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Bugetul anului 2008
Legea nr. 338/2007 şi-a propus să ofere o formulă mai
elastică pentru modul de repartizare a sumelor, defalcate din
TVA, pentru echilibrarea bugetelor locale, modificând astfel
Legea nr. 273/2006 cu care s-a operat până în anul precedent
Dacă vechiul sistem de repartizare avea ca scop declarat
eliminarea disparităţilor economice şi sociale între diferite
zone geografice, punerea în practică nu a avut efectul scontat
deoarece nu au fost evaluate la dimensiunea reală toate
elementele, la fel cum nu au fost incluse anumite
particularităţi care intervin în gestionarea cotelor bugetare
alocate administraţiilor locale.
Ceea ce intervine în noul sistem de repartizare sunt
competenţele Consiliilor Judeţene (în cazul de faţă), un fel de
autonomie prin care să permită stabilirea, de către acestea, a
criteriilor şi a ponderii lor în modul de alocare a sumelor
pentru bugetele locale, fără însă a fi încorsetate într-o
formulă. Pentru modificările operate în lege au fost făcute
demersuri şi din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
Criteriile adoptate, enumerate în proiectul de hotărâre
sunt, parţial, comune cu cele stabilite de către alte Consilii
Judeţene.

Reprezentant al Consiliului Judeţean în Consiliul de
administraţie al Centrului a fost aleasă doamna Amzoi.
În calitate de partener, Consiliul Judeţean va suporta lunar
plata cheltuielilor de întreţinere aferente centrului (energie
electrică, gaz, apă, salubritate, etc.), în sumă maximă de
5.000 lei. (Proiect de hotărâre nr. 3)
Taxe pentru închirierea unor spaţii speciale
După modernizarea la care a fost supusă, prin care s-a
asigurat baza sportivă şi instalaţii auxiliare performante, de
ultimă generaţie, Sala Polivalentă din Reşiţa poate oferi
cadrul adecvat pentru desfăşurarea unor competiţii sportive
de anvergură, de rang naţional şi internaţional, dar şi pentru
manifestări extrasportive (simpozioane ştiinţifice, instruiri,
spectacole de divertisment, acţiuni ale partidelor politice şi
altele).
O utilizare diversificată pot oferi şi sălile de conferinţă
situate la etajul ansamblului social, iar sauna, bazinul de
refacere-recuperare, spaţiile de cazare, sala de forţă, spaţiile
comerciale şi barul pot fi de asemenea închiriate.
Taxele percepute pentru închiriere, diversificate pe
destinaţia spaţiului, constituie venituri la bugetul local al
Consiliului Judeţean.
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De asemenea, nu se consideră perfectă noua metodă de
repartizare, ci pasibilă de alte intervenţii care să o amendeze,
soluţii sau aprecieri critice fiind prezentate la dezbaterea
Proiectul de hotărâre, fără însă a-l modifica.
Criteriile aprobate, cu 28 din cele 30 de voturi date,
completate cu asigurarea că politicul nu va fi implicat sunt:
l capacitatea financiară
l suprafaţa intravilan a unităţii administrativ-teritoriale
l populaţia unităţii administrativ-teritoriale
l deficitul primar
l cofinanţarea susţinerii programelor de dezvoltare locală şi
a proiectelor de infrastructură locală.
Proiectul de hotărâre a aprobat strict criteriile de
repartizare, fără a se preciza ponderea acestora în ansamblul
evaluărilor, urmând ca la viitoarea şedinţă a Consiliului
Judeţean, pe baza analizei mai multor variante să fie
prezentate sumele concrete care vor reveni Consiliilor
Locale. (Proiect de hotărâre nr .2)
Consiliul Judeţean abordează noi servicii sociale Consiliul
Judeţean Caraş-Severin a devenit, din luna martie 2007, unul
dintre parteneri în cadrul proiectului «Centrul de igienă pentru
mamă şi copil» din Caransebeş.
Centrul de zi şi Centrul rezidenţial oferă servicii sociale
(hrană, găzduire temporară, protecţie şi îngrijire, consiliere
psihologică, alfabetizare, formare profesională, ş.a.) pentru
persoane cu probleme: mame adolescente cu copii mici,
gravide cu risc, familii numeroase şi alte cazuri speciale.

