.85. Dar surpriza ar putea veni
de la francezul Richard Gasquet, calificat în premieră la competiţia
găzduită, în acest an, de China.
Ultimul jucător din Franţa care a reuşit să ajungă la Turneul
Campionilor se numeşte Sebastien Grosjean, el pierzând finala în
faţa australianului Lleyton Hewitt acum şase ani.
Iata cum se prezinta cele doua grupe:
Grupa Aurie :
Richard Gasquet, Rafael Nadal, Novak Djokovic, David Ferrer.
Grupa Rosie :
Roger Federer, Andy Roddick, Nikolay Davydenko, Fernando
Gonzalez.
Finala Masters-Cup este o competitie dotata cu premii totale in
valoare de 4.450.000 de dolari.
Turneul Campioanelor. Lidera mondiala Justine Henin a
castigat, duminica, Turneul Campioanelor de la Madrid pentru al
doilea an la rand, depasind-o in finala pe Maria Sarapova, cu 5-7,
7-5, 6-3, dupa trei ore si 24 de minute.
În varsta de 25 de ani, Justine Henin a devenit prima jucatoare
din ultimii zece ani care incheie un sezon cu 10 titluri in palmares,
Martina Hingis fiind ultima sportiva care a reusit cel putin obtinerea
a zece trofee intr-un sezon, performanta reusita in 1997.

CALIFICARI EURO 2008
Selectionerul echipei noastre nationale, Victor Piturca lotul de
22 de jucatori pentru ultimele meciuri din campania de calificare la
EURO 2008, contra Bulgariei (17 noiembrie a.c., ora 18.00, stadion „Vasil Levski” din Sofia) si Albaniei (21 noiembrie a.c.,ora 18.00,
stadion „National-Lia Manoliu” din Bucuresti). Lotul convocat:
PORTARI: Bogdan Lobont si Danut Coman. FUNDASI: George Ogararu, Petre Marin, Gabriel Tamas, Marius Constantin, Cristian Chivu, Dorin Goian, Razvan Rat, Stefan Radu. MIJLOCASI:
Florentin Petre, Banel Nicolita, Ovidiu Petre, Andrei Margaritescu,
Razvan Cocis, Nicolae Dica, Paul Codrea, Eugen Trica.
ATACANTI: Daniel Niculae, Ciprian Marica, Ionut Mazilu, G. Bucur
CLASAMENT GRUPA G:
1. Romania
10 8 2 0 20- 5 26 p
2. Olanda
10 7 4 1 13- 3 23p
3. Bulgaria
10 5 4 1 15- 7 19p
4. Albania
10 2 5 3 9- 8 11p
5. Slovenia
11 3 2 6 9- 8 11p
6. Belarus
10 2 1 7 11-20 7p
7. Luxemburg
11 1 0 10 2-22 3p

FORMULA 1

Etapa urmatoare (9/26) 18.11.2007: Romvag Caracal - HCM
Ferrari anunta noua structura a echipei. Scuderia
Constanta; UCM Resita - Municipal Bacau; Bucovina Suceava - HC
Odorhei; Dinamo Baumit - CSM Oradea; Poli Timisoara - Uztel Ferrari a anuntat ca Stefano Domenicali va prelua rolul de
Ploiesti; Steaua MFA - CSM Medgidia; Minaur Baia Mare - Lignitul Tg. Director al departamentului Sportiv, pozitie detinuta
Jiu.
anterior de Jean Todt. De asemenea, directorul tehnic

