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Şedinţa de lucru a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
din data de 29 noiembrie 2007 (continuare din numărul trecut)
Pentru informarea Dvs.
La cea de-a 18-a Conferinţă a Şefilor de Guvern şi de Regiuni
din statele membre ARGE Donaulände (Comunitatea de Lucru a
Statelor Dunărene), care a avut loc la Vukovar, în Croaţia, în
perioada 10-13 octombrie 2007, judeţul nostru a fost reprezentat
de către domnul Dumitru Tilică Părvulescu, vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean şi domnul Cristian Negariu, consilier în cadrul Serviciului Protecţia Mediului şi Conservarea Biodiversităţii.
O primă parte a lucrărilor a fost dedicată prezentării, de către
reprezentanţii regiunii de sud a Austriei, a modelelor de
dezvoltare rurală implementate, direcţii prioritare fiind pregătirea
profesională a agricultorilor în cadru organizat, asocierea
acestora în vederea obţinerii finanţărilor comunitare, respectiv a
comercializării produselor şi modul de premiere a rezultatelor
care certifică o anumită siguranţă a alimentelor produse.
(Informare, pct. 22)
În perioada 15-17 octombrie 2007, delegaţia Consiliului Judeţean Caraş Severin (domnul consilier judeţean Ioan Bălteanu,
domnul Mihail Cotelici Direcţia pentru Monitorizarea Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice şi doamna Ana Berei Direcţia
Programe, Integrare Europeană, Mediu şi Informatică) au participat la o întâlnire de lucru la sediul firmei MENERT spol.s.r.o din
oraşul Śal'a, Slovacia, specializată în realizarea unor centrale
termice, bazate pe procesarea biomasei (resturi vegetale).
Vizita a presupus prezentarea mai multor instalaţii, diferite
constructiv sau prin puterea instalată (de la 1,5 la 37 MW),
parametru dictat de natura şi dimensiunea consumatorului:
încălzire şi/sau apă caldă menajeră, respectiv structura localităţii
deservite. (Informare, pct. 23)
Domnul Victor Naidan, director executiv al Direcţiei
Programe, Integrare Europeană, mediu şi Informatică şi doamna
Carmen Cârlugea, şef Serviciu Protecţia Mediului şi
Conservarea Biodiversităţii au participat la întâlnirea de lucru a
regiunilor implicate în proiectul „TREE Trei Euroregiuni pentru
Mediu în Europa”, în cadrul Programului de Cooperare
INTEREG IVC, Strasbourg, Franţa, 6-8 noiembrie 2007.
În cadrul reuniunii de consultare a fost prezentat proiectul (la
care participă Consiliul Judeţean Caraş-Severin), coordonatorii
de proiect, partenerii de proiect din cele trei euroregiuni,
domeniile de acţiune, calendarul de lucru. (Informare, pct. 24)
Istoria Fabricii de produse lactate din Oraviţa şi dificultăţile
traversate de la punerea în funcţiune şi până în prezent sunt deja
arhicunoscute, fiecare dintre alocările bugetare din partea
Consiliului Judeţean fiind o rememorare a acestora.
Raportul Consiliului de Administraţie al fabricii, pentru anul
2007, prezintă acţionariatul (Consiliul Judeţean Caraş-Severin 99,99%, Consiliul Local Oraviţa - 0,01 %), dotarea tehnică
actuală, gama de produse, structura personalului, piaţa de
desfacere, structura bugetului (un profit net de 38.600 lei, în
2007, faţă de 926.509 lei - bilanţul negativ al anului 2006),
demersurile pentru privatizare.
Au fost prezentaţi şi cei doi potenţiali cumpărători ai fabricii,
firma multinaţională MEGGLE, cel mai mare producător european de unt şi A.W. ZALAZENO, firmă cehă. (Raport, pct. 25)
Universitatea reşiţeană şi-a prezentat, prin domnul Prof.
Univ. Dr. Ing. Ion Vela, rectorul instituţiei, raportul anual (2006), în
paralel cu strategiile pentru viitorul an universitar.

Dincolo de cifrele de şcolarizare care reprezintă numărul
studenţilor din cele două facultăţi (cu 13 specializări), structura
posturilor didactice (268, ocupate de 120 cadre, restul fiind
asigurate prin formula ”plata cu ora”) sau procentul de promovare, au fost prezentate toate aspectele care definesc activitate
didactică din universitate, descrierea bazei materiale şi strategiile privind gestionarea acesteia, activitatea ştiinţifică, relaţiile
internaţionale, strategia privind informaţia, documentarea şi
bibliotecile.
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Cifra de şcolarizare aprobată pentru anul universitar 20062007 este:
Studii de licenţă
finanţate de la buget
325
cu taxă
645
învăţământ la distanţă
450
Masterat
finanţate de la buget
114
cu taxă
338
Doctorat
cu frecvenţă
6
fără frecvenţă
6
În anul universitar 2007-2008 sunt înmatriculaţi 5160
studenţi, din care 2787 la cursurile de zi, 1407 la învăţământul de
la distanţă, 934 la cursurile postuniversitare de specializare şi
masterat şi 32 la doctorat.
Cifra se şcolarizare, raportată la capacitatea de absorbţie a
absolvenţilor pe piaţa muncii a constituit un subiect de dezbatere
în cadrul Consiliului, rectorul universităţii explicând că aceasta
este corelată cu tradiţia industrială a zonei(în acest sens au făcut
un efort financiar, specializarea „ingineria sudării” fiind
subvenţionată din venituri extrabugetare), dar şi cu tendinţele din
economie, „ingineria prelucrării lemnului” fiind o specializare
care răspunde cerinţelor economiei locale, iar statisticile indică
doar 2% ca fiind şomajul din cadrul absolvenţilor de studii
superioare în judeţul nostru.
Cifra nu este concludentă şi chiar dacă se raportează strict la
absolvenţii universităţii reşiţene, nu înseamnă că aceştia ocupă
un loc de muncă corespunzător gradului de pregătire şi al
specializării obţinute. Este surprinzător că această finalizare a
activităţii didactice nu a fost monitorizată, Universitatea
dispunând de instrumentele necesare, dovadă fiind elaborarea
(continuare în pagina 2)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă ordinară de lucru
Şedinţa convocată pentru data de 11 decembrie nu a
beneficiat de realizarea cvorumului, fiind prezenţi doar 10 dintre
cei 21 de consilieri şi, în aceste condiţii a fost amânată pentru
data de 14 decembrie 2007.
Au absentat:
Consilierii PD - Barboni Moise, Diancă Mircea, Dobrean Ioan,
Dolot Claudiu, Ienovan Dorel, Secăşan Dumitr
Consilierii PSD - Bălan Gelu, Nicula Tudoriţa, Simion Purice,
Bălănescu Ioan
Consiliera PNL - Rădulescu Anca.
Principalele proiecte de hotărâre, aflate pe Ordine de zi a
şedinţei şi care reclamă o rezolvare urgentă pentru comunitate
sunt:
l încheierea unei convenţii între S.C. AQUACARAŞ S.A şi

civica

AJOFM Caraş-Severin, ceea ar soluţiona problemele a 7
şomeri care ar putea ocupa temporar un loc de muncă;
l aprobarea studiului de oportunitate pentru construirea unei
hale pentru comercializarea utilajelor de construcţii, studiu în
vederea concesionării, prin licitaţie publică, a suprafeţei de teren
de 1.500 mp, consecinţă a realizării halei fiind crearea unor locuri
de muncă;
l refacerea acoperişului imobilului în care funcţionează Serviciul Public Centrul de zi „cu „Maria”, acoperiş aflat în stare
avansată de degradare.
Consiliul Local ar fi trebuit să rezolve şi probleme interne ,
una dintre acestea fiind plângerea prealabilă formulată de către
Viorel Blajovan, schimbat din funcţia de Administrator unic al
S.C. URBAN REŞIŢA.
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studii socio-demo-economice la cererea unor
instituţii sau societăţi comerciale.
Universitatea dispune de un buget format din
subvenţiile guvernamentale, pentru care
învăţământul a devenit o direcţie prioritară,
tradusă prin alocarea unui procentaj crescător
din PIB, precum şi din surse extrabugetare (taxe
se şcolarizare, contracte de cercetare, granturi şi
programe europene).
Adoptând principiul simbiozei dintre procesul
instructiv-educativ şi cercetarea ştiinţifică, fundamentală sau aplicată, conducerea UEM Reşiţa
continuă preocupările legate de îmbunătăţirea
calităţii actului didactic, extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, dezvoltarea
infrastructurii de cercetare.
Realizări sau proiecte în aceste direcţii pot fi
nominalizate Centrul de cercetare de excelenţă
în Mecanică, Hidraulică, Automatizări şi Procese
Tehnice, Centrul pentru Antreprenoriat şi
Management Intercultural, Centrul de Turism şi
Arheologie de la Coronini, Centrul de Învăţământ
la Distanţă la Băile Herculane, Casa de Cultură a
Studenţilor, sala de sport. (Raport, pct. 26)
Comisia pentru Amenajarea Teritoriului,
Urbanism, Mediu, Turism şi Sport, din cadrul
Consiliului Judeţean şi-a desfăşurat activitatea în
anul 2006 răspunzând atribuţiilor care îi revin pin
regulamentul de funcţionare:
l asocierea cu Consiliile Locale în vederea
implementării unor proiecte pentru gestionarea
deşeurilor, şi pentru reabilitarea instituţiilor de
învăţământ afectate de inundaţiile din anul 2005
l aprobări ale documentaţiilor tehnicoeconomice, a indicatorilor tehnico-economici şi a
surselor de finanţare pentru investiţii ca Sala
Polivalentă, Palatul Cultural, Sala de şedinţe a
Consiliului Judeţean, drumurile judeţene DJ 571
şi DJ 571 C care deservesc segmentul rutier
Naidăş Lescoviţa - Socol, drumuri şi poduri
calamitate de inundaţii, reabilitarea infrastructurii

