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Consiliul Judeţean Reşiţa

Şedinţă de lucru ordinară - 29 noiembrie 2007
Ultima rectificare bugetară
Sfârşitul anului echivalează cu un bilanţ provizoriu al
problemelor financiare gestionate de Consiliul Judeţean, ceea
ce permite rectificarea bugetului propriu, luând în considerare şi
sursele de finanţare posibile în această perioadă.
Veniturile proprii sunt diminuate cu suma de 2.281.000,0 lei
datorită nerealizării unor obiective propuse (concesionarea şi
închirierea unor spaţii sau vânzarea unor active, în principal a
Fabricii de Produse Lactate din Oraviţa), dar beneficiază de
sume, cu destinaţie ţintită, transferate de la bugetul de stat
(2.697.000 lei pentru finanţarea unor lucrări de reparaţii şi
amenajări la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Sacu) sau 2.365.000
lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului, sumă
defalcată din taxa pe valoare adăugată.
La capitolul „Cheltuieli” principalul obiectiv îl constituie plăţile
salariale în învăţământul special, corespunzătoare lunii
noiembrie şi cele ale furnizorilor de utilităţi pentru lunile
noiembrie şi decembrie, precum şi asigurarea hranei pentru
elevii din aceste instituţii de învăţământ . Nu au fost omise nici
drepturile persoanelor cu handicap, asigurate prin subvenţii de la
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (Proiect de
hotărâre nr. 2)
Echilibrarea bugetelor locale
Pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea susţinerii
programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de
infrastructură care necesită cofinanţare locală s-a propus
suplimentarea cu 1.954.000 lei a cotei de 20% din sumele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.
Decizia are ca suport legal O.u.G. nr. 134/2007 şi Decizia
Directorului Executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Caraş-Severin.
Proiectul a suscitat multe observaţii şi controverse, consilierii
sesizând absenţa datelor de identificare pentru decizia
Directorului Executiv al DGFP Caraş-Severin, a transparenţei
privind modul cum a fost operată repartizarea sumelor la 42
unităţi administrativ-teritoriale a judeţului (cu sau fără
respectarea formulei de calcul impusă de lege, cu sau fără
consultarea primarilor localităţilor), au fost întrebări referitoare la
unităţile teritorial – administrative care au fost excluse de la
această măsură compensatorie şi nu au lipsit nici remarci vizând
o posibilă politizare (lista nu cuprinde nici o localitate în care
edilul sef este membru PNL) a unor operaţii care trebuie realizate
exclusiv în spiritul legii, chiar dacă este o lege care trebuie
amendată, având în vedere criteriile de repartizare care conduc
la rezultate aberante. Consiliul Judeţean, prin specialiştii de care
dispune a solicitat modificarea legii.
Proiectul de hotărâre a fost votat. (Proiect de hotărâre nr. 3)
Rectificări bugetare la instituţii şi servicii publice
Derivate din rectificarea bugetului propriu al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, modificările bugetelor instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean au fost
detaliate în cele 25 de anexe ale Proiectului de hotărâre nr. 4.
Modificări ale statelor de funcţii
Modificările statului de funcţii publice sunt o consecinţă
normală a rezultatelor evaluării activităţii profesionale, ceea ce
conduce la transformarea posturilor într-o treaptă superioară, de
exemplu din categoria debutanţi în cea definitivă. În cazul
funcţiilor contractuale, promovarea este posibilă la expirarea
stagiului de probă.
Consilierii au aprobat modificări minore ale statului de funcţii
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean şi ale
Direcţiei generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin. (Proiecte de hotărâre nr. 5 şi 7)
Planul de ocupare al funcţiilor publice
Au fost aprobate planurile de ocupare a funcţiilor publice
pentru anul 2008, pentru aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Cara ş-Severin, respectiv pentru Direc ţia de
Administrare a Domeniului public şi Privat al judeţului CaraşSeverin. (Proiect de hotărâre nr. 6)
Evaluarea terenurilor
Traversând diferite etape de divizare, absorbţie, schimbare
de sedii sau fuziuni ale unor firme, 10 (zece) imobile (clădiri) din
Reşiţa, aparţinând iniţial S.C. UNIVERSAL S.A. Reşiţa se
regăsesc în prezent în patrimoniul S.C. METEX BIG S.A. Galaţi,
cu sediul în Galaţi.
Ca urmare a prevederilor H.G. nr. 834/1991, cu modificările

ulterioare, societăţile comerciale cu capital de stat trebuie să
stabilească şi să evalueze terenurile aflate în patrimoniul
propriu, ceea ce le permite obţinerea certificatului de atestare a
dreptului de proprietate.
La solicitarea societăţii METEX BIG, Consiliul judeţean
Caraş-Severin a aprobat componenţa comisiei de evaluare:
Preşedinte Valerica Padina, director general executiv
Secretar
Monica Păun, avocat
Membrii
Blanca Pintea, reprezentant legal al Punctului
de lucru din Reşiţa,
Alin Tătar, director de vânzări
Ildiko Cădariu, contabil
(Proiect de hotărâre nr. 8)
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Agenţii imobiliare
Informaţii de interes public
Consiliul Judeţean şi-a însuşit prevederile Legii nr. 544/2001
privind accesul la informaţiile de interes public pe care are
obligaţia să le comunice din oficiu.
A fost, de asemenea, aprobată lista documentelor produse
şi/sau gestionate de aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean.
De exemplu, sunt considerate documente care constituie
informaţii de interes public, declaraţiile de avere şi de interes ale
consilierilor, dosarul achiziţiilor publice sau inventarul bunurilor
aflate în domeniul public şi privat de interes judeţean, în timp ce
documentele privind organizarea şi desfăşurare concursurilor
pentru funcţionarii publici, certificatele de urbanism emise de
către preşedintele Consiliului Judeţean, planul judeţean de
gestionare a deşeurilor sau documentaţiile geologice fac parte
din documentele produse şi/sau gestionate de aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean. (Proiect de hotărâre nr. 9)
Sistemele de gestionare a deşeurilor în Caraş-Severin - încă
în faza de proiectare
În 14 aprilie 2006, Consiliul Judeţean a aprobat participarea
la finanţarea şi implementarea proiectelor privind Sistemele de
gestionare a deşeurilor provenite din trei importante zone
administrativ-teritoriale din Caraş-Severin: arealele adiacente
oraşelor Băile Herculane şi Oraviţa, precum şi zona turistică
Semenic, participare care echivalează cu o contribuţie totală de
321.942,25 €, costuri eligibile şi 196.264,59 €, costuri neeligibile,
cărora li se adaugă costurile suplimentare ce pot apărea şi, sigur,
costurile de operare şi întreţinere.
Studiile de fezabilitate pentru aceste proiecte au fost
elaborate de către firma HALCROW ROMÂNIA S.R.L., implicată
şi în alte proiecte de anvergură pentru diferite investiţii dispuse
chiar în zonele vizate din Caraş-Severin. Studiile au fost
aprobate, împreună cu indicatorii tehnico-economici ai
proiectelor (HCJ nr. 78/2006).
La peste un an şi jumătate de la aprobarea studiilor,
verificările pe teren ale acestora au relevat neconcordanţe cu
situaţia reală din teren, fie că e vorba de condiţiile geografice din
zonele respective, fie de subevaluări ale dotărilor necesare,
oricum deficienţe care pot fi ale Caietului de Sarcini pus la
dispoziţia proiectantului şi care conţine date neconforme cu
realitatea sau o tratare, de către acesta, a problemelor fără
verificarea riguroasă in situ a amplasamentelor.
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Consecin ţ ă a acestor neconcordan ţe este
necesitate unei Soluţii tehnice şi economico-financiare
revizuite, a proiectelor,aprobată de Consiliul Judeţean.
Se face menţiunea că bugetul total nu va suferi
modificări şi se va rezuma la operaţii de redistribuiri de
sume între capitole şi subcapitole, în pofida costurilor
reale necesare pentru achiziţii (un exemplu fiind banii
alocaţi pentru containere, pentru care Halcrow a indicat preţuri mult sub valorile uzuale ale pieţii: 80 faţă de
210 €/container). (Proiecte de hotărâre nr. 10,11 şi 12)