Mario Almondo va prelua functia de director de operatiuni,
in timp ce Aldo Costa va fi noul director tehnic. In plus,
02 - 16 nov: VOLEI - Cupa Mondiala, Feminin, Japonia;
Gilles Simon va fi directorul departamentului de motoare.
11 - 18 nov: TENIS - ATP Tour, Turneul Campionilor, Shanghai;
Anuntul vine la scurt timp dupa ce Honda Racing a
16 - 18 nov: RALIURI - WRC, Raliul Irlandei;
confirmat ca fostul director tehnic la Scuderiei, Ross
17 nov:
SNOWBOARD - CM, Stockholm, Suedia.
Brawn, se va alatura team-ului japonez ca sef de echipa.
Boss-ul Formulei 1, Bernie Ecclestone, consideră că
DE VĂZUT LA TV:
Felipa Massa este principalul favorit la cîştigarea titlului
FOTBAL: Preliminarii EURO 2008: Bulgaria - Romania
mondial în acest an. Într-un interviu acordat celor de la
Sambata TVR 1 ora 17:55
“Bild”, britanicul a afirmat că pilotul de la Ferrari are un
NATATIE: Cupa Mondiala, Berlin, Germania
aliat puternic în persoana lui Michael Schumacher, fostul
Sambata Telesport ora 16:00
lui coechipier din 2006.
MOTORDPORT: CM de Turisme, Cursa de la Macao
Honda Racing a confirmat luni ca Ross Brawn, fost
Duminica Eurosport ora 02:00 si 05:45
director
tehnic al Scuderiei Ferrari, este noul sef al
SANIE: CM, masculin, mansa 2
echipei. Honda l-a contactat inca din luna aprilie pe Brawn
Duminica Eurosport ora 12:00
BASCHET: Liga Nationala masculina: Dinamo - Gaz Metan Medias pentru a veni la conducerea echipei japoneze incepand
de anul viitor. Honda spune ca Brawn va avea intreaga
Duminica Telesport ora 18:30
responsabilitate pentru designul, conceperea si partea
FOTBAL: Preliminarii EURO 2008: Romania - Albania
inginereasca a masinii. Brawn va lucra alaturi de Nick Fry,
Miercuri TVR 1 ora 17:55
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TENIS - TURNEUL CAMPIONILOR

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

PRISMA SPORT

HANDBAL - CUPE
EUROPENE
Doar HCM Baia Mare a fost
eliminata din Cupele Europene
la handbal feminin. In Liga
Campionilor la baieti, HCM
Constanta s-a molipsit de la
fotbalistii Stelei.
Dupa ce, vineri, Oltchim
Rimnicu Vilcea, a reusit sa
invinga cu 35-22 formatia
muntenegreana Buducnost,
echipa antrenata de Gheorghe
Tadici este aproape sigur
calificata in grupele semifinale
ale Ligii Campionilor la handbal
feminin. Oltchim nu este, insa,
singura echipa feminina care
continua in Cupele Europene.
In optimile de finala sint calificate Rulmentul Brasov si "U"
Jolidon Cluj, in Cupa Cupelor,
precum si Dunarea Braila si
Tomis Constanta in Cupa
Challenge. Echipa constanteana a obtinut chiar simbata
calificarea, invingind in Grecia
formatia Elpidis Dramas cu 3417 (15-6), dupa ce cistigase
prima mansa, la Constanta, cu
31-18. Pe terenul unui adversar
de foarte mare clasa, echipa
daneza Ikast Bording, HCM
Baia Mare a cedat cu 21-35,
ratind calificarea in optimile
Cupei EHF, dar raminind cu
amintirea unei victorii prestigioase in tur, cu 29-26.
Din pacate, in ciuda unui
reviriment aratat in campionat,
echipa masculina HCM Constanta a suferit a patra infringere
in grupa B a Ligii Campionilor,
pierzind in deplasare cu 23-34
(10-17) in fata francezilor de la
Montpellier. Handbalistii constanteni au ceva sanse de a se
clasa pe locul III, daca vor invinge la o diferenta mai mare de
opt goluri, la Constanta, echipa
suedeza IF Hammarby. THW
Kiel (Germania) si Montpellier
(Franta) sint, practic, calificate
in faza urmatoare.

VOLEI
Nationala de volei feminin a
romaniei s-a calificat pentru
turneul decisiv de calificare la
Jocurile Olimpice de la Beijing,
care va avea loc in ianuarie anul
viitor la Halle.

care va continua la Honda in calitate de
presedinte executiv. “Sunt foarte incantat sa ma alatur echipei Honda", a spus
Brawn. "Oportunitatea de a ajuta echipa
sa ajunga la adevaratul sau potential
reprezinta o provocare fantastica pentru
mine in acest sport. Echipa a facut deja o
treaba grozava si a investit mult timp
pentru a pune impreuna oameni si resurse ingineresti de prima clasa pentru a-si
indeplini ambitiile. Abia astept sa lucrez
impreuna cu acesti oameni talentati”.
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