turistice a zonei Semenic, ş.a.
l preluarea unor imobile în domeniul public al
judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean;
l asocierea Consiliului Judeţean cu societăţile
comerciale S.C. APERGMIN S.R.L. (exploatare
carieră experimentală de calcare de la Ocna de
Fier), APOLLINI COMPANY S.R.L. (unitate de
cazare din Timişoara) şi S.C. CARPATINA S.A.
(unitate de îmbuteliere şi vânzare apă minerală)
l aprobarea lucrărilor de drumuri pe anul 2006,
finanţate din sume defalcate din TVA; aprobarea
listei de investiţii şi de achiziţii de utilaje pentru
activitatea de întreţinere drumuri şi poduri
l atribuirea de denumiri pentru staţionarele II şi
III ale Spitalului Judeţean (?); hotărârile Consiliului Judeţean şi ale Consiliului Local, emise la
începutul anului 2006 şi care s-au dorit o
recunoaştere a activităţii profesionale, dublată de
calitatea umană a medicilor Ciprian Foiaş şi
Iacob Meilă nu au fost aplicate nici până astăzi,
după un an şi jumătate de la consumarea unei
dispute liberale privind paternitatea iniţiativei!
(Raport, pct. 27)
Ultimul Raport prezentat în cadrul şedinţei de
lucru a Consiliului Judeţean se referă la
activitatea Comisie Juridice şi de Disciplină,
compartiment al Consiliului Judeţean căruia îi
revine obligaţia analizării şi avizării legalităţii
tuturor proiectelor de hotărâre, înainte de
discutarea şi aprobarea de către acesta. O
sarcină complementară o constituie analiza şi
avizarea Proiectelor de hotărâre, din punct de
vedere al oportunităţii.
Calificativul pentru activitatea comisiei,
coroborată cu cea a Direcţiei Juridice şi de
Administraţie Publică Locală, rezidă în absenţa
oricăror contestaţii în instanţa de contencios
administrativ sau a unor acţiuni, declanşate de
persoane fizice sau juridice, împotriva hotărârilor
Consiliului Judeţean. (Raport, pct. 28) (R.B.)

ISPA „Îmbun@t@]irea sistemelor de alimentare cu ap@ potabil@,
canalizare }i epurare a apelor uzate în jude]ul Cara}-Severin”
Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin a găzduit astăzi, 12 decembrie a.c. o
întâlnire de lucru ce a reunit reprezentanţii instituţiilor implicate în derularea Proiectului ISPA 2005/
RO/16/P/PEE/003 „Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare a
apelor uzate în judeţul Caraş-Severin”. Scopul întâlnirii a fost acela de a face o evaluare a stadiului de
derulare al proiectului şi de a stabili un program cu termene precise pentru etapele următoare.
La întâlnire au participat: domnul Iosif Secăşan, preşedintele Consiliului Judeţean CaraşSeverin, domnul subprefect Petru Albert Sereş, domnul Eugen Teodorovici, secretar de stat în cadrul
Ministerului Economiei şi Finanţelor, domnul Iulian Georgevici, director S.C. AquaCaraş SA,
reprezentanţi ai Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE, ai echipei de consultanţă de la Louis Berger
şi ai celor 8 consilii locale şi municipale implicate în proiect.
Prezent la întâlnire preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Iosif Secăşan, a subliniat
importanţa implementării proiectului pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din Caraş-Severin,
proiect ce urmează a fi finalizat la 31 decembrie 2010.
Obligativitatea respectării termenelor privind etapele următoare ale proiectului a fost accentuată
de către domnul Eugen Teodorovici. „Lucrările vor începe în iulie 2008 iar în 2010 proiectul trebuie
finalizat. Orice abatere atrage pierderea finanţării”, a concluzionat domnul Teodorovici.
Proiectul ISPA, a cărui valoare este de 52.733.660 euro, are ca obiectiv îmbunătăţirea distribuţiei
apei, canalizare şi tratarea apelor reziduale în judeţul Caraş-Severin. Prin acest proiect va fi
reabilitată staţia de epurare a apei potabile Reşiţa şi staţia de pompare Reşiţa şi va fi îmbunătăţit
sistemului de distribuţie a apei şi sistemul de canalizare în Anina, Băile Herculane, Bocşa,
Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa, Oţelu Roşu şi Reşiţa. Totodată, este prevăzută îmbunătăţirea
staţiei de tratare a apelor reziduale (staţia de epurare) Reşiţa.
Camelia Şuşco, Purtător de cuvânt

ZIUA AGEN[IEI JUDE[ENE PENTRU
OCUPAREA FOR[EI DE MUNC~
CARA{-SEVERIN
Ziua de 10 decembrie declarată, de noua ani, ca fiind Ziua Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost sărbătorită şi în
cadrul agenţiei judeţene, o ocazie pentru un bilanţ alcătuit din cifre şi
din sprijin acordat persoanelor aflate în diferite situaţii de dificultate.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea forţei de Muncă C.S. a
dobândit personalitate juridică începând cu data de 1 ianuarie 1999.
În Caraş-Severin există 3 Agenţii Locale (la Reşiţa, Caransebeş şi
Oraviţa) şi 7 Puncte de lucru, dispuse în zone care concentrează, geografic şi demografic, problemele specifice instituţiei (Reşiţa, Anina,
Băile Herculane, Bozovici, Bocşa, Moldova Nouă şi Oţelu Roşu).
Obiectivele şi atribuţiile Agenţiei Judeţene se aliniază la progra-

mele Agenţiei Naţionale, dar sunt marcate de specificul regional: un
segment important al economiei locale a fost dezvoltat de industria
grea, fie că e vorba de cea extractivă sau de cea prelucrătoare, în
prezent ramuri eliminate sau restructurate, ca urmare a noilor
tehnologii folosite sau a modificărilor intervenite în cererea pieţii,
consecinţă fiind disponibilizările colective.
Modificări substanţiale au intervenit şi în agricultura judeţului, toate
aceste aspecte afectând piaţa forţei de muncă şi structura forţei de
muncă, iar soluţionarea constituie şi responsabilitatea Agenţiei, alături
de alte instituţii abilitate.
Realizările Agenţiei pe parcursul celor 11 luni ale anului 2007 sunt
notabile, printre acestea remarcându-se următoarele:
l 5.884 persoane au fost angajate, prin servicii de mediere a forţei
de muncă, ocupând o parte din cele 16.000 de locuri de muncă
identificate;
l dintre cele 1.791 persoane cuprinse la cursurile de formare
profesională, 684 au fost angajate;
l ocuparea a 410 şomeri îndemnizaţi, prin acordarea unei sume
lunare de 30 % din cuantumul îndemnizaţiei de şomaj;
l ocuparea a 573 persoane din categoria celor cu vârsta peste 45 de
ani sau unici susţinători ai familiilor monoparentale, în acest sens
locurile de muncă au fost subvenţionate;
l încadrarea a 7 persoane care mai au doar 3 ani până la realizarea
condiţiilor de pensionare, locurile de muncă fiind, de asemenea,
subvenţionate;
l 113 absolvenţi (dintre care 52 au studii superioare) au încadraţi în
muncă, angajatorii fiind stimulaţi;
l 102 persoane au fost încadrate în muncă în localităţi situate la
peste 50 km faţă de domiciliu, unii dintre aceştia acceptând
schimbarea domiciliului; mobilitate forţei de muncă a fost încurajată
prin acordarea unor prime de încadrare;
l 6 persoane cu handicap au fost încadrate, doar pentru două dintre
acestea fiind necesară subvenţionarea locurilor de muncă;
l 3.120 şomeri au fost încadraţi în muncă, pe o perioadă determinată, locurile de muncă fiind în servicii de dezvoltare comunitară;
l 196 de persoane de etnie romă au fost angajate;
l execuţia bugetară evidenţiază realizarea unui procentaj de 95,0 %
referitor la cheltuielile asigurărilor pentru şomaj şi asistenţă socială;
l indicatorii de performanţă stabiliţi prin Contractul pentru ocuparea
forţei de muncă, încheiat cu ANOFM au fost realizaţi în fiecare lună,
majoritatea calificativelor obţinute fiind „foarte bine”. (R.B.)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 299 privind sprijinul acordat românilor de
pretutindeni (M.O. nr. 792/21.11. 2007)
l Ordinul nr. 13.012
al preşedintelui Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici privind stabilirea
modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea
Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici pentru anul 2007 (M.O. nr.
797/22.11.2007)
l H.G. nr. 1.408 privind modalităţile de investigare şi
evaluare a poluării solului şi subsolului (M.O. nr.
802/23.11.2007)
l Ordinul nr. 914
al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe
judeţe a volumului maxim de lemn pe picior care poate
fi recoltat în anul 2008 din pădurile proprietate publică a
unită ţilor administrativ-teritoriale, din p ădurile
proprietate privată a persoanelor juridice de drept
privat şi a persoanelor fizice şi din vegetaţia forestieră
situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional
(M.O. nr. 803/26.11.2007)
l H.G. nr. 1.403 privind refacerea zonelor în care
solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate
(M.O. nr. 804/26.11.2007)
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l H.G. nr. 1.413 pentru modificarea unor acte
normative (M.O. nr. 806/27.11.2007)
l Ordinul nr. 1.347/182/912 al ministrului sănătăţii
publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru
modificarea şi completarea Normelor privind aditivii
alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare
pentru consum uman, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii,
alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 (M.O. nr.
806/27.11.2007)
l Ordinul nr. 921
al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii
autorizaţi (M.O. nr. 812/28.11.2007)
l H.G. nr. 1.044 privind modificarea şi completarea
anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor
din domeniul public al statului (M.O. nr.
817/30.11.2007)
l Ordinul nr. 2.029 al ministrului sănătăţii publice
pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează

monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului
oficial al apei potabile (M.O. nr. 818/30.11.2007)
l Ordinul nr. 356 al ministrului internelor şi reformei
administrative privind aprobarea Normelor
metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim
de închiriere (M.O. nr. 820/3.12.2007)
l Decizia nr. 100 a Autorit ă ţ ii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal privind stabilirea cazurilor în care nu este
necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter
personal (M.O. nr. 823/03.12.2007)
l H.G. nr. 1.421 privind modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei
cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul
programului „38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii”, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe (M.O. nr. 825/04.12.2007)
l H.G. nr. 1.429 privind redobândirea cetăţeniei
române de c ătre unele persoane (M.O. nr.
827/04.12.2007)
l H.G. nr. 1.428 privind redobândirea cetăţeniei
române de c ătre unele persoane (M.O. nr
831/05.12.2007)
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând 2 fotolii tip pat. Preţ
100 €/buc. Tel. 0355-411682.
Cumpăr cherestea, stare
verde, tivită/dimensionată 30x
220x2.400 mm şi 30x150x
1.100 mm, din: stejar/gorun,
cer, salcâm, nuc negru (Juglans
Nigra), cireş, calitate B şi C,
cherestea molid netivită calitate
A şi buşteni furnir şi gater A din
stejar/ gorun. Tel. 0744-438669.
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 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.

Preţuri negociabile. Tel. 0355802548, 0479-486188.
Vând telefoane mobile,
Vând calculator. Tel. 0355- Samsung-C 140 noi 100 lei buc.
Tel. 0723-966250.
412417 după ora 17
Vând convector pe gaz,
Vând maşină de cusut electrică, germană, nouă, 15 opera- marca Ariston, stare perfectă,
ţii. Preţ 100 €. Tel. 0727-867060 250 lei. Tel. 0767-170945.
Vând cărucior copil, folosit 6
Vând bibliotecă stare foarte
luni. A costat 260 lei nou. Preţ
bună. Tel. 0727-867060.
Vând porci în greutate de 150 lei. Tel. 0767-170945.
Vând instant pt. apă caldă,
100 kg, în localitatea Reşiţa. Tel.
italian, aproape nefolosit, tiraj
222491, 0749-195176.
Vând dormitor, un convector cos, 330 lei. Tel. 0355-411748,
nou şi butelie de aragaz 0742-773016.
Vând sâmburi de nucă. Tel.
rusească. Tel. 224894.
Vând capre cu iezi. Tel. 0741-132826.
Vând 2x512 RAM PC3200223805.
Vând urgent sufragerie trei 400 MHz, preţ 100 lei. Tel. 0746Vând Dacia 1310. Tel. 0355corpuri , 2 vitrine, col ţar 156546.
412417 după ora 17
Vând două covoare persasufragerie, 2 fotolii, o servantă,
Vând Mercedes Vito 108
convector şi instant pt. încălzire, ne, 3,5/1,5 m. Inf. la Morărescu DTI, an fabricaţie 2005, 12.000
u ş ă intrare în apartament. Ion, Azilul de Bătrâni.
€ negociabil. Tel. 0721-847422.
Vând VW Golf, motor 1.6
benzină 1993 dec. închidere
centralizată, alarmă, roţi vară,
roţi iarn ă , verificare 2009,
asigurare, multe îmbunătăţiri.
REŞIŢA: (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Asistent manager: 0/2; Preţ negociabil. Tel. 0724Asistent medical fizioterapie: 2/0; Asistent medical generalist: 010193.
Vând VW Polo 2001 preţ
14/1; Barman: 3/2; Brutar: 0/4; Bucatar: : 2/2; Confectioner articole
5.700 € neg. Tel. 0742-235858.
din piele: 7/0; Consilier inginer constructor: 1/0; Consilier : 2/0;
Vând papuc 2 locuri carosat
Contabil: 2/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: pe benzină. Preţ neg. Tel. 0730130/40; Dulgher: 1/5; Electrician auto: 0/2; Electrician de 315309.
intretinere si reparatii: 1/31; Electrician in constructii: 0/5;
Vând papuc 2 locuri carosat,
Electromecanic electroalimentare: 0/1; Faiantar: 1/4; Femeie de benzină şi gaz, preţ neg. Tel.
serviciu: 1/0; Fierar betonist: 1/5; Fochist pentru cazane: 1/0; 0730-315309.
Vând Dacia 1300 berlină.
Frezor universal: 5/0; Gipsar: 1/4; Infirmiera: 9/0; Inginer
constructii civile, industriale si agricole: 1/0; Inginer constructor Preţ neg. Tel. 0730-315309.
Vând papuc 4x4 carosat,
instalatii: 0/5; Inginer de cercetare in masini: 1/0; Inginer geodez:
dublă cabină, vechime 3 ani.
0/2; Inginer instalatii pentru constructii: 1/0; Ingrijitoare la unitati de
Preţ neg. Tel. 0730-315309.
ocrotire: 4/0; Ingrijitor cladiri: 2/0; Ingrijitor spatii verzi: 2/0;
Vând anvelope secondInstalator apa, canal: 3/9; Instalator incalzire centrala si gaze : 1/0; hand P13, 30-50 lei şi alte tipuri,
Instalator instalatii tehnico-sanitare: 0/3; Intermediar in activitatea preţuri negociabile. Tel. 0721financiara si comerciala: 0/4; Laborant chimist: 0/2; Lacatus 847422.
constructii metalice: 17/10; Lacatus mecanic: 0/16; Lucrator
Vând Dacia Break, an 1999,
comercial: 1/0; Macaragiu: 1/0; Maistru industriile textila, pielarie: vopsea originală, ITP 2009, preţ
5/0; Maseur: 2/0; Mecanic auto: 0/2; Muncitor necalificat in 2.500 €. Tel. 0721-786555.
silvicultura: 20/0; Muncitor necalificat la ambalarea produselor :
2/3; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 20/32; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 15/21; Operator fabricarea mezelurilor: 0/5; Operator
Caut copii pt. îngrijire sau
in domeniul proiectarii asistate pe calculator: 0/1; Operator taiere:
bătrâni. Tel. 0721-217133.
0/10; Ospatar: 9/6; Paznic: 0/2; Referent de specialitate financiar Transport marfă, animale
contabil: 1/0; Sef sector drumuri, poduri: 2/0; Sofer autocamion: sau persoane cu remorcă de 1 t
1/0; Spalator vehicule: 1/0; Strungar la masini de alezat: 5/0; sau şi autoturism Aro de 8 locuri.
Strungar la masini de prelucrat in coordonate: 10/0; Strungar Tel. 222491, 0749-195176.
universal: 0/3; Sudor: 4/9; Sudor in mediu protector: 3/0; Sudor
Acord asistenţă juridică, remanual cu arc electric: 11/0; Sudor manual cu flacara: 11/0; cuperări debite, uzucapiuni teTehnician constructor: 0/2; Tamplar universal: 20/5; Tinichigiu de renuri, case. Înfiinţăm firme. Tel.
santier: 0/2; Vanzator: 2/2; Vopsitor auto: 0/2; Vulcanizator piese 0727-505315.
Sonorizez la preţuri mici
din cauciuc: 1/0; Zidar rosar-tencuitor: 6/18; Zugrav-vopsitor: 1/5;
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
BOCŞA: Asistent medical: 2/0; Tehnician veterinar: 1/0;
ocazii cu muzică de toate
MOLDOVA NOUĂ: Sofer autobuz: 1/0; Operator calculator: genurile. Tel. 0723-277475.
1/0; Croitor: 17/0; Muncitor necalificat: 3/0; Ospatar: 3/0; Sudor:
Îmi ofer serviciile ca mena5/0; Receptioner: 2/0; Paznic: 1/0; Asistent medical: 1/0; jeră, îngrijitoare de copii sau
Camerista: 2/0; Bucatar: 4/0; Electrician: 1/0;
bătrâni. Tel. 0355-412778,
0728-132798.
TOTAL GENERAL: 708