Consiliul Judeţean Caraş-Severin, participant
la proiectul „TREE – Trei Euroregiuni pentru Mediu
în Europa”
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, membru al
Euroregiunii DKMT alături de celelalte judeţe membre
ale DKMT participă, alături de Euroregiunile Upper
Rhine şi Nissa, la proiectul „TREE – Trei Euroregiuni
pentru Mediu în Europa”, proiect încadrat în categoria
„iniţiative regionale”, propus de Alsacia
Proiectul vizează Axa prioritară 2 a Programului
INTERREG IV c „mediu şi prevenirea riscului”.
Obiectivele proiectului sunt:
l înfiinţarea unei reţele euroregionale de experţi în
domeniul protecţiei mediului şi prevenirii riscurilor
l abordarea mediului într-o viziune transfrontalieră
l realizarea unor investiţii de mediu mari, cofinanţate
prin fondurile structurale şi de coeziune.
Domeniile de acţiune vizează:
l supravegherea calităţii aerului
l managementul apelor de suprafaţă şi subterane
l managementul deşeurilor
l educaţia ecologică
l utilizarea energiilor neconvenţionale.
Proiectul va avea un buget total de cca. 3 milioane
€, cota de cofinanţare din partea Consiliului Judeţean
fiind estimată la maximum 15.000 €, eşalonată pe
durata a trei ani, la care se adaugă costurile care
decurg din organizarea întâlnirilor de lucru.(Proiect de
hotărâre nr. 13)
Implantarea structurilor de vânzarea cu
amănuntul cu suprafaţă mare
Hotărârea Guvernului nr. 145/2004, privind aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vânzare cu
amănuntul cu suprafaţă mare (peste 1000 mp) constituie o sarcina a autorităţilor publice centrale şi locale
de a susţine iniţiativa privată în comerţ, cu asigurarea
unui climat concurenţial liber şi loial, respectiv de a

supraveghea respectarea criteriilor de implantare.
Modul de implicare a Consiliului Judeţean în acest
segment socio-economic al problemelor judeţului este
crearea unei Comisii de specialitate care funcţionează
în conformitatea cu un Regulament.
Amplasarea structurilor va avea în vedere, printre
multe alte aspecte analizate, încadrarea în planul
urbanistic general şi zonal, încadrarea plasticvolumetrică în arhitectura zonei, localizarea în zone cu
densitate comercială redusă, protejarea intereselor
c o n s u m a t o r i l o r, e v i t a r e a
disfuncţionalităţilor din mediul
concurenţial, ş.a. (Proiect de
hotărâre nr. 14)
Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Comisiei socioeconomice de examinarea şi
avizare a implementării structurilor de vânzare cu amănuntul
cu suprafaţă mare a fost aprobat.
Boxă dublă pentru garaj
A fost aprobată darea în
administrarea Direc ţiei de
Evidenţă a Persoanelor CaraşSeverin a unei boxe garaj dublă,
cu suprafaţa de 45 mp, situată pe
Str. Octavian Goga. (Proiect de
hotărâre nr. 15)
Concesionarea U.M. 0186
din Caransebeş
Cazarma 1003, fosta U.M. Nr.
0186 din Caranse-beş, terenuri
(4.000 mp)
şi construcţii (2
hangare cu suprafaţa construită/desfăşurată de 2x1.660
mp) situată pe Str. Aeroport nr. 1 şi care figurează în
patrimoniul judeţului Caraş-Severin, cu drept de
administrare în favoarea Consiliului Judeţean poate fi
concesionată, în urma aprobării date de consilieri.
Cererea de concesiune, însoţită de Proiectul de
fundamentare al acesteia a fost emisă de S.C.
AEROPORTUL CARANSEBEŞ S.A., societate care,
din luna septembrie 2007 beneficiază de concesiune
asupra terenului adiacent şi care, pentru desfăşurarea
unei activităţi aeroportuare normale, în condiţii de
siguranţă, are nevoie de aceste imobile.
După traversarea termenului de 30 de zile de la
aprobarea proiectului de concesionarea a unei părţi din
imobilul fostei cazărmi 1003, se va întocmi un Studiu
de oportunitate, succedat de un Caiet de Sarcini al
concesiunii, care va conţine în mod expres forma de
licitaţie/negociere directă, documente care permit organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare.
Modul de concesionare - licitaţie sau negociere
directă - a făcut obiectul divergenţelor de păreri între
consilieri.
În unanimitate însă a fost decisă condiţia de
menţinere a obiectului de activitate pentru imobilul în
cauză. (Proiect de hotărâre nr. 16)
Răchie, brânză, mere
Ţuica, brânza de oaie şi merele sunt produsele
tradiţionale ale gospodăriilor ţărăneşti din Banatul
Montan, destinate atât consumului propriu, cât şi
valorificării lor pe piaţă.
Dacă primele două dintre ele au avut un areal
constant, limitat de valorificare, în cadrul judeţului sau
în zonele adiacente, merele au beneficiat de o
recunoaştere aparte, trecând de mult graniţele
judeţului sau ale ţării, după ce au obţinut un plus de
valoare prin prelucrare.
Noua poziţie a României în contextul european
impune noi reguli care trebuie respectate în cazul în

care se doreşte ca aceste produse să pătrundă pe
noua piaţă, extinsă, de desfacere.
Ca urmare a noii legislaţii la care România a aderat,
pentru valorificarea produselor tradiţionale (cu condiţia
ca acestea să fie recunoscute ca branduri) în judeţele
României, dar şi pe piaţa europeană, precum şi pentru
accesul la fonduri europene, au fost constituite
Asociaţii ale Producătorilor de răchie, brânză de oaie şi
mere, din Banatul Montan.
Dacă pentru ţuică şi brânza de oaie şi de capră
(ultima nefiind un produs uzual în pieţele judeţului)
demersurile par a fi condus la obţinerea recunoaşterii
lor, pentru mere lucrurile nu sunt definitivate, ceea ce
pare a nu fi constituit un impediment pentru
valorificarea lor în ţările vecine.
Cele trei Asociaţii solicită spaţii pentru sedii şi
pentru depozitarea sau prelucrarea produselor, primare sau prelucrate, spaţii situate central faţă de zonele
producătoare, dar şi accesibile din toate direcţiile.
Zona vizată (fosta Cazarmă 1219, situată în Caransebeş, Str. Şesu Roşu, nr. 12 A) deşi este situată în
intravilanul municipiului Caransebeş, face parte din
domeniul public al judeţului şi administrarea Consiliului
Judeţean. Imobilele respective au făcut obiectul unor
cereri ale Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
confruntat în prezent cu un mare deficit de spaţii pentru
instituţiile publice amplasate în clădiri retrocedate
foştilor proprietari.
Cele trei asociaţii de producători au solicitat
concesionarea următoarelor imobile:
l teren 1,4 ha - Asociaţia Producătorilor de Răchie
din Banatul Montan - Teren 1,5 ha - Asociaţia
Producătorilor de Brânză de oaie şi de Capră din
Banatul Montan
l teren 1,3 ha şi 924 mp, suprafaţă construită Asociaţia Pomicultorilor „Gugulan cu Car cu Mere”de
din Banatul Montan
Proiectele au fost aprobate, cu două abţineri ale
unor consilieri, ceea ce înseamnă că unii dintre aleşi,
deşi sunt din Caransebeş, puşi în situaţia între a
rezolva problemele edilitare ale oraşului lor şi
interesele unor asociaţii care reprezintă un segment
din populaţia judeţului, au optat pentru cea de-a doua
variantă. Votul nu a trecut fără discuţii, având în
vedere, printre altele, că oferta a fost făcută în absenţa
cererilor celor trei asociaţii sau că forma de
concesionare dorită este cea de atribuire directă,
asociaţiile declarând că nu dispun de surse financiare
pentru a putea participa la licitaţie. (Proiecte de
hotărâre nr. 17, 18 şi 19)
Întreţinerea persoanelor vârstnice
Au fost aprobate costurile medii lunare pentru
întreţinerea persoanelor din Căminul pentru persoane
vârstnice din Reşiţa, în anul 2008, instituţie care este în
subordinea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
În cămin se acordă servicii specializate persoanelor
vârstnice cu grade diferite de dependenţă, ceea ce
conduce la costuri diferite pentru întreţinere, rezultate
exclusiv din cantitatea şi tipul de materiale sanitare
folosite.
Persoane:
dependente

semidependente nedependente

Hrană
210,0
210,0
210,0
Materiale sanitare 414,2
269,6
67,95
Încălzit, iluminat
111,0
111,0
111,0
Servicii de uz gosp. 103,19
103,19 103,19
TOTAL (lei/lună)
859,75
715,15 513,50
Observaţie: cuantumul pentru hrană este stabilit
prin lege şi este unic pentru toate instituţiile similare, în
timp ce restul costurilor se în cadrează în plaja de
costuri practicată pe plan naţional. (Proiecte de
hotărâre nr. 20) (R.B.)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 125 pentru modificarea art. 13 din Legea
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
(M.O. nr. 760/09.11.2007)
l Hotărârea nr. 6 a Camerei Consultanţilor Fiscali
privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii
de consultant fiscal – sesiunea decembrie 2007 (M.O.
nr. 760/09.11.2007)
l Circulara nr. 28 a Băncii Naţionale a României
privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii
Naţionale a României valabil în luna noiembrie 2007
(M.O. nr. 762/09.11.2007)
l Legea nr. 298 pentru completarea Legii nr. 90/2003
privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată
a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale,
destinate sediilor partidelor politice (M.O. nr.
763/12.11.2007)
l Hotărâre nr. 17 a Biroului Permanent al Camerei
Deputaţilor privind aprobarea tarifelor pentru
publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României
(M.O. nr. 767/13.11.2007)
l Ordinul nr. 1.870 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului privind disciplinele şi programele pt. examenul de bacalaureat - 2008 (M.O. nr. 767/13.11.2007)
l O.u.G. nr. 128 pentru modificarea Legii învăţămân-
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tului nr. 84/1995 (M.O. nr. 776/15.11.2007)
l O.u.G. nr. 129 pentru modificarea O.u.G. nr.
30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii (M.O. nr. 776/15.11.2007)
l Ordinul nr. 2.290 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului pentru modificarea Ordinului ministrului
educa ţiei şi cercet ării nr. 3.281/2006 privind
funcţionarea învăţământului preuniversitar cu predare
simultană (M.O. nr. 777/15.11.2007)
l Ordinul nr. 1.147 al ministrului transporturilor pentru
modificarea anexei nr. 1.1 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere,
gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe
căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.065/
2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a
prevederilor O.G. nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile
ferate române, republicată (M.O. nr. 778/16.11.2007)
l Legea nr. 301 pentru modificarea Legii nr. 196/2003
privind prevenirea şi combaterea pornografiei (M.O. nr.