De exemplu, pentru sala propriu-zisă, taxa pentru utilizare
este de 200 lei/oră, pentru saună – 200 lei/oră (indiferent de
numărul de persoane care o folosesc), pentru bar se va achita
suma de 7,5 lei/mp/lună, iar pentru foaier, utilizat pentru
expoziţii de exemplu, taxa va fi de 1.500 lei/2 zile. (Proiect de
hotărâre nr. 5)
Pentru utilizarea celor două săli de şedinţă din cadrul Consiliului Judeţean de către alte categorii de contribuabili decât
Consiliul Judeţean şi instituţiile subordonate acestuia, Instituţia Prefectului şi Consiliul Local al municipiului Reşiţa se vor
percepe taxe care constituie venituri la bugetul local al C.J.:
l pentru sala de şedinţe de la etajul I - 70,0 lei/oră
l pentru sala de şedinţe de la partere - 40,0 lei/oră.
(Proiect de hotărâre nr. 6)
S.C. POLIMED va asigura servicii medicale de nivel
universitar
S.C. POLIMED S.R.L. din Reşiţa are ca obiect unic de
activitate prestarea, în exclusivitate, de servicii medicale în
judeţul Caraş-Severin şi intenţionează să realizeze un Centru
medical de rang universitar, în care serviciile ambulatorii vor fi
asigurate de cadre medicale universitare din Timişoara.
Medicii timişoreni vor acoperi gama de specialităţi care
deocamdată nu le este asigurată pacienţilor din Reşiţa sau
teritoriul judeţului (de exemplu, chirurgie oncologică,
chirurgie vasculară, chirurgie plastică, ş.a.), dar şi alte
domenii, printre care anestezia şi terapia intensivă.
(continuare în pagina 2)
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Terenul vizat pentru realizarea acestui centru şi
pentru care POLIMED a prezentat o scrisoare de
intenţie este situat în Reşiţa, Strada Spitalului nr. 36,
de fapt o parte din terenul şi clădirile (relativ
degradate), în care sunt amenajate boxe de garaj şi
magazii, imobile care fac parte din ansamblul
Staţionarul II al Spitalului Judeţean (cel care, deacum doi ani ar fi trebuit să poarte numele Dr.
Ciprian Foiaş), pe latura spre Strada I.L. Caragiale,
imobil aflat în domeniul public şi administrarea
Consiliului Judeţean.
Consiliul Judeţean şi-a însuşit, prin votul acordat
Proiectului de hotărâre, al cărui iniţiator este Dr.
med. Iosif Secăşan, intenţia de concesionare a unei
suprafeţe de teren de 920 mp, plus anexa de 200
mp, pe care se va construi Centrul medical.
Acesta va avea o suprafaţă construită de cca.
500 mp şi un regim de înălţime de (D +P+2).
Concesiune se va realiza prin licitaţie. (Proiect de
hotărâre nr. 7)
Modificare de statut pentru curtea spitalului
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a aprobat
trecerea din domeniul public al judeţului, în
domeniul privat al acestuia, a unei suprafeţe de
teren de 198 mp, situată pe latura dinspre Strada
Unirii a curţii Staţionarului II al Spitalului Judeţean.
Schimbarea statutului acestui teren anticipează
răspunsul la solicitarea domnului Vasile Maxim,
proprietarul imobilului situat pe Strada Unirii, nr. 7,
care doreşte concesionarea, fără licitaţie, a
terenului respectiv, în vederea extinderii clădirii
proprietate personală pentru amenajarea unui sediu
de firmă, cu spaţii comerciale moderne, la parter.
Clădirea va avea o suprafaţă construită de 271,5
mp, cu un regim de înălţime de (P+2).
În prezent, S.C. AXIMAR PROD S.R.L, al cărui
proprietar este domnul Maxim desfăşoară această
activitate într-un spaţiu închiriat, situat în aceeaşi
zonă. Consiliul Judeţean şi-a însuşit iniţiativa de
concesionare, fără licitaţie, a terenului respectiv.
(Proiecte de hotărâre nr. 8 şi 9)
Proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă
Posibilitatea de abordare a unor fonduri europene nerambursabile prin Programul de vecinătate
România-Serbia 2004-2006 (linia bugetară Phare
CBC 220202, nr. 443/14.01.2008), al cărui obiectiv
prioritar este dezvoltarea echilibrată a zonelor de
grani ţ ă, respectiv atingerea unei dezvoltări
economico-sociale durabile, a condus la elaborarea
unor proiecte comune între judeţul Caraş-Severin şi
unităţi teritorial-administrative din Serbia.
Energia eoliană - preocupare a universitarilor
cărăşeni
Alinierea României la tendinţele mondiale privind
adoptarea unor surse alternative regenerabile şi
nepoluante, pentru producerea de energie electrică
are deja, în România, forme instituţionalizate, iar
potenţialul eolian este parţial identificat şi chiar
valorificat, altfel decât experimental, chiar dacă la
scară foarte redusă.
În judeţul Caraş-Severin, cu mulţi ani în urmă,
utilizarea energiei eoliene a avut un caracter
experimental, direcţia de abordare fiind cea de
testare a echipamentului unei centrale eoliene şi nu
de identificare a arealelor în care se poate dezvolta
o infrastructură eoliană, precum nici de inventariere
a potenţialului eolian.
Situaţia actuală este cu totul diferită, există angajamentele României faţă de Uniunea Europeană şi
angajamentele pe care trebuie să şi le asume faţă
de proprii locuitori, în ceea ce priveşte protejarea
mediului şi utilizarea raţională a surselor de energie
neregenerabile.
În acest sens există deja preocupări locale