Diverse

Auto-Moto-Velo

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 12.12.2007

Oferte-Cereri
de Serviciu

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

Nume
Adresa

Anunturi
,
Imobiliare

Cump ăr apartament 3
camere, conf. 1, decomandat, 2
băi, etaj 1-3, Micro 4. Ofer max.
38.000 €. Tel. 0727-849629.
Vând casă de vacanţă în
Brebu Nou, 4 camere, apă,
grădină 1.300 mp, ăn centru.
Preţ neg. Tel. 0744-640326.
Vând cameră de cămin în bl.
Funcţionarilor, în Luncă. Tel.
0728-389678.
Vând garsonieră la et. 1 în
Mociur. Tel. 0728-389678.
Vând apartament cu 2
camere decomandat, parter, în
Moroasa. Tel. 0728-389678.
Vând casă mare, ăn stare f.
bună, cu grădină mare lângă
casă, în com. Socol, jud. CS.
Tel.0256-410494, 0721-215041
Persoană fizică, cumpăr
garsonieră sau cpmin. Plata pe
loc. Tel. 0355-804741, 0741166573.
Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 0355-804513.
Teren de vânzare în comuna
Târnova. Tel. 0727-869557.
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.
Vând urgent apartament 3
camere, multiple îmbunătăţiri,
centrală termică, parter, Moroasa, preţ negociabil. Tel. 0745258858.
Vând urgent apartament o
cameră, complet mobilat, centrală termică, Valea Domanului,
preţ negociabil. Tel. 0744471074.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, Micro1, liber, fără
îmbunătăţiri. Preţ 27.000 €. Tel.
0740-308989, 0766-220350.
De vânzare apartament cu 4
camere, în Micro 2, uşă de
metal, termopane, modificări
interioare. Pret 36.000 € neg.
Tel. 0730-412584.
Vând casă în Bocşa-Montană 3 camere, curte 800 mp,
40.000 €. Tel. 0744-867853.
Persoană fizică vând apartament 3 camere, semidecomandat, convector, hidroizolaţie, 29.000 negociabil, zona
Mioriţa. Tel. 0722-387780.
Închiriez garsonieră cu 2
camere şi centrală îmbunătăţiri
recente. Tel. 0752-691751.
Vând casă Dognecea, zonă
de munte şi deal. Tel. 0355411682, 0729-357909.
Vând casă cu grădină în
Gătaia, aproape de centru. Preţ
neg. Tel. 0747-832171.

Matrimoniale
Doresc să cunosc tânără
discretă, sexi, rog să fiu sunat la
tel. 233967.
Pensionară 58 de ani, doresc
partener pt. căsătorie. Tel. 0721217133.

Prenume

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
Tân ără discretă, sexy,
doresc să te cunosc. Tel. 0753653925.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
14-19 decembrie 2007
Vineri, 14.12.2007
1. Itfime Gheorghe (45 ani) şi
Nedelcu Mariana (50 ani)
Miercuri, 19.12.2007
1. Micula Iosif (64 ani) şi
Toma Ileana (49 ani)
2. Forgaci Francisc (38 ani) şi
Rupa Vandana (29 ani)
3. Streng Günter Mihai (26 ani) şi
Olariu Maria Magdalina (18 ani)

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 4-12 dec.

l Adam Viorica (53 ani)l
Isac Ioana (88 ani) l Munteanu
Ana (49 ani) l Vădrariu Ioan (62
ani) l Preda Dumitru (81 ani) l
Căldăraş Ecaterina (53 ani) l
Constantin Robert (n. 2007) l
Scutaru Neculai (82 ani) l
Surdu Ion (83 ani) l Andor
Loredana (19 ani) l Ţuţuian Ion
(55 ani) l Florea Elisabeta (70
ani) l Quintter Felicia
Vilhelmina (70 ani) l Damian
Damian (79 ani) l Orza Elena
(70 ani) l Grosu Gheorghe (56
ani) l Sîrbu Paraschiva (51 ani)
l Buza Laurenţiu (70 ani) l
Schnakovsky Ştefania (83 ani)
l Madincea Elena (79 ani) l
Dima Viorica (49 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
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Sectorul construcţiilor a avut,
după primele nouă luni, o pondere
de 8,4% în valoarea adăugată
brută, depăşind pentru prima dată
ponderea deţinută de agricultură în
formarea PIB, de 7,5%

Conform proiectului bugetului de asigurări sociale,
contribuţiile de sănătate, pensii şi şomaj vor fi diminuate, în
cursul anului 2008, cu 1,5% pentru angajat şi 4,3% pentru
angajator, în trei etape. Reducerea cumulată la cele două
categorii, în timpul anului, va fi de 2% de la 1 ianuarie, 1%
de la 1 iulie, respectiv 2,3% de la 1 decembrie 2008.

Ordonan]@ de Urgen]@ pentru
completarea Legii 346/2004 privind
stimularea înfiin]@rii }i dezvolt@rii
întreprinderilor mici }i mijlocii

Lotul olimpic al României a obţinut trei medalii (una de aur şi
două de argint) şi două menţiuni, la prima ediţie a Olimpiadei
Internaţionale de Astronomie şi Astrofizică, desfăşurată în
perioada 30 noiembrie - 9 decembrie, în localitatea Chang Mei
(Thailanda). Competiţia a reunit peste 100 de concurenţi din 21 de
ţări. În clasamentul neoficial pe naţiuni, România a ocupat locul 5.

E dreptul tău să ştii ce cumperi!