784/19.11.2007)
l Legea nr. 304 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
România (M.O. nr. 784/19.11.2007)
l Legea nr. 303 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
(M.O. nr. 785/20.11.2007)
l Hotărârea nr. 113 Comitetului Interministerial de
Finanţări, Garanţii şi Asigurări privind modificarea
Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a
operatorilor economici, în numele şi în contul statului
(cod ISO NI-FIN-06-II/0) şi a Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0) (M.O. nr. 787/20.11.2007)
l H.G. nr. 1.384 privind premierea colectivelor care au
desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau
servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în
domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în anul 2007 (M.O. nr.
789/21.11.2007)
l Ordinul nr. 2.268 al ministrului educaţiei, cercetării
şi tineretului privind aplicarea Programului „A doua
şansă” (M.O. nr. 789/21.11.2007)
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Diverse

Vând capre şi iezi. Tel.
223805.
Vând două covoare persane, 3,5/1,5 m. Inf. la Morărescu
Ion, Azilul de Bătrâni.
Vând două uşi pt. la casă,
din stejar. Tel. 0744-702037.
Vând urgent sufragerie 3
corpuri, 2 vitrine, colţar
sufragerie, 2 fotolii, o servantă,
convector şi instant încălzire,
u ş ă intrare în apartament.
Preţuri neg. Tel. 0355-802548,
0749-486188.
Vând porci în Reşiţa. Tel.
222491, 0749-195176.
Vând urgent combină
muzicală, 2 boxe stereo 15 W,
cu radio 7 lungimi de undă,
casetofon, pickup Ziphona. Preţ
270 lei. În stare foarte bună. Tel.

0355-807491. Rog seriozitate.
Am un Geforce fx 5500 de
256 mb o dau pe un Ati de 128
mb şi 128 de biţi la schimb. Tel.
0749-944722.
Vând maşină Singer serie
catalogată, veche de 150 ani
stare perfectă, la numai 4.300 €
negociabil, sau schimb cu auto
în stare bună. Tel. 0727-145623
Vând mobilă veche, cufăr
militar, maşină de cusut Singer,
mobilă de dormitor cireş, dulap
vitrină cireş, scaune cireş sau
schimb cu apartament sau
casă. Tel. 0727-145623.
Vând tv color Saba cu
diagonala 66 cm, stereo cu 99
canale, tubul în stare f. bună.
Necesită telecomandă Saba,
merge şi fără. Preţ neg. Tel.
0355-807491 de urgenţă, între
orele 8-24.30. Rog seriozitate.
Vând telefon mobil Sharp,

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 05.12.2007
REŞIŢA: (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Agent comercial: 0/2;
Agent imobiliar: 2/0; Agent vanzari: 0/1; Asistent manager: 0/2;
Asistent medical fizioterapie: 2/0; Asistent medical generalist:
14/1; Barman: 3/2; Brutar: 0/4; Bucatar: 2/2; Casier valuta: 0/1;
Confectioner articole din piele: 7/0; Consilier inginer constructor:
1/0; Consilier: 1/0; Contabil: 2/0; Croitor-confectioner
imbracaminte dupa comanda: 125/40; Dulgher: 1/5; Electrician
auto: 0/2; Electrician de intretinere si reparatii: 1/30; Electrician in
constructii: 0/5; Electromecanic electroalimentare: 0/1; Faiantar:
1/4; Femeie de serviciu: 1/0; Fierar betonist: 1/5; Fochist pentru
cazane: 2/0; Frezor universal: 5/0; Gipsar: 1/4; Infirmiera: 9/0;
Inginer constructii civile, industriale si agricole: 1/0; 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 la unitati de ocrotire: 4/0; Ingrijitor
cladiri: 2/0; Ingrijitor spatii verzi: 2/0; Instalator apa, canal: 2/10;
Instalator incalzire centrala si gaze: 1/0; 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: 0/16; Lucrator comercial: 3/2;
Maistru industriile textila, pielarie: 5/0; 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: 25/32; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 10/21; Operator fabricarea
mezelurilor: 0/5; Operator in domeniul proiectarii asistate pe
calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10; Ospatar: 9/6; Paznic: 0/2;
Referent de specialitate financiar -contabil: 1/0; Sef sector
drumuri, poduri: 2/0; 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: 4/9; Sudor in mediu protector: 3/0;
Tehnician constructor: 0/2; Tehnician echipamente de calcul
retele: 1/0; Tamplar universal: 20/5; Tinichigiu carosier: 0/2;
Tinichigiu de santier: 0/2; Vanzator: 4/2; Vopsitor auto: 0/2;
Vulcanizator piese din cauciuc: 1/0; Zidar rosar-tencuitor: 9/18;
Zugrav-vopsitor: 1/5;
TOTAL GENERAL: 638

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

cameră color, ecran mare,
infraroşu, etc. la 80 € uşor neg.
Tel. 0727-145623.
Cumpăr motocoasă portabilă pe benzină. Tel. 0764-539827
Vând pult pentru magazin şi
rafturi. Tel. 0745-425904, 0745457678.
Vând urgent lămpi tv şi de
radio, placă tv Diamant în stare
f. bună. Tel. 0355-807491.
Vând de urgenţă monitor 15”
color Tora în stare f. bună, placă
video 32 MB, tastatură, mouse,
memorie 32 MB. Tel. 0355807491 orele 8-24.
Vând mobilă bucătzărie, 5
corpuri, 500 lei. Vând telefon/
fax nou, 500 lei. Inf. la tel.
253022, 0355-422451, 0766714876.
Ofer dragoste şi grijă ptr. un
pui de câine de talie mare pe
care îl pot găzdui la curte. Tel.
0355-407721.
Vând ma şin ă de spălat
automată Indesit, nouă, 800 lei
negociabil, frigider Arctic 300
lei, congelator 3 sertare 300 lei
şi receiver 450 lei neg. Tel.
0355-803014, 0724-114815.

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia Break, an 1999,
vopsea originală, ITP 2009, preţ
2.500 €. Tel. 0721-786555.
Închiriez garaj pe Petru
Maior. Tel. 0744-702037.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.
Vând VW Golf 1993 benzină, motor 1.6 cu îmbunătăţiri.
Preţ neg. Tel. 0724-010193.
Vând Tico violet, stare impecabilă, aer condiţionat, mp3
nou garanţie, consum 3,8%,
sau schimb cu auto mai mare,
preţ 2.800 neg. Tel. 0727145623
Vând Passat 84 coupe,
motor 1,6 benzinar, 170.000
km, stare perfectă, accept orice
test, roşu, huse noi roşii, totul
original pe el, unic proprietar,
preţ 3.800 neg., merită văzut.
Tel. 0727-145623.
Vând tractor cu cabină în
stare excelentă şi accesorii
pentru el. Preţ negociabil. Tel.
0753-864158.
Vând Audi A4, 1.6i, an 2001,
Euro4, full option, preţ 9.800 €.
Tel. 0742-083170.
Vând Dacia Logan 1,4, an
fabricaţie 09.2007, 10.000 km
rulaţi, închidere centrală, radiocass, garanţie 100.000 km,
culoarea albastru marin. Unic
proprietar. Tel. 0724-838640.
Vând camionet ă TV 35
punte dubl ă, stare bun ă,
nelucra-tă, fără taxe, defect
pompa frâne, preţ 1.400 €. Tel.
0730-665281.
Vând Mercedes Vito 108
CDI, 8+1, an fabricaţie 2003,
euro 3, 12.000 €, preţ
negociabil. Tel. 0721-847422.