privind utilizarea energiei eoliene, există instituţii
româneşti specializate în acest sens (gama
serviciilor prestate, de exemplu, de ENERGO
EOLIAN ROMPROIECT fiind vast ă, de la
elaborarea de hărţi de potenţial eolian până la oferta
de echipare a unei centrale eoliene sau a unui parc
eolian), există interes din afara graniţelor pentru
implementarea unor proiecte de gen.
La cererea Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, în calitate de iniţiator, Consiliul Judeţean CaraşSeverin a acceptat asocierea la finanţarea proiectului „Evaluarea potenţialului eolian în partea de Sud
a Banatului, din perspectiva dezvoltării durabile”.
Parteneriatul include şi Primăria Vrsac din
Republica Serbia.
Consiliul Judeţean va suporta, în numerar, o cotă
din finanţarea proiectului (costuri eligibile şi
neeligibile), deocamdată neprecizată, la fel ca şi
costul întregului proiect. (Proiect de hotărâre nr. 10)
Turism tematic în Banatul Montan
O altă direcţie abordată pt. desfăşurarea unor
activităţi comune celor două regiuni de graniţă, bazate pe preocupări şi tradiţii comune o constituie turismul tematic (turism viticol, religios, cultural, agroturism, pescuit, vânătoare), conceput ca industrie.
În acest scop, cei doi parteneri, Consiliul
judeţean Caraş-Severin şi Municipalitatea Vrsac din
Serbia vor conlucra, în cadrul unui proiect, la
realizarea materialelor de promovare (albume, website, panouri , broşuri, dvd-uri, toate în formulă
multilingvistică.
Consiliul Judeţean va suporta, în numerar, o cotă
din finanţarea proiectului (costuri eligibile şi
neeligibile), deocamdată neevaluată, la fel ca şi
costul întregului proiect. (Proiect de hotărâre nr. 11)
Valorificarea rocilor ornamentale
Banatul Montan beneficiază de importante
resurse naturale, un loc important fiind deţinut de
rocile ornamentale (gresie, travertin, granit şi
granitoid de Sicheviţa, calcar de Valea Văradului şi

de Alibeg, tufuri calcaroase de Moldovi ţa,
granodiorite, ş.a.), valorificarea economică şi
estetică a acestora nefiind la nivelul potenţialului.
Pentru elaborarea unei strategii de valorificare
se consideră oportună abordarea comună a
problemei, Municipalitatea Vrsac dorindu-se
partenerul Consiliului judeţean Caraş-Severin.
Proiectul are în vedere sintetizarea unor informaţii în vederea realizării unor materiale informative
(casete de prezentare a eşantioanelor, materiale
publicitare) şi distribuirea acestora în mediul de
afaceri din ambele ţări. Consiliul Judeţean va
suporta, în numerar, o cotă din finanţarea proiectului
(costuri eligibile şi neeligibile), deocamdată
neprecizată, la fel ca şi costul întregului proiect.
(Proiect de hotărâre nr. 12)
Târg la Pojejena
În comuna Pojejena se va relua tradiţia