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor lansează
campania de informare publică E dreptul tău să ştii ce cumperi!
Axată pe importanţa cunoaşterii drepturilor fundamentale ale
consumatorilor, această campanie are rolul de a creşte nivelul de informare
al acestora, insistând asupra unor aspecte pe care cumpărătorii trebuie să le
cunoască. De asemenea, vor fi reamintite regulile de bază pe care trebuie
Potrivit actului normativ, ajutoarele financiare să le respecte la cumpărarea unui produs.
nerambursabile acordate pentru realizarea investiţiilor
Organizată la iniţiativa secretarului de stat Dan Vlaicu, preşedintele
în sectorul producţie şi servicii, acordate
întreprinderilor mici şi mijlocii, se derulează prin ANPC, campania de informare vine în sprijinul dezideratului de a avea
intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat. consumatori mai informaţi şi educaţi, în măsură să facă alegeri în acord cu
nevoile şi aşteptările lor şi cunoscând în detaliu un produs înainte de
Aceste organizaţii se selecţionează cu respectarea
cumpărare.
reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice şi
„Nu putem vorbi despre un înalt grad de protecţie a consumatorilor în
au calitatea de agenţii de implementare a ajutoarelor
România,
până nu vom avea un consumator informat. Acesta trebuie să ştie
acordate, pentru a căror derulare încheie contracte cu
pe
ce
dă
banii
şi să aleagă în cunoştinţă de cauză”, a declarat Dan Vlaicu.
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ,
Prin
intermediul
spoturilor radio, al afişelor şi pliantelor, consumatorii vor
Turism şi Profesii Liberale.
fi
informaţi
în
legatură
cu faptul că unii operatori economici le pot pune la
O altă prevedere vizează sumele corespunzătoare
ajutoarelor financiare nerambursabile, contractate dispoziţie produse de care să nu fie mulţumiţi. Primul pas este acela de a
pentru realizarea investiţiilor în sectorul de producţie şi cere comerciantului să rezolve problema semnalată. În cazul în care nu este
servicii. Sumele de acest tip rămase neutilizate la fine- posibilă înţelegerea pe cale amiabilă, consumatorii sunt sfătuiţi să se
le fiecărui an urmează să fie reportate în anul următor. adreseze Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
Campania E dreptul tău să ştii ce cumperi! este realizată împreună cu
Aceste sume urmează a fi utilizate pentru
Agenţia
pentru Strategii Guvernamentale şi cuprinde, de asemenea, un set
acoperirea obligaţiilor ce decurg din contractele de
credit încheiate de către direcţiile ministerului cu de sfaturi la achiziţionarea diverselor produse, sfaturi pe care Autoritatea le
atribuţii de agenţii de implementare a programelor de furnizează pe parcursul săptămânii 10 17 decembrie şi pe care le găsiţi pe
finanţare şi companiile beneficiare ale ajutoarelor site-ul instituţiei (www.anpc.ro).
ANPC vă pune la dispoziţie câteva recomandări valabile la cumpărarea
financiare nerambursabile.
din supermarket şi la cumpărarea produselor de panificaţie:
Informaţii de background
Când cumpăraţi din supermarket-uri vă sfătuim să:
Dezvoltarea şi consolidarea întreprinderilor mici şi
mijlocii depind în mod esenţial de achiziţia de noi l Acordaţi o atenţie deosebită când cumpăraţi produse alimentare asupra
echipamente, tehnologii şi know how care să permită modului de prezentare a ambalajului; în cazul în care ambalajul este bombat
adaptarea producţiei la cerinţele Pieţei Interne. sau prezintă deformări înseamnă că produsul nu mai prezintă deplină
Extinderea activităţilor înalt tehnologizate, realizarea siguranţă pentru consumator;
de produse cu valoare adăugată ridicată în industria l Acordaţi atenţie deosebită condiţiilor de depozitare atât în magazinul de
prelucrătoare răspund dezideratului de coeziune desfacere cât şi la domiciu;
economică, necesitând însă investiţii considerabile.
l Solicitaţi vânzătorului, în cazul în care magazinul nu are asigurat
Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, sistemul de autoservire, să vă arate eticheta produsului pentru a analiza
Comerţ, Turism şi Profesii Liberale a elaborat şi compoziţia şi, mai ales, încadrarea în data durabilităţii minimale;
derulat mai multe programe de finanţare în vederea l Refuzaţi produsele pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de
dezvoltării sectorului IMM prin susţinerea investiţiilor, informare prin etichetare;
cu următoarele obiective:
l Refuzaţi produsele care prezintă data durabilităţii minimale/data limită
l promovarea produselor şi serviciilor întreprinde- de consum modificată sau depăşită;
rilor mici şi mijlocii pe pieţele interne şi externe;
l La cumpararea produselor alimentare solicitaţi şi păstraţi bonul de casă
l stimularea comunicării şi a parteneriatului în pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi
afaceri;
calitatea/siguranţa unui produs;
l pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor l Nu cumparaţi produse alimentare din locuri neautorizate; comerciantul
de promovare a exportului, dar şi a propriilor activităţii; respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport,
l dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bon de casă cu care să
cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în justificaţi tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionati un produs
vederea adaptării rapide la rigorile determinate de neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea.
globalizarea pieţelor şi integrarea României în
Când achiziţionaţi produse de panificaţie vă sfătuim să:
Uniunea Europeană;
l Acordaţi o atenţie deosebită când cumpăraţi pâine şi produse de
l promovarea investiţiilor în producţie şi servicii prin panificaţie asupra modului de comercializare, cu privire la condiţiile igienicocreşterea potenţialului de accesare a surselor de sanitare din magazin şi ale personalului de servire;
finanţare;
l Refuzaţi pâinea şi produsele de panificaţie care prezintă aspect de
l implementarea şi certificarea sistemelor de vechi;
management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii
l Refuzaţi produsele pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de
muncii/siguranţei produselor alimentare;
informare prin etichetare;
l facilitarea accesului la achiziţionarea de maşini,
l Refuzaţi produsele preambalate care prezintă data durabilităţii minimale
utilaje şi instalaţii pentru circulaţia mărfurilor;
l susţinerea investiţiilor realizate de întreprinderile modificată sau depăşită;
nou-înfiinţate, precum şi de întreprinderile mici şi l Verificaţi afişarea denumirii furnizorului de pâine, denumirea produselor
mijlocii (IMM) în anumite sectoare de activitate, în şi preţul de vânzare cu amănuntul al acestora, exprimat în lei/kg şi lei/bucată, pentru a putea lua cea mai bună decizie la cumpărarea produselor.
special cele de producţie.
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - 10.12.2007
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 06.12.2007

Noi prevederi pentru
reablitarea termic@ a
cl@dirilor de locuit
multietajate
Executivul a aprobat miercuri, 12
decembrie 2007, în şedinţa de
guvern, Legea pentru modificarea şi
completarea O.u.G. nr. 174/2002
privind instituirea măsurilor speciale
pentru reabilitarea termică a unor
clădiri de locuit multietajate, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea
nr. 211/2003.
“Prin acest proiect dorim să impunem asociaţiilor de proprietari care au
beneficiat de fonduri de la buget
pentru expertiza şi auditul energetic al
clădirilor, să continue lucrările de
reabiltare termică. În caz contrar, vor
fi obligate să restituie la buget sumele
de care au beneficiat. Am iniţiat
această măsură pentru că au fost
unele cazuri în ţară când asociaţiile
nu au mai dorit să continue programul, iar scopul programului este reabilitarea termică a clădirilor şi nu doar
auditarea şi expertizarea”, a declarat
Laszlo Borbely, ministrul Dezvoltării,
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor.
Prin prezentul proiect de Lege se
aduc unele îmbunătăţiri în ceea ce
priveşte sursele de finanţare a programului. Astfel, finanţarea auditului
energetic al clădirilor, al proiectării şi
al execuţiei lucrărilor de reabilitare
termică se poate face, în afara
bugetului de stat, şi din alte surse
legal constituite. Acest lucru conduce
la diminuarea efortului financiar de la
bugetul de stat, implicit la creşterea
numărului de blocuri de locuinţe
pentru care se pot aloca fonduri de la
bugetul de stat pentru realizarea
lucrărilor de reabilitare termică.
Deasemenea, legea introduce
reguli mai ferme pentru asociaţiile de
proprietari care decid să intre în acest
program. Neîncheierea contractelor
de execuţie pentru lucrările de
reabilitare termică în termen de 3 ani
de la aprobarea proiectelor de execuţie, din vina exclusivă a asociaţiilor
de proprietari, conduce la acţionarea
în justiţie a acestora, într-un termen
de 90 de zile de la notificare, pentru
recuperarea sumelor datorate,
inclusiv a majorărilor de întârziere
rezultate pentru neplata la termen a
obligaţiilor bugetare.

l Valoarea salariului
minim brut pe ţară garantat
în plată pentru 2008 va fi de
500 lei l Începând cu data de
9 decembrie 2007, ora 00.01,
s-a pus în aplicare noul Mers
al Trenurilor de Călători,
valabil până la data de 13
decembrie 2008 l Un
program naţional de
construcţie a locuinţelor
pentru romi va începe, din
anul 2008 l Noul ambasador
al Sfântului Scaun la
Bucureşti este Monseniorul
Francisco-Javier Lozano l
Legea combaterii violenţei
pe stadioane, adoptată de
Parlament l
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Parlamentul Ukrainei a eşuat şi miercuri în
confirmarea noului premier, Yulia Tymoshenko.
Preşedintele ukrainean a retransmis cererea de
confirmare, miercuri, după eşecul de marţi, când
premierul desemnat a primit cu un vot mai puţin
decât minimul necesar.

Transportul feroviar de mărfuri s-a reluat
între Coreea de Nord şi cea de Sud, după o
întrerupere de 56 de ani. Două trenuri au
traversat graniţa militarizată dintre cele două
ţări, restabilind legătura feroviară întreruptă
după războiul din 1950-1953

Dmitri Medvedev, în vârstă de 42 de ani, un
apropiat al liderului de la Kremlin, prim-vicepremier, preşedintele Comitetului Director al
Gazprom, este candidatul partidului Rusia Unită,
aflat putere, la alegerile prezidenţiale din Rusia
din martie 2008