Nume
Adresa

Anunturi
,
Oferte-Cereri
de Serviciu

Transport marfă, animale
sau persoane cu remorcă de 1 t
sau şi autoturism Aro de 8 locuri.
Tel. 222491, 0749-195176.
Montez antene satelit,
posibilitate recep ţ ie canale
româneşti, italiene, germane,
arabe în orice configuraţie. Tel.
0724-026376.
Caut persoană competentă
pentru îngrijirea unui adult cu
handicap psihomotor. Program
redus. Plata lunară. Pentru
detalii sunati la 0726-509680

Imobiliare

Matrimoniale
Caut d-nă 40-50 ani pentru
petrecerea sărbătorilor de
iarnă. Îmi caut jumătatea. Tel.
0751-636715.
Italian 35 ani, 178, 74 kg,
dr ă gu ţ , serios, caut ă fat ă
serioasă, frumusică, slabă, fără
obligaţie pt. relaţie de lungă
durată. Rog seriozitate!! Ciao
pupici. Tel +393281468106
multiservice-luca@hotmail.it

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
6-12 decembrie 2007
Vineri, 06.12.2007

1. Ciuculescu Marius Daniel (24 ani)şi
Vând casă de vacanţă la Marişescu Lavinia Anastasia (26 ani)
Brebu nou, 4 camere, apă, 2. Hodovici Daniel (26 ani) şi
grădină, 1.300 mp, în centru.
Robitu Anastasia Alina (25 ani)
Preţ neg. Tel. 0744-640326.
Închiriez casă în zona Triaj Duminică, 09.12.2007
(apă, gaz, curent, cablu). Tel. 1. Radu Cosmin Adrian (30 ani) şi
0745-571052, 0355-405268
Dragan Steluţa Mariana (21 ani)
după ora 16.
Cumpăr garsoniera cu balcon. Ofer până la 15.000 €. Tel.
0721-786555.
Vând casă compusă din 4
camere, vad bun pentru comerţ,
situată în centrul Pleniţa, jud.
Dolj sau schimb cu casă sau
apartament în Craiova. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Teren de vânzare în comuna
Târnova. Tel. 0727-869557.
Doresc să închiriez apartament pe str. Cerna nr. 9. Tel.
0721-954767, 0355-408066.
Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 0355-804513.
Persoană fizică cumpăr
apartament 2 camere, decomandat sau 3 camere semidecomandat ori decomandat, fără
intermediari. Tel. 0724-349258.
Persoană fizică vând apartament 2 camere, Zona A, zonă
centrală - în spatele fostului
hotel Bistra, decomandat, 2
balcoane închise, 2 holuri, baie,
bucătărie, contor gaz individual,
instalaţie electrică nouă, bloc
din cărămidă arsă cu 4 etaje.
Apartamentul se află la etajul 2.
Tel. 212663, 0764-382777.
Vând apartament 3 camere,
Govăndari, etaj 8, centrală
termică, exclus agenţii imobiliare. Tel. 0727-395412.
Vând cameră de cămin renovată, gaz, satelit, apometre.
Tel. 0355-415837 după ora 16.
Închiriez apartament 3
camere, Govândari, complet
mobilat, utilat, centrală, telefon,
internet, cablu tv, aragaz,
frigider, maşină de spălat, tv.
Preţ 400 €. Tel. 0722-207069.
Vând apartament 2 camere,
et. 1, cu centrală termică. Tel.
0744-901914, 0355-805029.
Teren agricol de vânzare în
comuna Târnova. Tel. 0727869557.

Prenume

Miercuri, 12.12.2007
1. Borcean David (22 ani) şi
Florican Adela Simona (21 ani)
2. Ciotârşă Laurenţiu Valentin (31 ani)
şi Apostol Daniela Elena (25 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 27 nov.- 4 dec.

l Enachiuc Ana (57 ani)l
Fiat Veronica (71 ani) l Ujvari
Ecaterina (61 ani) l Trebuian
Maria (77 ani) l Ofiţer Mihai (47
ani) l Ţuţuianu Maria (83 ani) l
Oprea Florea (73 ani) l Crai
Carolina Cornelia (62 ani) l
Ursu Ana (72 ani) l Cotelici
Marioara (77 ani) l Meingast
Terezia (57 ani) l Popalapte
Mihail (73 ani) l Ianoseck Otto
(73 ani) l Buimac Mihai (62 ani)
l Minea Victor Ion (65 ani) l
Slăvin Miron (83 ani) l Vladu
Maria (51 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Decembrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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Ministerul Transporturilor va introduce rovinieta de o zi pt. majoritatea autovehiculelor, cu
excepţia autoturismelor şi vehiculelor de
transport de marfă cu masa totală maximă
autorizată de până la 3,5 tone, tarifele urmând
să fie adoptate printr-o hotărâre de guvern.

Compania Naţională Poşta
Română va asigura în această lună
distribuirea pensiilor în avans. În
perioada 12-24 decembrie, pensiile,
taloanele mov şi taloanele CFR vor fi
distribuite la domiciliul beneficiarilor.

Oportunităţi pentru
profesia militară
Ministerul Apărării desfăşoară prin birourile
informare-recrutare judeţene, până la 7 ianuarie 2008,
activitatea de recrutare a tinerilor candidaţi pentru
profesia de soldat şi gradat voluntar în unităţile din
subordine. Pentru prima serie de pregătire, care va
începe în luna martie 2008, sunt disponibile 1.855 locuri
pentru următoarele specialităţi: auto, geniu, comunicaţii
şi informatică, apărare NBC, rachete şi artilerie,
infanterie, tancuri, marină, radiolocaţie, paraşutişti,
logistică, aviaţie, poliţie militară. Candidaţii, cu sau fără
stagiul militar satisfăcut, trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii generale pentru a putea participa la
concurs:
l vârsta cuprinsă între 18 şi 26 ani;
l cetăţenia română şi domiciliul stabil în ţară;
l pot fi bărbaţi sau femei, care să fi absolvit cel puţin
ciclul inferior liceal sau o şcoală de arte şi meserii, cu
certificat de absolvire/calificare profesională nivel 1, iar în
cazul în care sunt elevi în ultimul an de studii, să facă
dovada absolvirii/promovării examenului până la data
începerii programului de instruire;
l să nu fi fost condamnaţi penal şi să nu fie în curs de
urmărire penală;
l să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic,
potrivit baremelor specifice;
l să aibă o condiţie fizică bună.
Pentru anumite arme sau specialităţi militare sunt
prevăzute şi cerinţe specifice.
Principalele avantaje pe care le vor avea tinerii care
doresc să devină soldaţi şi gradaţi voluntari, potrivit Legii
nr. 384/ 2006, sunt:
l semnarea, la angajare, a unui contract pentru o
perioadă de până la patru ani, iar următoarele contracte
pot avea durata de 2-3 ani fiecare, până la limita de vârstă
în grad, stabilită prin lege la 40 de ani, în raport de nevoile
instituţiei militare;
l posibilitatea de a fi selecţionaţi, până la împlinirea
vârstei de 30 de ani, pentru a urma cursul de bază pentru
formarea deprinderilor de comandă ale subofiţerilor;
această categorie de militari reprezintă principala sursă
pentru formarea subofiţerilor;
l în afară de solda lunară, au dreptul la echipament
gratuit şi hrănire sau compensaţie de hrană, precum şi la
asistenţă medicală şi medicamente gratuite, în condiţiile
legii; beneficiază de documente militare de transport
gratuit pentru efectuarea concediului de odihnă sau în
cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum şi de o
compensaţie lunară pentru chirie în situaţia în care nu au
o locuinţă proprie;
l vechimea în serviciu a militarilor voluntari se ia în
calcul la stabilirea pensiei şi a altor drepturi de asigurări
sociale;
l militarii voluntari vor participa la misiuni internaţionale, în funcţie de nevoile Ministerului Apărării.
Tinerii care doresc să urmeze o carieră ca militar
voluntar în armată pot contacta Birourile de InformareRecrutare judeţene (lista acestor birouri şi numărul de
locuri disponibile în fiecare judeţ se găsesc pe site-ul din
internet al ministerului, la adresa www.mapn.ro).
(Ministerul Apararii - 29.11.2007)

Personalul din industria
de apărare ar putea scădea cu
peste 1.000 de angajaţi în 2008,
potrivit unui proiect de hotărâre
lansat în dezbatere publică.

Senatorii au eliminat, luni, obligativitatea plăţii unei taxe pentru maşinile noi din
import. În acest sens, ei au votat abrogarea
unor prevederi din O.u.G. privind înfiinţarea
şi utilizarea Fondului Naţional de Solidaritate. Textul a fost trimis Camerei Deputaţilor.

Modificarea }i completarea
Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
Art. I. - Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul
Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - Vârsta minimă de căsătorie este de optsprezece ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de
şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu
încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei
rază teritorială îşi are domiciliul.
Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate
de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este
suficientă.
Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa
căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii
care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti."
2. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 54. - Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputinţă
ca soţul mamei să fie tatăl copilului.
Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare
dintre soţi, precum şi de către copil; ea poate fi continuată de
moştenitori.
Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului;
dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva mamei
sale.
Mama sau copilul introduce acţiunea împotriva soţului mamei;
dacă acesta este decedat, acţiunea se porneşte împotriva
moştenitorilor lui.
Dacă titularul acţiunii este pus sub interdicţie, acţiunea va putea fi
pornită de tutore.
Mama copilului va fi citată în toate cazurile în care nu formulează
ea însăşi acţiunea."
3. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 55. - Acţiunea în tăgăduirea paternităţii se prescrie în termen
de 3 ani de la data naşterii copilului. Pentru soţul mamei, termenul
curge de la data la care a luat cunoştinţă de naşterea copilului.
Dacă acţiunea nu a fost introdusă în timpul minorităţii copilului,
acesta o poate porni într-un termen de 3 ani de la data majoratului
său.
Reclamantul poate fi repus în termen, în condiţiile legii."
4. La articolul 60, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Art. 60. - Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei
poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la naşterea
copilului."
5. La articolul 60, după alineatul 3 se introduce un nou alineat,
alineatul 4, cu următorul cuprins:
"Acţiunea aparţinând copilului nu se prescrie în timpul vieţii
acestuia."
Art. II. - Dispoziţiile prezentei legi privind acţiunea în tăgăduirea
paternităţii, precum şi acţiunea în stabilirea paternităţii copilului din
afara căsătoriei sunt aplicabile şi în cazul copiilor născuţi înainte de
intrarea sa în vigoare, chiar dacă cererea este în curs de judecată.
Art. III. - Legea nr. 4/1953 - Codul familiei, republicată în Buletinul
Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin
prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
(Lege nr. 288 din 29/10/2007
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 05/11/2007)