organizării unui târg de mărfuri, târg de animale şi
piaţă agroalimentară, în cadrul unui proiect ai cărui
parteneri sunt Consiliul Judeţean Caraş-Severin,
Primăria Veliko Gradişte (Serbia) şi Uniunea
Sârbilor din România.
Valoarea estimată a proiectului este de 556.000
€, din care Consiliul Judeţean Caraş-Severin va
suporta în total, în numerar, 56.000 € (costuri
eligibile). (Proiect de hotărâre nr. 13)
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Unificarea Parcului Natural Porţile de Fier şi a
Parcului Naţional DJERDAP
Având în vedere cele două zone cu potenţial
ecologic deosebit, Parcul Natural Porţile de Fier din
România (al cărui sediu se găseşte la Drobeta Turnu Severin) şi Parcul Naţional Djerdap, din
Serbia, se propune administrarea lor unitară, în
cadrul unui proiect cu finanţare europeană
nerambursabilă. În cadrul proiectului, o primă etapă
o constituie Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic
în vederea îmbunătăţirii accesului la punctele de
frontieră, proiect cu o valoare de 128.500 €, la care
parteneri sunt Consiliul Judeţean Caraş-Severin
(care va suporta, în total, în numerar, o cotă de
finanţare de 31.950 €) şi Consiliul Local Pojejena.
(Proiect de hotărâre nr. 14)
Belobreşca - ferită de inundaţii
Localitatea Belobreşca, situată pe malul stâng al
Dunării a fost confruntată, de-a lungul anilor, cu
grave de inundaţii, provocate nu numai de fluviu, ci
şi de un curs de apă cu traseu scurt, dar cu debit
variabil, torenţial, având în vedere structura
reliefului străbătut.
La ora actuală se întrevede posibilitatea realizării
unor construcţii hidrotehnice de regularizare a
debitului pârâului Belobreşca, în scopul evitării
inundaţiilor în localitate.
Costul proiectului cu finanţare europeană este
de 556.000 €, din care Consiliul Judeţean CaraşSeverin (asociat cu Consiliul Local Pojejena) va
suporta, în total, în numerar, costurile eligibile
(56.000 €) şi neeligibile (40.000 €). (Proiect de
hotărâre nr. 15)
Consiliul Judeţean a aprobat ultimele două
proiecte de hotărâre:
Proiect de hotărâre nr. 16: „Aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la Teatrul “G.A.Petculescu”
Proiect de hotărâre nr. 17: „Modificarea H.C.J. nr.
48/2003 privind aprobarea numărului şi structura
personalului nedidactic din cadrul unităţilor de
învăţământ special („Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă AURORA”) din subordinea Consiliului
(R.B.)
Judeţean Caraş-Severin.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 23.01.2008
REŞIŢA: (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Agent comercial:
1/0; Agent paza: 2/0; Asistent medical generalist: 5/1;
Barman: 1/2; Betonist: 2/0; Brancardier: 11/0; Bucatar: 1/0;
Camerista hotel: 1/0; Cercetator in gestiune, contabilitate,
control financiar: 1/0; Consilier inginer constructor: 1/0; Consilier economist: 2/0; Contabil: 1/0; Contabil sef: 1/0; Controlor
calitate: 1/0; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 28/20; Director vanzari: 1/0; Dulgher: 3/0; Electrician auto:
0/2; Electrician de intretinere si reparatii: 1/30; Faiantar: 5/4;
Femeie de serviciu: 1/0; Fochist la cazane de abur: 3/0; Frezor
universal: 6/0; Gestionar depozit: 1/0; Gipsar: 3/0; Inginer de
cercetare in mecanica fina: 2/0; Inginer geodez: 0/2; Inginer
constructii civile: 1/0; Infirmiera: 12/0; Ingrijitoare la unitati de
ocrotire sociala: 4/0; Instalator apa, canal: 0/5; Intermediar in
activitatea financiara si comerciala: 0/4; Lucrator comercial:
1/0; Lacatus constructii metalice si navale: 15/0; Lacatus
mecanic: 0/10; Magaziner: 1/0; Manipulant marfuri: 2/0;
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Mecanic auto: 1/2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 0/3; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie,
mozaic, faianta, gresie, parchet: 49/18; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 37/11; Operator calculator: 1/0; Operator
fabricarea mezelurilor: 0/5; Operator in domeniul proiectarii
asistate pe calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10; Ospatar:
11/2; Pavator: 2/0; Referent de specialitate financiar -contabil:
2/0; Registrator medical: 4/0; Sef sector drumuri, poduri: 1/0;
Strungar la masini de alezat: 5/0; Strungar la masini de
prelucrat in coordonate: 10/0; Strungar universal: 1/3; Sudor:
0/3; Sudor cu arc electric : 6/0; Sudor in mediu protector: 3/0;
Sudor manual cu arc electric: 11/0; Sudor manual cu flacara
de gaze: 8/0; Tehnician echipamente de calcul retele: 1/0;
Tehnician in industria celulozei si hartiei: 1/0; Vanzator: 1/2;
Vopsitor auto: 0/2; Zidar rosar-tencuitor: 4/3;
BOCŞA: Asistent medical generalist: 1/0; Vanzator: 2/0;
TOTAL GENERAL: 428