Summit UE-Africa
Deputa]i Europeni ale}i ai
României
Noii Deputaţi Europeni aleşi ai
României şi-au început activitatea în
Parlamentul European luni, 10 decembrie,
la Strasbourg. Mandatul lor va dura până la
Alegerile Generale Europene prevăzute
pentru iunie 2007. În deschiderea sesiunii
în plen, Preşedintele Parlamentului, HansGert Pöttering, le-a adresat noilor colegi şi
colege din partea României un călduros
'Bun venit'.
În perioada 8-9 decembrie 2007, s-a desfăşurat la Lisabona
Summit-ul UE-Africa, la care au fost prezente: 52 state membre
ale Uniunii Africane (UA), Regatul Marocului, Comisia Africană,
cele 27 state membre ale Uniunii Europene, Comisia Europeană
şi Secretariatul General al Consiliului UE. România a fost
reprezentată de o delegaţie condusă de Preşedintele României,
Traian Băsescu, din care a facut parte şi ministrul afacerilor externe, Adrian Cioroianu. Întâlnirea a fost boicotată de premierul
Marii Britanii, Gordon Brown, care a protestat astfel faţă de
participarea preşedintelui statului Zimbabwe, Robert Mugabe.
De asemenea agenţiile umanitare au cerut liderilor reuniţi la
Lisabona să ia măsuri concrete pentru a pune capăt sărăciei şi
conflictelor care macină Africa. Presiuni au existat si din partea
activiştilor europeni, care au făcut presiuni asupra şefilor de stat
să ceară socoteală pentru încălcarea drepturilor omului.
Reuniunea a fost a doua de acest tip. Primul Summit UEAfrica a avut loc la Cairo, în anul 2000, tot în timpul Preşedinţiei
portugheze a Consiliului UE.
Alături de primul Summit UE-Brazilia (4 iulie 2007) şi de
convenirea textului Tratatului de Reformă, organizarea Summitului UE-Africa reprezintă cel de-al treilea obiectiv fundamental al
Preşedinţiei portugheze.
Acest summit s-a dorit a fii un nou punct de plecare pentru
relaţiile celor două continente, bazat pe interese comune şi pe
îndeplinire a obiectivelor stabilite în plan global, şi nu doar pe o
relaţie de tipul donator-beneficiar, ca până acum. Asa cum
sintetiza domnul Jose Manuel Durao Barroso, preşedintele
Comisiei Europene: „ajutorul şi asistenţa sunt bune, însă
cooperarea este şi mai bună. Iar dacă până acum am avut o
politică pentru Africa, de acum vom avea o politică împreună cu
Africa“, menţionând că, în cei şapte ani scurşi de la ultimul
summit UE-Africa, ambele blocuri s-au schimbat foarte mult.
Putem concluziona astfel ca relatia Europei cu Africa începe să
capete o miză geostrategică tot mai mare.
Uniunea Europeană şi-a desemnat, înaintea summitului UEAfrica de la Lisabona, primul reprezentant oficial pe lângă
Uniunea Africană (UA), la Addis Abeba, în persoana belgianului
Koen Vervaeke. Numirea lui Vervaeke reflectă şi importanţa pe
care a căpătat-o Uniunea Africană de la înfiinţarea ei, în 2002.
Faptul că Uniunea Africană este organizată în parte după
modelul UE, cu o Comisie şi o preşedinţie turnante, s-a făcut la
recomandarea europenilor ca un element menit să faciliteze
această cooperare.
Cu prilejul Summit-ului UE-Africa de la Lisabona, au fost
adoptate Strategia comună UE-Africa, Planul de Acţiune (20082010) şi Declaraţia politică de la Lisabona.
Strategia comună UE-Africa conţine 4 capitole în care sunt
detaliate patru obiective politice majore: pace şi securitate; buna

guvernare şi drepturile omului; comerţul şi integrarea regională;
dezvoltare
Planul de Acţiune se concentrează pe 8 domenii, respectiv:
pace şi securitate; buna guvernare şi drepturile omului; comerţul
şi integrarea regională; Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului;
energia şi schimbările climatice; migraţia, mobilitatea şi ocuparea forţei de muncă; ştiinţa şi societatea informaţională. Astfel au
fost semnate de catre Comisia Europeana documentele de
strategie cu fiecare tara, (fiind vorba de 31 de tari africane subsahariene semnatare), prin care, cu ajutorul celui de-al 10-lea
“Fond European de Dezvoltare” (FED) , este prevazuta suma de
8 miliarde de euro pentru perioada: 2008-2013. Una din noutatile
acestui al 10-lea FED, o reprezinta importanta data “guvernarii”,
prin alocarea a 2,7 miliarde de euro din aceast fond. În
dezvoltarea relaţiilor sale viitoare cu statele africane, România
va ţine cont de elementele cuprinse în Strategia comună UEAfrica, adoptată la Summit.
Putem observa in urma acestui summit, ca acest eveniment
nu a reprezentat “big-bangul” relatiilor multilaterale intre cele
doua continente si de-a inventa noi parteneriate asa cum ar fii
putut crede multa lume, ca de obicei documentele si directile
unuei astfel de actiuni au fost deja stabilite si adoptate cu multe
luni inainte (fapt evidentiat si de durata scurta a celor 3 sesiuni,
fiecare a cate trei ore), ci de posibilitate creata de a trece in sfarsit
la actiune. Asa cum prezenta situatia intr-un interviu pentru “Der
Standard”, politologul german Sebastian Wadle (cercetataor la «
Institutul German pentru Politici Internationale si Securitate »), «
Uniunea Africana » ridica mai multe semne de intrebare vis-à-vis
de statutul organizatiei, care nu poate fii superior celui statelor
membre, dar si din punct de vedere al slabiciunilor acestei
organizatii, care are numeroase probleme atat sub aspect
financiar cat si institutional.
Pe de alta parte, Comerţul Africii cu China ia amploare şi asta
a forţat Europa să privească cu mai multă seriozitate Africa, nu
doar ca pe o adunătură de foste colonii. Asa cum afirma europarlamentarul britanic Glenys Kinnock: “E o încercare de restabilire
a legăturilor şi de abandonare a atitudinii neocolonialiste”
Concluzionand, relatiile intre cele doua continente din ultimii
500 de ani nu au fost dintre cele mai fericite. Astfel se simte
nevoia unei noi relatii între Africa şi Uniunea Europeană pentru a
corecta aceasta nedreptate istorică şi lipsă de umanitate. Din
punct de vedere geo-strategic Europa doreşte să întărească
relaţiile cu Africa mai ales acum când China caută să investească
în statele africane. Asa cum concluziona preşedintele Uniunii
Africane: “Semnificaţia adevărată a reuniunii Africa- UE este,
deci, să pună bazele unui nou parteneriat format pe respect şi
angajamentul de a urmări interesele ambelor continente”.
Andrei ILIASA.

"Este o mare bucurie pentru noi ca
astăzi să-i salutăm şi să-i primim în mijlocul
nostru pe cei 35 Deputaţi Europeni din
partea României, aleşi prin vot direct
pentru Parlamentul European", a declarat,
în deschiderea sesiunii în plen,
Preşedintele Parlamentului, Hans-Gert
Pöttering. "Bine aţi venit în Parlamentul
European!"
"A durat peste 60 de ani ca România să
revină în familia Europei libere şi astfel,
continentul nostru să se reunifice. După
înfrângerea comunismului şi după
revenirea libertăţii şi a democraţiei în
România, această ţară s-a întors pe deplin
în familia Europeană".
"Cu această ocazie, vreau să
mulţumesc încă o dată tuturor Membrilor
Parlamentului Român, care au fost
observatori, începând cu septembrie 2005
şi, de la 1 ianuarie anul acesta, membri ai
Parlamentului European. Le mulţumesc
pentru munca lor neobosită şi
angajamentul lor pe calea unificării
Europene".
"Încă o dată un călduros 'Bine aţi venit',
colegi şi colege din România!", a declarat
Preşedintele Pöttering.
--România a avut 35 reprezentanţi în
Parlamentul European începând cu 26
septembrie 2005, însă cu statut de
observator.
Mandatul noilor Deputaţi Români aleşi
va dura până în iunie 2009, când vor avea
loc Alegeri Europene în toate Statele
Membre ale Uniunii. În momentul de faţă,
în Parlamentul European activează 785
Deputaţi Europeni.
După Alegerile Generale Europene din
2009, numărul Deputaţilor Europeni va
scădea la 736, dintre care 33 vor fi
reprezentanţi ai României.

l Miercuri, 19 decembrie, Consiliul de Securitate va lua în dezbatere dosarul Kosovo l Rusia a încetat, în noaptea de marţi spre
miercuri, să aplice Tratatul asupra Forţelor convenţionale în Europa (FCE) care limitează armamentele de la Atlantic la Urali l
Parlamentul European, s-a reunit miercuri la Strasbourg în şedinţă solemnă, pentru a proclama Carta drepturilor fundamentale l

Petrolul iranian
Iranul a oprit folosirea dolarului în vânzarea petrolului,
a anunţat sâmbătă agenţia iraniană INSA, citându-l pe
ministrul petrolului. "Conform cu politica de a vinde petrol
în alte valute decât dolarul american, tranzacţiile cu
petrolul ţării noastre în dolari americani au fost eliminate
complet", a informat ISNA, după discuţii cu ministrul
petrolului din Iran. El a mai spus că "dolarul nu mai este o
valută de încredere". Ministrul s-a referit la pierderile
suportate de exportatorii de ţiţei ca urmare a scăderea
valorii dolarului
Iranul este al patrulea mare exportator de petrol la
nivel mondial. La reuniunea din noiembrie a şefilor de stat
din Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol, a propus
ca petrolul să fie vândut pe diverse valute excluzând aici
dolarul, dar propunerea a fost sprijinită doar de Venezuela
Tendinţa de reducere a dolarului în tranzacţii a început
în urmă cu doi ani, ea accentuându-se în ultimele luni. În
octombrie, oficiali iranieni estimau că plăţile în moneda
americană au ajuns la 15% şi au avertizat că ţinta este
zero. Oricum, rezultatul practic al deciziei nu este clar, în
urma presiunilor SUA asupra băncilor majore din Europa
şi Asia de a restricţiona relaţiile comerciale cu republica
islamică datorită controversatului program nuclear al
Teheranului, majoritatea plăţilor se fac tot în dolari.
Republica Islamică nu este un caz izolat de distanţare
de moneda aflată, în special în ultimele 12 luni, într-un