Companiile autorizate să încheie poliţe de răspundere civilă auto
(RCA) obligatorii nu pot practica tarife
de primă diferite faţă de cele notificate
Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) şi publicate pe paginile
web ale acestora. Totodată, preţurile
afişate de asigurător trebuie să conţină tarifele de bază şi întregul sistem
de corectare a primei de asigurare de
bază, în funcţie de propriile criterii
stabilite pentru creşterea/descreşterea primelor de asigurare.
Construcţiile şi terenurile aflate
în patrimoniul instituţiilor publice
vor fi reevaluate cel puţin o dată la trei
ani pe baza ratei inflaţiei comunicată
de Institutul Naţionale de Statistică
pentru luna decembrie a anului anterior sau de către evaluatori autorizaţi,
conform reglementărilor legale în vigoare, a decis Guvernul în şedinţa de
astăzi. Măsura se va aplica începând
cu 1 ianuarie 2008 şi corespunde reglementărilor internaţionale în domeniul contabil. Noile prevederi stabilesc
că rezultatele reevaluării vor fi înregistrate în contabilitate până la finele anului în care s-a efectuat reevaluarea.
Comisia Europeană a rezervat
oficial numărul unic la nivel
european 116111 pentru "telefonul
copilului", la sfârşitul lunii octombrie,
ca o prioritate în cadrul proiectului
"Către o strategie europeană cu
privire la drepturile copilului". Acest
serviciu unic la nivel european va da
posibilitatea fiecărui copil să sune, din
orice stat membru, pentru a cere
ajutor în cazul în care drepturile sale
sunt încălcate. Indiferent de ţara din
care sună minorul, apelul va fi preluat
de către specialiştii din ţara din care
acesta provine.
Incepând din această lună,
procedurile din justiţie în care sunt
implicate şi alte state membre ale
Uniunii Europene se vor scurta.
Magistraţii români pot comunica direct cu autorităţile judiciare din statele
membre ale Uniunii ca urmare a
intrării în vigoare pe teritoriul României a convenţiei şi protocolului adiţional privind asistenţa juridică reciprocă
în materie penală. În cazul Italiei,
Greciei, Maltei sau Luxemburgului
procedurile vor rămâne neschimbat.

l Începând cu 3 decembrie, toţi cei 400.000 de bolnavi
de diabet beneficiază gratuit
de analiza numită hemoglobina glicozilata l România
va primi în acest an 6,8 miliarde de dolari de la românii
care lucrează peste hotare l
Guvernul va colabora cu
Bisericile Romano-Catolică
şi Greco-Catolică Unită cu
Roma pentru derularea unor
programe de integrare socială a persoanelor defavorizate
l Mihai-Răzvan Ungureanu a
fost validat miercuri de
Parlament în funcţia de
director al Serviciului de
Informaţii Externe l
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Alegerile pt. Duma de Stat, rezultate:
"Rusia Unită", a obţinut peste 64% dintre
voturile exprimate, pe locul doi Partidul
Comuniştilor cu 11,6% urmat de Partidul
Liberal Democrat cu 8,2% şi Partidul O
Rusie Dreaptă, cu 7,8% din voturi.

Preşedintele Ucrainei, Viktor Iuscenko, şi fostul său premier, Iulia Timosenko, au format, după săptămâni
de negocieri, o coaliţie majoritară în
parlamentul de la Kiev, primul pas în
formarea unei noi coaliţii de guvernare.

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
şi-a exprimat speranţa că Rusia nu va lua nici o măsură
unilaterală care să aducă atingere integrităţii Tratatului
privind Forţele Convenţionale în Europa (CFE), în
contextul în care Rusia a prevăzut suspendarea
aplicării acestui tratat cu începere din 12 decembrie.

Grupuri politice în Parlamentul european
În momentul de faţă, la Parlamentul European sunt
şapte grupuri politice, la care se adaugă 14 deputaţi
neafiliaţi. Din ianuarie pânǎ în noiembrie 2007, a existat
un alt grup politic numit identitate, Tradiţie şi Suveranitate
(ITS). Pentru formarea unui grup politic nou este nevoie
de cel puţin 20 de deputaţi iar cel puţin o cincime din statele membre trebuie să fie reprezentate în cadrul grupului.
Fiecare grup politic îşi desemnează un preşedinte - în
anumite cazuri doi preşedinţi. Influenţa grupurilor se
reflectă în faptul că ele pot propune candidaţi pentru toate
posturile importante, şi anume pentru preşedintele Parlamentului, pentru vicepreşedinţi, preşedinţii de comisie şi
chestori. Ele hotărăsc ce subiecte vor fi dezbătute în
sesiune şi pot aduce amendamente rapoartelor ce sunt
votate în plen.

Grupurile politice
Grupul Partidului Popular European
(Creştin-Democrat) şi al Democraţilor
Europeni - PPE-DE
Creşterea competitivităţii Europei prin
investiţia în cercetare şi învăţare pe tot
parcursul vieţii este numai unul din obiectivele Partidului
Popular European şi al Democraţilor Europeni, cel mai
mare grup de la Parlamentul European.
Cu 277 de membri din toate cele 27 de state membre
ale UE, partidul reprezintă o forţă importantă în peisajul
politic european. În ceea ce priveşte naţionalităţile, cel mai
mare bloc în grup este delegaţia germană, cu 49 de
deputaţi, iar cele mai mici sunt Danemarca şi Estonia, cu
câte un deputat fiecare.
PPE-DE reuneşte partidele democraţilor-creştini, ale
conservatorilor şi partide şi deputaţi de centru-dreapta din
toată Europa. Din 1999, este grupul cel mai important din
punct de vedere al numărului de membri, dar a fost fondat
în 1953, când democraţii-creştini participau la
Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului - prima
instituţie parlamentară.
Grupul Socialist din Parlamentul
European - PSE
Solidaritatea, dezvoltarea durabilă şi justiţia
socială sunt câteva din principiile comune
deputaţilor social-democraţi, socialişti şi laburişti la
Parlamentul European. Pentru a-şi consolida influenţa şi
pentru a se asigura că propunerile lor beneficiază de un
sprijin real, deputaţii grupului socialist au început să
coopereze între ei încă de la începutul integrării europene.
Acum ei formează al doilea grup ca mărime la Parlamentul
European, cu 217 de membri din 25 de state membre.
Înaintea primelor alegeri directe pentru Parlamentul
European, în 1979, socialiştii au publicat un manifest al
alegerilor europene, definind priorităţile politice ale
grupului, şi de atunci au menţinut această tradiţie.
Obiectivele lor includ creşterea economică, lupta
împotriva sărăciei, integrarea socială, protejarea mediului
înconjurător. Socialiştii consideră că şomajul este o piatră
de moară agăţată de gâtul Europei sociale.
Apropierea Uniunii Europene de cetăţenii săi continuă
să fie, pentru socialişti, una din provocările majore. Este
vorba aici de domenii în care „Europa ascultă vocea
cetăţenilor săi“.

Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa - ALDE
Cu 106 deputaţi provenind din 22 de state,
Alianţa Liberalilor şi Democraţilor pentru
Europa este, ca mărime, al treilea grup politic
la Parlamentul European. Federalist, dar respectând
diversitatea, acest grup încearcă să echilibreze puterea
spre centrul politic.
În ceea ce priveşte delegaţiile naţionale din cadrul
grupului, cele mai mari aparţin Italiei, Marii Britanii şi
Franţei. La „mijloc“, între cele două grupuri mari şi
celelalte mai mici, ALDE reuşeşte să îşi facă auzită vocea
distinct, deşi câteodată joacă rol de „pod“ în divizarea
politică.
Câteva priorităţi ale grupului: susţinerea unui buget
european pe termen lung, adaptat nevoilor şi priorităţilor
politice ale Uniunii, în special în domeniile cercetării
ştiinţifice şi inovării tehnice, menţinerea presiunii asupra
statelor membre pentru ca acestea să pună în practică
reformele necesare creşterii şi ocupării locurilor de
muncă, încurajarea tuturor iniţiativelor europene ce vizează ameliorarea calităţii mediului înconjurător şi garantarea
unei economii viabile pe termen lung, recâştigarea încrederii opiniei publice europene, asigurarea unui comportament adecvat al UE faţă de valorile pe care aceasta
le promovează, în special în relaţiile cu ţările terţe.
Grupul Uniunea pentru Europa
Naţiunilor - UEN
Grupul Uniunea pentru Europa
Naţiunilor (UEN) militează pentru o Europă
a statelor-naţiuni care să dea guvernelor şi ţărilor
posibilitatea de a coordona şi coopera în construirea unei
Europe mai integrate şi mai stabile, bazate pe diversitate.
Grupul susţine puternic principiul subsidiarităţii, pe care îl
consideră esenţial în repartizarea echitabilă a puterilor
între UE, naţiuni şi autorităţile locale în interesul
cetăţenilor.
Numărul total al deputaţilor europeni aparţinând
grupului UEN este 44. Delegaţia poloneză este cea mai
mare, cu 20 de membri, urmată de cea italiană cu 13.
Celelalte patru ţări care au deputaţi în acest grup sunt:
Lituania, Letonia, Irlanda şi Danemarca.
Acest grup, format în 1999, militează ferm pentru o
economie de piaţă socială, educaţie şi cercetare, dar şi
pentru protecţia mediului înconjurător. Grupul se opune
puternic conceptului de societate exclusiv materialistă.
Identitatea naţională, cultura şi limba sunt în centrul
priorităţilor grupului, care consideră familia drept soclul
societăţii şi cel mai bun loc de transmitere a valorilor care
constituie fundaţia UE.
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă
Europeană Verzi - ALE
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană este un grup politic tânăr. Primele partide ecologice au
apărut în anii '70 dar în 1984 Verzii au început să îşi coordoneze eforturile la nivel european. În iulie 1999, aceştia
s-au alăturat Alianţei Libere Europene, care regrupează
partidele ce militează pentru democraţie şi dreptul la
autodeterminare al naţiunilor fără stat şi al regiunilor
Europei. S-a format astfel un grup nou: Verzi/ALE. Acest
grup este format din 42 de deputaţi europeni provenind din
13 state. Delegaţia germană este cea mai mare, cu 13
deputaţi, iar Luxemburg, Danemarca, Finlanda, Suedia şi

Letonia au fiecare câte un reprezentant.
Graţie participării sale permanente la politica
europeană, grupul şi-a extins câmpul de interes dincolo
de domeniul strict al mediului înconjurător. Partidul actual
a anunţat că şi-a fixat ca obiective construirea unei societăţi care să respecte drepturile fundamentale şi mediul,
înrădăcinarea democraţiei prin descentralizare, încurajarea participării directe a cetăţenilor la procesul de luare de
decizii şi iniţierea unor reforme economice şi sociale care
să concretizeze dezvoltarea durabilă pentru om şi natură.
Grupul Confederal al Stângii Unite
Europene/Stânga Verde Nordică - GUE/NGL
Cu 41 de membri, Grupul Confederal al
Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
(GUE/NGL) este al şaselea grup ca mărime la P.E. şi
acţionează în calitate de forum de cooperare între
partidele de stânga. Grupul afirmă că vrea să
construiască „o altă Europă: socială, paşnică,
democratică, feministă, ecologică şi solidară cu toate
popoarele din lume“.
GUE/NGL a fost creat ca grup politic în 1994, la
începutul celei de-a patra legislaturi. Înainte de această
dată, partidele de stânga au cooperat în alte formaţiuni.
După a treia extindere a UE, când au aderat Austria,
Finlanda şi Suedia, în ianuarie 1995, reprezentanţii partidelor de stânga din ţările nordice s-au alăturat grupului.
De aceea, grupul este format din două sub-grupuri:
Stânga Unită Europeană şi Stânga Verde Nordică.
Cele 16 partide care aderă la grup reprezintă partidele
comuniste, socialiste şi de stânga. Această diversitate
poate aduce abordări diferite asupra anumitor subiecte.
Pentru grup, este important ca fiecare partid să îşi
păstreze identitatea şi politica proprii, concentrându-şi în
acelaşi timp eforturile necesare pentru atingerea
obiectivelor politice comune. În opinia grupului GUE/NGL,
Europa poate şi trebuie să fie altceva decât restricţii şi
şomaj. Într-o lume din ce în ce mai interdependentă,
Europa are posibilitatea, dacă are şi voinţa politică, să
amelioreze condiţiile de viaţă ale oamenilor obişnuiţi.
Grupul Independenţă şi Democraţie IND/DEM
Format în iulie 2004, din fostul grup „Europa
democraţiilor şi diversităţilor“, grupul reprezintă
aproximativ 3% din parlamentari, cu 23 de deputaţi din 10
ţări.
Deputaţii acestui grup se descriu ei înşişi drept „eurocritici, euro-sceptici şi euro-realişti“. Opoziţia faţă de
Constituţia UE constituie platforma majoră a acestui grup.
Ei au încercat să exploateze nesiguranţa politică faţă de
tratat, după respingerea sa în referendumurile din Franţa
şi Olanda, la mijlocul anului 2005.
Cu 10 membri, Partidul independenţei (UKIP) din
Marea Britanie formează cel mai mare bloc din grup. În
timp ce acest sub-grup militează deschis în favoarea
retragerii Marii Britanii din UE, ceilalţi membri sunt
reformişti care acceptă aderarea ţării lor la Uniune, dar
doresc „mai puţină centralizare, mai puţină erodare a
suveranităţii naţionale şi mai multă putere în mâinile
parlamentelor naţionale“. Din cauza acestor divergenţe,
grupul respectă libertatea delegaţiilor naţionale de a vota
cum doresc.
Deputaţi neafiliaţi - 6 europarlamentari
(PE secţiunea instituţii, sub secţiunea grupuri politice ale PE)

l 17 decembrie - Rusia Unită îşi va anunţa candidatul la alegerile prezidenţiale din 2 martie l Merkel nu susţine proiectul Uniunii Mediteraneene al
lui Sarkozy l Liderul american, George Bush, va face luna viitoare o vizită în Orientul Mijlociu, a anunţat Casa Albă, fără să precizeze însă ţările de
destinaţie l Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol a convenit să menţină nivelul actual al producţiei. OPEC se va reuni din nou, la finele lunii
ianuarie, pentru a reanaliza decizia l Liderul Partidului Laburist din Australia, Kevin Rudd, a fost investit în funcţia de nou prim-ministru al tării l

KOSOVO
În 10 Dec., trei mediatori internaţionali, reprezentantul
SUA, al Rusiei şi al Uniunii Europene, vor prezenta
rapoartele privitoa-re la Kosovo secretarului general al
ONU, Ban Ki-moon, după doi ani de negocieri privind
viitorul provinciei din sudul Serbiei, negocieri care nu au
dus la nici un rezultat. Provincie populată de slavi din
secolul şapte, trecută sub stăpânire otomană din 1389
până în 1913 când marile puteri ale vremii, Marea Britanie,
Austria, Germania, Franţa şi Rusia, au redat-o Serbiei, a
devenit o problemă de interes internaţional după
bombardamentele NATO din 1999 care au forţat trupele
din Serbia să pără-sească regiunea. Considerată
leagănul bisericii ortodoxe sârbe, în prezent 90% din
populaţie o reprezintă etnici albanezi de religie
musulmană.
Belgradul a propus un sistem ce ar asigura un
maximum de autonomie pentru Kosovo, acceptând
practic tot ce implică aceasta (inclusiv calitatea de
membru al FMI) dar nu un stat independent cu propria
reprezentare la ONU. Partea albaneză a refuzat. În
situaţia actuală, următorul pas este declararea unilaterală
a independen-ţei în următoarele trei luni, urmată de
imediata recunoaştere de SUA, majorita-tea membrelor
UE, Albania, Macedonia şi Muntenegru.
Urmările declarării independenţei, ne-sancţionate de
Consiliul de Securitate, vor fi probabil simţite până departe

de zona Balcanilor. Abkhazia ar putea urma imediat
exemplul pentru a se rupe de Georgia. Kosovo, devenit
referinţă în dreptul interna-ţional, ar putea fi folosit în
numeroase zone ale lumii unde minorităţile din diferite
teritorii ar putea cere independenţa. ONU s-ar găsi în faţa
unor noi, complicate şi periculoase revendicări.
Occidentul insistă pe lângă conducerea din Kosovo să
amâne declararea independenţei până după alegerile de
anul viitor din Serbia, pentru a facilita realegerea prooccidentalului Tadici ca preşedinte în faţa liderului
Partidului Radical din Serbia. Se estimează, în eventualitatea victoriei lui Tadici, că după un val de proteste
zgomotoase ţara va reveni pe drumul euro-atlantic. În
plus, la al doilea mandat, ar fi în poziţia de a exercita mai
multă influenţă asupra guvernului de la Belgrad, influenţă
care în ultimul an a lipsit. Actualul prim ministru,
Kostunica, este privit ca democrat şi naţionalist moderat
dar în chestiunea Kosovo s-a arătat neînduplecat.
În 2008, administrarea de către ONU a provinciei va fi
înlocuită de misiunea UE de implementare a planului lui
Martti Ahtisaari, "independenţa supravegheată".
Între timp, Berlinul a anunţat suplimen - tarea
efectivelor din Kosovo cu 500 de oameni, aducând
contigentul german la 2,800. La Brussels, comandantul
NATO în Europa a avertizat că cei 16,000 de membrii ai
forţelor de pace din regiune sunt pregătiţi să împiedice