MAREA BRITANIE: cel puţin 12,7 miliarde dolari
declin pronunţat faţă de euro. De exenplu, întâmplător sau
SUA: cel puţin 3,6 miliarde dolari
nu, în 30 noiembrie, Gazprom a declarat la New York că
sursa: American Enterprise Institute,
studiază posibilitatea vânzării de gaz contra ruble în loc de
www.aei.org/iraninteractive/
dolari sau euro, o decizie urmând să fie luată curând.
notă: valorile pentru numeroase proiecte nu sunt
Consiliul de Cooperare din Golf, organizaţie ce include
principali exportatori de petrol şi gaz din Orientul Mijlociu, accesibile organizaţiei americane, cifrele fiind probabil
a planificat şi el folosirea unei singure monede "Gulf mai mari.
Dinar" care va intra peste trei ani în circulaţie şi va
avea aceiaşi importanţă ca dolarul sau euro.
Consiliul cuprinde Emiratele Arabe Unite, Arabia
Saudită, Bahrain, Qatar şi Oman.
Iranul are uriaşe zăcăminte de petrol şi gaz pe
care nu la poate exploata singură din motive financiare. În acest context, pe lângă schimbarea anunţată pentru moneda ce va schimba "petro-dolarii",
încearcă să atragă investitori puternici. Şi, cu toată
presiunea internaţională, reuşeşte. Dovadă
recentul contract de concesionare a unei exploatări
Chinei, contract în valoare de 2 miliarde de dolari.
Investiţiile în Iran în perioada 2000-2007
CHINA: cel puţin 101,74 miliarde dolari
FRANŢA: cel puţin 29,9 miliarde dolari
GERMANIA: cel puţin 25,4 miliarde dolari
ITALIA: cel puţin 24,7 miliarde dolari
JAPONIA: cel puţin 16,9 miliarde dolari
RUSIA: cel puţin 3,75 miliarde dolari
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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, 0788021439 (Banat Expert)
Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15500 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând garsoniera in bloc de apartamente, amenajat, termopane, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789 (Banat Expert)
Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4 ,
centrala, pret 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,
Micro 1, etaj intermediar, pret 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
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decomandat, Micro 1, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
(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)
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, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, termopane, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-021439
(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, ter-

Agentii
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mopane, pret 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, pret 25500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, amenajat, centrala, pret 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, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
VANZARE 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, pret
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,
pret 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, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, centrala, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 balcoane, 2 bai,
centrala, pret 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,
pret 35500 €. Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, centrala, termopane, pret 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, 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, 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, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021439 (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 negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
VÂNZARE CASĂ
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, 0788 021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, Stavila, garaj,
centrala, 2 bai, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789(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 30000 €. 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, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament la casa, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 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,
0788021442, 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 spatiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021439(Banat Expert)
Vând spatiu comercial, Lunca,
amenajat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789(Banat Expert)
Vând spatiu centru, amenajat,
termopane, 40 mp. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând spatii in centru, posibilitate
cabinete sau birouri, pret negociabil. 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 17800mp 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
Cumpar teren sau casa 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
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 apartament 2 camere, indiferent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Cumpar garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Cumpar apartament 3 camere, indiferent de zona, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpar 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:

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând garsonieră cu încălzire ocupabil imediat. Tel. 0748-119442 (Tryo M)
Închiriez spaţiu comercial zonă bună
preţ 600 €/lună. Tel. 0748-119443
Vând apartament 2 camere decomandat, zona Micro 4, lângă Parcul
Siderurgistului, etajul 2 din 4. Tel. 0748119444 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere , bloc de
4 etaje, renovat, ocupabil imediat, zonă
bună, preţ avantajos. Tel. 0748-119121
Vând apartament 3 camere conf. 1,
decomandat îmbun ă t ă ţit, etajul 1,
ocupabil imediat, zonă bună, preţ
avantajos. Tel. 0744-991876 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1
decomandat, îmbunătăţit, zonă bună
bloc de 4 etaje.Tel.0748-119122 (TryoM)
Vând garsonieră bună şi la propriu şi
la figurat. tel 0748-118777 (Tryo M)
Vând apartament cu o cameră în
Micro 2, zonă bună, ocupabil imediat.
Tel. 0748-118778 (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf. 1
decomandat, preţ 27.500 € neg. Tel.
0748-118081 (Tryo M)

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

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament 3 camere, etaj
intermediar preţ negociabil. Tel. 0748118081 (Tryo M)
Vând apartament 4 camere conf. 1
decomandat, etaj intermediar, cu
centrală. Tel. 0748-118081 (Tryo M)
Vând garsonieră în Govândari. Tel.
0748-118081. (Tryo M)
Vând casă Văliug , 3 camere. Tel.
0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament 1 cameră Govândari. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând cămin 1 sau 2 camere. Tel.
0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere decomandat Micro 2. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 3 camere conf.1.
Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Închiriez spaţiu comercial, 70 mp,
vad comercial. Tel. 0748-118080.
Vând teren pe Calea Caransebeşului
parcele de 800-1200 mp, negociabil. Tel.
0748-118080. (Tryo M)
Închiriez apartament 2 camere
Govândari. Tel. 0748-118080.
Închiriez garsonieră în Govândari
mobilată şi utilată. Tel. 0748-119444.

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)

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

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

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

3 dec. 07
4 dec. 07
5 dec. 07
6 dec. 07
7 dec. 07
10 dec. 07
11 dec. 07
12 dec. 07

60,3345
61,1400
62,0924
61,2592
61,7006
61,6487
62,0818
62,2601

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 12 Noiembrie - 12 Decembrie 2007 EURO

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

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

M
18
17
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18

V
14
10
10
10
9
9
7
7
7
6
5
5
5
5
4
3
3
1

E
I
4 0
5 2
5 3
5 3
5 4
5 4
7 4
4 7
1 10
2 9
5 8
4 9
3 10
2 11
5 9
6 9
6 9
8 9

GM
32
29
23
17
29
36
27
22
26
18
18
19
17
17
11
18
16
21

GP
11
13
14
10
16
27
19
26
37
21
23
24
33
24
20
24
24
30

P
46p
35p
35p
35p
32p
32p
28p
25p
22p
20p
20p
19p
18p
17p
17p
15p
15p
11p

Etapa urmatoare (19/34) 14-26.12.2007: Vineri, 14.12: Gloria Buzau
- Ceahlaul Piatra Neamt, (Telesport, ora 13:00); Sambata, 15.12: Gloria
Bistrita - Rapid Bucuresti, (Kanal D, ora 13:00); Otelul Galati - Pandurii Tg.
Jiu (Telesport, ora 13:00); Universitatea Craiova - Politehnica Iasi,
(Nationla TV, ora 20:15); Duminica, 16.12.: FC Vaslui - Dinamo Bucuresti,
(National TV, ora 13:00); Dacia Mioveni - UTA, (TVR 1, ora 13:00);
Universitatea Cluj - Unirea Urziceni (Telesport, ora 13:00); Steaua
Bucuresti - Farul Constanta (Antena 1, ora 17:00); Politehnica Timisoara CFR Cluj, (Kanal D, ora 20: 30).

PRISMA SPORT

CAMPIONATUL MONDIAL DE
HANDBAL FEMININ

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

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

România a câştigat una din grupele principale de la Mondiale
Selecţionata de handbal feminin a României a câştigat grupa
principală M2 de la Mondialele din Franţa după ce a trecut cu 3224 de Germania.
Elevele lui Gheorghe Tadici au dominat aproape în totalitate
jocul şi s-au impus la pas, profitând de o evoluţie excelentă a
portarilor şi de faptul că au aruncat mai mult pe poartă decât
jucătoarele din Germania.
Cum în primul meci din ultima etapă Coreea de Sud a învins
Ungaria cu 31-26, România a câştigat grupa principală din care au
mai făcut parte şi Spania şi Polonia.
Astfel, România va juca în sferturile de finală cu Franţa, echipa
gazdă, joi de la ora 21:30 in direct pe TVR 2, în timp ce Germania
va întâlni Angola, Rusia va juca cu Ungaria, iar Norvegia va da
piept cu Spania, dacă ibericele înving Polonia în ultimul meci din
grupe, sau Coreea de Sud, dacă Spania nu bate Polonia.
Gheorghe Tadici: "A fost un meci oficial pe care l-am tratat ca
atare. Nu stiu ce planuri si-a facut Germania, daca si-a facut. Neam dorit victoria asa cum am dorit-o si cu Ungaria. Nu ne-am facut
calcule inainte de meci. Nu am jucat pentru rezultat egal. Este
important pentru fete, pentru palmares, pentru imagine. I-am
promis presedintelui Gatu ca o sa invingem. Pentru meciul cu
Franta trebuie sa pregatim foarte bine meciul psihic. Sa fim
pregatiti sa jucam sapte contra opt, sapte contra noua. Arbitrajul va
fi "la sange". (Amos news).