orice violenţă.
În privinţa declarării unilaterale a independenţei, nu
toate statele UE sunt unite în intenţia unei imediate
recunoaşteri: Ungaria, Grecia, Slovacia, Cipru şi România
au manifestat serioase rezerve, avertizând că mişcări
separatiste de acest gen s-ar putea dezvolta în mai multe
zone ale Europei.
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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, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15500 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând garsoniera in bloc de apartamente, amenajat, termopane, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4 ,
centrala, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, imbunatatit, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, centrala, termopane, complet mobilat si utilat, nou renovat.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
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Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, preţ 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Micro 2, convector, termopane. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Centru, bucătărie modificata, preţ negociat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, etaj 3, preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, termopane, preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 3,
Micro 2, amenajat, preţ negociabil. Tel.
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0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane, preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, etaj intermediar, amenajat, termopane, preţ 29000 €. Tel. 0355-404462,
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, preţ 25500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, amenajat, centrala, preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 3/4 , amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Moroasa,
imbunatatit, centrala, termopane, preţ bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Centru,
modificat, complet mobilat si utilat in stil
italian. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
imbunatatit, centrala, termopane, preţ
35000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, imbunatatit,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Moroasa,
amenajat, termopane, etaj intermediar,
preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, imbunatatit,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, preţ bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, centrala, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 balcoane, 2 bai,
centrala, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 4, posibilitati privatizare. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala, 2 balcoane,
preţ 35500 €. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, centrala, termopane, preţ 30500
€. Tel. 0355-404462, 0788021439 (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, preţ
35000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Moroasa,
confort 1, decomandat, etaj bun, centrala,
2 bai. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, 2 balcoane,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, centrala, 2 bai, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane,
preţ 25000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, imbunatatit, centrala, termopane, 2 balcoane, preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 5 camere, Bocsa, garaj,

gradina, terasa, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând casă 3 camere, Bocsa, amenajata, termopane, hidrofor, instant, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Stavila, garaj,
centrala, 2 bai, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789 (Banat
Expert)
Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, termopane, preţ 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
convector, instant, preţ 30000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând casa 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (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,
0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând spaţiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând spaţiu comercial, Lunca,
amenajat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 40 €/mp. 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 17800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
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)
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Cumpăr apartament 3 camere decomandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr casa in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Cumpăr apartament 2 camere, indiferent zona, ofer preţ bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 3 camere, indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M
INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

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

CASE
TERENURI

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Agentii
, imobiliare

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

Vând apartamente de 2 camere, zona foarte buna, apartament intretinut.
conf.1, 2, 3, 4, cu preturi de la 20.000 € Tel. 0748-119122. (TryoM)
pana la 40.000 € in functie de
Vând apartament 2 camere
imbunatatiri. Tel. 0748-119121. (TryoM) decomandat, zona Micro 4, etajul 2 din 4
Vând apartamente cu 3 camere de o c u p a b i l i m e d i a t z o n a p a r c u l
diferite conforturi si cu multiple Siderurgistului.Tel. 0748-119444.
imbunatatiri cu preturi cuprinse intre (TryoM)
25.000 € si 70.000 € in functie de zona,
Vând apartament cu 2 camere
conf si imbunatatiri. Tel. 0744-991876. conf.1, zona buna, preţ 31.000 €. Tel.
(TryoM)
0748-118778. (TryoM)
Vând apartament cu 2 camere,
Vând garsoniera cu convector zona
conf.1 decomandat, imbunatatit, buna. Tel. 0748-118778. (TryoM)
mobilat, preţ 27.500 € neg. Tel. 0748Vând garsoniera cu incalzire pret.
118081. (TryoM)
15.000 € ocupabila imediat Tel. 0748Vând apartament cu 3 camere, 119442. (TryoM)
conf.1 decomandat, micro 4, imbunatatit
Vând apartament cu o camera in bloc
pret negociabil. Tel. 0748-118081.
de apartamente zona Micro 2 din
(TryoM)
Govandari pret 19.000 €. Tel. 0748Vând apartament 3 camere cu 119777. (TryoM)
centrala, termopane, gresie si faianta,

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 manastire iar pe muntele Semeni lângă
niveluri, cu spaţiu amenajat la parter cabana Gozna, mai jos de eoliene, la
pentru firmă sau sediu bănci. Vis-a-vis preţuri avantajoase. Tel. 0723-484780,
AJOFM. Preţ 190.000 € neg. Tel. 0723- 0731-189586, 0730-067380.
484780, 0731-189586, 0730-067380.
Vând urgent 2 terenuri alăturate în
(Grecu Haus)
Băile Herculane în suprafaţă de 4.316
Vând urgent casă cu 5 camere, baie, mp şi 6.834 mp, situate în zonă centrală
bucătărie, garaj, anexe, curte betonată, lângă Hotelul UGSR cu acces auto la 2
grădină mare, încălzire centrală proprie, drumuri principale, la preţ de 15 €/mp.
situată în Dealul Crucii, Rândul III, la Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730preţul de 32.000 € neg. Tel. 0723- 067380. (Grecu Haus)
484780, 0731-189586, 0730-067380.
Vând urgent apartament cu 2
Vând urgent casă casă în Văliug, cu camere, conf. 1, decomandat, suprafaţa
5 camere, 2 bucătării, garaj, pivniţă, 102 mp, în zona Universalului, la preţ
curte şi grădină, la preţ avantajos. Tel. avantajos. Tel. 0723-484780, 07310723-484780, 0731-189586, 0730- 189586, 0730-067380. (Grecu Haus)
067380. (Grecu Haus)
Vând urgent apartament cu 3 camere
Vând urgent terenuri în Caransebeş, conf. 2, superfinisat, cu centrală, et. 3/4,
zona Teiuş, situat pe drumul către în Govândari, Micro 4, la preţ avantajos.
mănăstire, în suprafaţă de 3.187 mp Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730fâneţe şi 2.568 mp pădure cu utilităţi, la 067380. (Grecu Haus)
preţul de 6 €/mp neg. Tel. 0723-484780,
Cump ăr urgent case în zona
0731-189586, 0730-067380.
Muncitoresc, Moroasa, precum şi zona
Vând urgent terenuri în Reşiţa, lângă central ă. Tel. 0723-484780, 0731Releu şi pe Calea Timişorii, lângă 189586, 0730-067380. (Grecu Haus)

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 casă 3 camere în loc Măureni.
Preţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând apartament situat în Parcul
Siderurgistului cu vedere spre parc, et.
2/4, compus din 3 camere decomandate, superîmbunătăţit + garaj. Preţ
60.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, et. 3/4, zona Poliţie. Preţ
45.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, etaj 10/10, îmbunătăţit,
zonă centrală. Preţ 47.000 € fix. 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 hotel + 3.065 mp teren în
Staţiunea Secu. Preţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 45 mp cu
posibilităţi de extindere, situat în Piaţa
Reşiţa Sud. Preţ 80.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând sau închiriez spaţiu comercial
70 mp, pretabil cabinet medical, sedii
firme, comerţ. Preţ 60.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând spaţiu comercial 600 mp situat
în Reşiţa, complex comercial Nera. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)
Vând hală industrială fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp +
suprafaţă de teren din jurul grădinilor
7.000 mp (apă industrială, punct de
transformare energie electrică propriu).
Preţ neg. 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 600 mp teren intravilan în
Crivaia. Preţ 25.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 150 ml. Preţ 150 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timişorii. Preţ 35 €/mp. 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)
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 spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel.221529, 0724-302616
(Magister)
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 spaţiu 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. 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 spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Republicii. Preţ 15 €/
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)

PRISMA

jurnalist

angajează

asistent marketing
secretară

Tel. 22.11.34

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

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

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

26 nov. 07
27 nov. 07
28 nov. 07
29 nov. 07
30 nov. 07
3 dec. 07
4 dec. 07
5 dec. 07

64,9784
63,9030
61,9082
62,0255
60,4616
60,3345
61,1400
62,0924

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,45
2,44
2,43
2,42
2,41
2,40
2,39
2,38
2,37
2,36
2,35

USD

5 Noiembrie - 5 Decembrie 2007

EURO

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5

lei
3,60
3,59
3,58
3,57
3,56
3,55
3,54
3,53
3,52
3,51
3,50
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PRISMA SPORT

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

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

M V
17 13
16 9
17 9
17 9
17 9
17 8
17 7
17 7
17 7
16 6
17 5
17 5
17 5
17 4
17 3
17 3
17 3
17 1

E
I
4 0
5 2
5 3
5 3
5 3
5 4
6 4
4 6
1 9
2 8
5 7
3 9
2 10
4 9
5 9
5 9
5 9
7 9

GM
29
26
35
21
16
27
26
22
25
18
18
17
16
17
16
15
8
19

GP
10
13
25
14
10
16
18
24
34
20
20
31
21
23
22
23
19
28

P
43p
32p
32p
32p
32p
29p
27p
25p
22p
20p
20p
18p
17p
16p
14p
14p
14p
10p

Etapa urmatoare (18/34) 08-09.12.2007: Sambata, 01.12: UTA - FC
Vaslui, (Telesport, ora 13:00); Farul Constanta - Univ. Craiova (National
TV, ora 17:15); Dinamo Bucuresti - Gloria Buzau, (Antena 1, ora 20:00);
Duminica, 02.12.: Unirea Urziceni - Gloria Bistrita, (TVR 1, ora 13:00);
Pandurii Tg. Jiu - Universitatea Cluj, (Telesport, ora 13:00); Politehnica Iasi
- Politehnica Timisoara (Telesport, ora 15:30); Rapid Bucuresti - Dacia
Mioveni (National TV, ora 16:45); Ceahlaul Piatra Neamt - Steaua Bucuresti, (Kanal D, ora 19:00); CFR Cluj - Otelul Galati, (Kanal D, ora 21:00).