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

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

I
E I
1 1
0 4
2 3
3 3
2 4
3 4
0 6
2 5
1 6
2 7
0 8
0 8
0 11
0 13

M V
13 11
13 9
13 8
13 7
13 7
13 6
13 7
13 6
13 6
13 4
13 5
13 5
13 2
13 0

GM
GM
422
426
391
357
360
374
367
366
364
358
324
333
316
307

GP
GP
356
387
374
331
357
347
360
361
368
375
329
353
378
389

P
P
23p
18p
18p
17p
16p
15p
14p
14p
13p
10p
10p
10p
4p
0p

Etapa urmatoare (14/26): 03.02.2008: HCM Constanta - Uztel
Ploiesti; CSM Medgidia - CSM D&C Oradea; Energia Lignitul Pandurii Tg.
Jiu - HC Odorhei; HC Minaur Baia Mare - Stiinta Municipal Dedeman
Bacau; Steaua MFA Bucuresti - Romvag Caracal; Univ. HCM Poli
Izometal Timisoara - UCM Resita; Dinamo Baumit Bucuresti Universitatea Bucovina Suceava.

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

HANDBAL FEM. - Campionatul Mondial, Franta;
FOTBAL - Camp Mondial al Cluburilor, Japonia;
AUTO - Cursa Campionilor, Wembley, Anglia;
SARITURI CU SCHIURILE - CM, Slo. HS 109.

DE VĂZUT LA TV:
INOT: Campionatul European, Ungaria, Ziua 2
Vineri Eurosport ora 10:00
SCHI ALPIN: Campionatul Mondial, Franta, Feminin, coborare
Sambata Eurosport ora 12:00
BASCHET: Camp National: Elba Timisoara - Atlassib Sibiu
Sambata Telesport ora 17:30
POLO: Superliga Nationala: Steaua - CSM Oradea
Duminica Sport.ro ora 11:00
HANDBAL FEM.: Campionatul Mondial, Finala, Franta, Paris
Duminica TVR 2 ora 17:30
MOTORSPORT: Cursa Campionilor, Wembley, Anglia
Duminica Eurosport ora 19:45
FOTBAL: Gala FIFA, Elvetia
Luni Eurosport ora 20:45
HOCHEI: Steaua - Csikszereda
Luni Telesport ora 18:30
HANDBAL MASC.: Meci amical: Romania - Bulgaria
Miercuri Sport.ro ora 19:00

Joi/13 Decembrie

+1ºC
-7ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 17 Decembrie

SPORTURI DE IARNA
SARITURI CU SCHIURILE. A doua etapa a Cupei Mondiale,
disputata la Trondheim in Norvegia, i-a revenit austriacului Thomas
Morgenstern, care a repetat astfel succesul de la Kuusamo. Cu
275.7 puncte si doua sarituri care au masurat 133 si 131 de metri,
Morgenstern i-a depasit pe Gregor Schlierenzauer, cu 5.9 puncte,
si pe Tom Hilde, cu 7.5 puncte. In ierarhia Cupei Mondiale lider se
mentine Morgenstern cu un maxim de 200 de puncte, urmat de
Schlierenzauer cu 130 de puncte si Hilde cu 120.
SCHI ALPIN. Italianul Massimiliano Blardone a castigat
slalomul urias disputat la Bad Kleinkirchhen (Austria), impunanduse in fata conationalului sau Manfred Moelgg cu timpul cumulat de
doua minute, zece secunde si 75 de sutimi. Podiumul a fost
completat de americanul Ted Ligety, acesta mentinandu-se pe
prima pozitie in clasamentul specialitatii, cu 190 de puncte.

ATLETISM
Ancuta Bobocel a castigat aurul la CE de cros. Atleta română
Ancuţa Bobocel a câştigat medalia de aur în proba feminină de
tineret (U-23) de la Campionatele Europene de cros desfăşurate la
Toro (Spania).
Bobocel a fost cronometrată pe distanţa de 6.700 m cu timpul de
2 min 35 sec, devansându-le pe olandeza Adrienne Herzog, 22 min
37 sec, şi pe poloneza Katarzyna Kowalska, 22 min 44 sec.
La junioare, cea mai bună clasare dintre românce a avut-o
Roxana Bârcă, pe 25, înregistrată pe 4.200 m, cu 14 min 54 sec.
Proba a fost câştigată de britanica Stephanie Twell, 14 min 12 sec.
Echipa României a ocupat locul 9, cu 197 p, prin locul 25 ocupat de
Bârcă, 51 ocupat de Andreea Cristina Pleşu, 53 - Oana Andreea
Mircea, 68 - Cristina Negru (Cristiana Frumuz - 69 - nu a punctat).

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +2ºC
-10ºC

+3ºC
-9ºC

-2ºC
-8ºC

Reşiţa
Oraviţa

-3ºC
-8ºC

-2ºC
-7ºC

Miercuri, 19 Dec.

Sâmb@t@/15 Decembrie
Timişoara

Caransebeş

-2ºC
-5ºC

+3ºC
-9ºC

Marţi, 18 Decembrie

Echipa de Formula 1 Renault
a anunţat, luni, pe site-ul său
oficial, că va fi reprezentată în
sezonul 2008 al Campionatului
Mondial de Formula 1 de pilotul
spaniol Fernando Alonso şi
brazilianul Nelson Piquet jr.
"Fernando şi Nelsinho vor
forma una din cele mai incitante
echipe de piloţi din 2008. Suntem
încântaţi de revenirea lui Fernando acasă, unde s-a bucurat de
cele mai mari succese ale sale.
Abilităţile sale de pilot şi de lider
de echipă sunt cunos-cute şi
suntem nerăbdători să întărim
încă un parteneriat puternic.
Nelsinho este unul dintre cele mai
promiţătoare talente din automobilism. După succesul său în
GP2, a petrecut un an învăţând ca
pilot de teste la noi. Acum este
pregătit să treacă la următorul
nivel", a comentat managerul
general Flavio Briatore. Fernando
Alonso, în vârstă de 26 de ani, a
revenit la Renault, echipă cu care
a câştigat titlul mondial în 2005 şi
2006, după ce în sezonul 2007 a
concurat pentru McLaren Mercedes. Nelson Piquet Jr., în vârstă
de 22 de ani, a fost în 2007 pilot
de teste şi de rezervă la Renault.
El va debuta în F1 la Marele
Premiu al Australiei.

FOTBAL-Liga Campionilor

Vineri/14 Decembrie

Timişoara

FORMULA 1

-1ºC
-5ºC

Marti si miercuri s-a desfasurat ultima etapa din cadrul
grupelor Ligii Campionilor.
Vineri, 21 decembrie va avea loc
tragerea la sorti pentru optimile
Ligii Campionilor. Iata rezultatele inregistrate:
Marti, 11 dec. 2007:
GRUPA A:
O. Marseille - Liverpool
0-4
FC Porto - Beşiktaş
2-0
GRUPA B:
Chelsea - Valencia
0-0
Schalke 04 - Rosenborg
3-1
GRUPA C:
Real Madrid - Lazio
4-1
Olympiacos - W Bremen 3-0
GRUPA D:
AC Milan - Celtic
1-0
Sahtior D. - Benfica
1-2
Miercuri, 12 dec. 2007:
GRUPA E:
Rangers - O. Lyon
0-3
Barcelona - Stuttgart
3-1
GRUPA F:
AS Roma - M United
1-1
Sporting - Dinamo Kiev
3-0
GRUPA G:
PSV - Inter M.
0-1
Fener - TSKA Mosc
3-1
GRUPA H:
Arsenal - Steaua
2-1
Slavia Praga - Sevilla
0-3

Duminic@/16 Decembrie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa
Oraviţa

-3ºC
-8ºC

-2ºC
-5ºC

Reşiţa

-2ºC
-8ºC

Oraviţa -4ºC
-9ºC

-5ºC
-9ºC

-3ºC
-8ºC

Joi, 20 Decembrie

Caransebeş

-3ºC
-8ºC

Vineri, 21 Decembrie Sâmbătă, 22 Dec.

Duminică, 23 Dec.

Reşiţa

-3ºC/-9ºC

-4ºC/-8ºC

-2ºC/-5ºC

+2ºC/-2ºC

+5ºC/+1ºC

+6ºC/0ºC

+4ºC/-3ºC

Timişoara

-3ºC/-9ºC

-2ºC/-7ºC

0ºC/-7ºC

+2ºC/-6ºC

+3ºC/-5ºC

+6ºC/-4ºC

+6ºC/-5ºC
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