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

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

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

V
V
9
7
8
7
6
5
5
5
4
4
4
3
2
0

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

I
I
1
2
3
2
2
3
5
6
5
5
7
8
9
11

GM
GM
354
312
367
337
325
297
297
302
308
314
265
287
271
259

GP
GP
308
294
329
314
292
274
310
306
313
320
269
318
319
329

P
P
19p
16p
16p
16p
15p
13p
11p
10p
10p
10p
8p
6p
4p
0p

Etapa urmatoare (12/26): 06.12.2007: HCM Constanta - CSM
Medgidia; Uztel Ploiesti - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; CSM D&C
Oradea - HC Minaur Baia Mare; HC Odorhei - Steaua MFA Bucuresti;
Stiinta Municipal Dedeman Bacau - Univ. HCM Poli Izometal Timisoara;
Romvag Caracal - Dinamo Baumit Bucuresti; UCM Resita - Universitatea
Bucovina Suceava.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
02 - 16 dec:
07 - 16 dec:
08 - 09 dec:
09 dec:

HANDBAL FEM. - Campionatul Mondial, Franta;
FOTBAL - Camp Mondial al Cluburilor, Japonia;
SARITURI CU SCHIURILE - CM, Trondheim, Nor.
SCHI ALPIN - CM, Slalom feminin, Aspen, USA.

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET MASCULIN: Camp National: Rapid - Elba Timisoara
Vineri Telesport ora 19:30
SCHI ALPIN: Campionatul Mondial, SUA, Feminin, coborare
Vineri Eurosport ora 20:00
RUGBY: Challenge Cup: Selectionata Bucuresti - Montauban
Sambata Sport.ro ora 13:00
SARITURI CU SCHIURILE: Camp Mondial, Norvegia, DT 131
Sambata Eurosport ora 17:00
BOX: Titlu mondial WBC: Floyd Mayweather - Ricky Hatton
Duminica ProTV ora 04:00
SCHI FOND: Camp Mondial, Elvetia, Feminin, 4x5 km
Duminica Eurosport ora 11:00
HANDBAL MASC.: Camp National, Dinamo Baumit - UCM Resita
Duminica Sport.ro ora 15:00
BASCHET MASC.: EuroCup: ICIM Arad - KK Hemofarm Vrsac
Miercuri Telesport ora 18:30
FOTBAL: Grupele Ligii Campionilor: Arsenal Londra - Steaua Buc.
Miercuri ProTV ora 21:45

Joi/6 Decembrie

+5ºC
0ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

România s-a dezlănţuit în faţa Tunisiei la CM de handbal
feminin din Franţa
Încet, dar cu paşi siguri, naţionala feminină de handbal a
României îşi intră în formă. După ce au muncit mult pentru o
victorie în faţa Chinei, elevele lui Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi
au învins fără emoţii, Tunisia, scor 39-21, în cel de-al doilea meci
din cadrul Grupei D a Campionatului Mondial de handbal din
Franţa. Cea de-a doua partidă susţinută de selecţionata noastră la
Toulon a adus totodată şi o doză de linişte în cadrul echipei, după
ce cu o zi înainte acestea fuseseră certate de antrenorul Gheorghe
Tadici pentru evoluţua slabă de la debut. De altfel, “tricolorele” au
intrat mult mai decise pe teren, reuşind un avans de patru goluri
după numai 11 minute de joc, 7-3. Cu toate că adversarele au
păstrat această diferenţă pe aproape tot parcursul primei reprize,
Maier şi Gîlcă aveau să trimită România la vestiare cu o diferenţă
de şase goluri, 17-11. Avantajul avea să fie mult mai mare în cea
de-a doua parte a întîlnirii, 31-16, dar chiar şi la acest scor secundul Dumitru Muşi striga de pe margine: “Nu ieşim din joc!” Fetele lau ascultat şi s-au dezlănţuit în faţa unei echipe a Tunisiei ce părea
obosită şi lipsită de inspiraţie pe faza de atac, comiţînd numeroase
greşeli neprovocate. Pentru România au marcat: Maier 9g, Gîlcă
7g, Lecuşanu 5g, Vădineanu 4g, Beşe şi Olteanu cîte 3g, Balint şi
Brădeanu cîte 2 g, Neagu, Ivan, Luca şi Meiroşu cîte un gol. Dupa
aceasta partida Romania s-a calificat in grupa principala de la
Dijon. Ieri,România - Polonia, ultimul meci din grupa.

Reşiţa
Oraviţa +6ºC
0ºC

+7ºC
0ºC

SPORTURI DE IARNĂ

WRC

Sâmb@t@/8 Decembrie
Timişoara

Caransebeş

+7ºC
+3ºC

+7ºC
+1ºC

Reşiţa
Oraviţa +6ºC
+1ºC

+6ºC
+1ºC

Marţi, 11 Decembrie

GRUPE EURO 2008

Duminica a avut loc tragerea
la sorti a grupelor Camp.
European de Fotbal din 2008.
Iata si componenta grupelor
Grupa A: Elvetia, Cehia,
Turcia, Portugalia.
Grupa B: Austria, Croatia,
Germania, Polonia.
Grupa C: Olanda, Italia,
ROMANIA, Franta.
Grupa D: Grecia, Suedia,
Spania, Rusia.
Reprezentativa României
va evolua în grupa C la turneul
final al Campionatului European din 2008, alături de
selecţionatele Olandei, Franţei
şi Italiei, conform tragerii la sorţi
de la Lucerna.
Echipa naţională a României va întâlni, la 9 iunie, în primul meci al grupei C reprezentativa Franţei. Partida cu Franţa, adversara din preliminariile
Cupei Mondiale din 2010, se va
disputa la Zurich, de la ora
19.00. Următorul meci al României la Euro-2008 va avea loc la
13 iunie, la Zurich, de la ora
21.45, în compania selecţionatei Italiei, campioana mondială.
În ultimul meci din grupa C,
România va întâlni formaţia
SCHI ALPIN. Invingator la super-combinata, Daniel Albrecht a Olandei, fosta adversară din
gasit drumul spre victorie si in proba de slalom urias de pe partia preliminariile Euro-2008, la 17
Bird of Prey din Beaver Creek, impunandu-se cu timpul cumulat de iunie, la Berna, de la ora 21.45.
2 minute, 24 de secunde si 30 de sutimi. Dupa ce a terminat mansa
inaugurala doar cu al 11-lea timp, Albrecht a gasit resursele
necesare pentru a-l depasi cu doar cinci sutimi de secunda pe
austriacul Mario Matt, pozitia a treia revenindu-i unui alt elvetian,
La sfarsitul acestei saptaDidier Cuche, care a devenit astfel noul lider al Cupei Mondiale, mani s-a desfasurat ultima
profitand de accidentarea pe termen lung a norvegianului Aksel etapa din Campionatul Mondial
Lund Svindal.
de Raliuri in Anglia.
Martina Schild a spart gheata la feminin reusind prima sa victoRezultatul obtinut la finalul
rie din cariera, dupa ce s-a impus in concursul de Super-G de la Raliului Marii Britanii (locul 3) a
Lake Louise (Canada). Sportiva din Elvetia a incheiat competitia cu adus echipajului Citroen Total
timpul de un minut, 16 secunde si 21 de sutimi. Pe locul secund s-a format din Sebastien Loeb si
clasat Maria Riesch (Germania) la o diferenta de 20 de sutimi, Daniel Elena titlurile mondiale
pentru ca podiumul sa fie completat de Jessica Lindell-Vikarby din rezervate pilotilor si copilotilor.
Suedia.
Loeb devine astfel Campion
SARITURI CU SCHIURILE. Saritorul austriac Thomas Mondial pentru al patrulea an
Morgenstern a triumfat in prima etapa individuala a Cupei Mondiale consecutiv.
2007-08, impunandu-se la Kuusamo cu un total de 308.8 puncte, Clasament final piloti 2007:
dupa doua sarituri care au masura 146.5, si respectiv 137 de metri. 1. Sébastien Loeb (F)
116
Podiumul din Finlanda a fost completat de norvegienii Bjorn 2.M. Grönholm (FIN)
112
Einar Romoren, cu 306.6 puncte (sarituri de 143 si 139 de metri) si 3. Mikko Hirvonen (FIN) 99
Tom Hilde, cu 298.9 puncte (sarituri de 142 si 138.5 puncte).
4. Daniel Sordo (E)
65
De notat ca recordul trambulinei din Kuusamo a fost doborat de 5. Petter Solberg (N)
47
doua ori in concursul de sambata. Mai intai de prima saritura a lui Clasament final constructori:
Morgenstern, care a masurat 146.5 metri, pentru ca Gregor 1.BP-Ford World
212
Schlierenzauer sa zboare nu mai putin de 147 de metri in prima 2.Citroën Total World
183
mansa, stabilind un nou record al trambulinei. In final 3.Subaru World
87
Schlierenzauer a incheiat concursul doar pe locul patru.
4.Stobart Ford
81
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