S.P.C.E.E.P.S. Cara}-Severin
are un nou sediu
Instituţia Prefectului Judeţul CaraşSeverin face cunoscut că programul cu
publicul al Serviciului Public Comunitar
pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple (S.P.C.E.E.P.S.) se va
desfăşura vineri, 25 ianuarie a.c., doar
până la ora 11.
Situaţie este determinată de mutarea
serviciului în noul său sediu, situat pe
strada Gratz, nr.3-5 din municipiul
Reşiţa.
S.P.C.E.E.P.S. îşi va relua activitatea
în noua locaţie, luni, 28 ianuarie, după
programul obişnuit, publicul având
acces prin strada Moise Groza (lângă
Poliţia Municipiului).
(Prefectura judetului Caraş-Severin 22.01.2008)

Anunturi
,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând rafturi pentru magazin.
Tel. 0745-544894.
Vând congelator, 4 sertare,
aproape nou. Tel. 214150,
0355-410203, 0726-410822.
Vând dormitor complet,
convector nou, butelie mare
rusească. Tel. 224894.
Vând 5 tone fân de grădină,
păstrat în fânar, in comuna
Berzovia. Tel. 0356-429282,
0748-238887.
Ofer împrumut valutar cu
garanţie imobiliară sau aur. Tel.
0723-495967, 0745-583129.
Vând adidaşi Nike, mărimea
45, preţ 50 €. Tel. 0747-180997.
Vând colţar catifea brun, posibil pat 2 persoane, loc pentru
aşternut, preţ negociabil. Tel.
0722-936160.
Vând rafturi şi pulturi pentru
magazin. Tel. 0745-425904,
0745-457678.
Cumpăr purcei 20-30 kg la
preţ bun, 100 lei/buc. Tel. 0740770047.
Vând lemne foc, deşeuri, şi
rumeguş foc, zona BocsaGătaia. Tel. 0740-770047.
Vând tel. mobil SonyErricson z710i în stare f. bună.
Preţ 400 lei. Tel. 0748-689614.
Vând purcei 20-30 kg la preţ
bun în Bocsa. Tel. 0740-770047
Cumpăr găşte şi raţe albe de
casă în zona Bocşei. Tel. 0740770047.
Vând lemne, rumeguş, deşeuri de foc, nisip şorturi de
Buzias, pământ pt. grădină cu
Raba 8,5 to. Tel. 0740-770047.
Vând purcei 15-40 kg, 35
buc. preţuri bune. Tel. 0740770047.
Vând ferestre şi uşi termopan second hand import Germania. Tel. 0744-550996.
Vând mobilă sufragerie, în
stare bună suficientă pt a mobila
2 camere. Tel. 0740-829207.
Cumpăr centrală termică pe
lemne, cu gazeificare, apă
caldă menajeră şi o putere de
30-35 kw. Tel. 0721-122198.
Vând pui chinchilla masculi,
femele sau familii. Tel. 0723134744.

Auto-Moto-Velo
Vând Peugeot 405, turbodiesel, motor 1800, acte la zi.
Tel. 0721-914473.
Vand Fiat Punto 8 / 2002,
82000 km Euro 4, 2 seturi roţi.
Preţ 5.000 € negociabil. Tel.
0722-984426.
Vând Opel Kadett, an 1991,
127.000 km, alb, 4+1 uşi. Preţ

1.750 € negociabil. Tel. 0726177331.
Vând tractor U445 leut + plug
P2 + freză, fără cabină, stare
foarte bună de funcţionare. Preţ
180 milioane lei vechi, 18.000 lei
ron, locaţie: Videle-Teleorman.
Tel. 0247-453324, 0729-143287
Fam. Ciobanu.
Vând Audi A4, 1.6i, an 2001,
Euro4, full option. Tel. 01721747912.
Dezmembrez Dacia 1300.
Tel. 0741-132826.
Vând auto Golf 1993 benzină
cu îmbun ă t ă ţiri. Tel. 0724010193.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut copil sau batrân pentru
îngrijire.Tel. 0721-217133,
0355-808808.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri, case. Înfiinţăm firme.
Tel. 0727-505315.
Caut copii pentru îngrijire şi
b ătrâni. Tel. 0770-391275,
0728-166849
Transport persoane şi pachete Romania-Italia-Romania.
Preţuri avantajoase. Tel. 00393886572813, 0039 - 38869
32989.
Sonorizez nunţi, botezuri,
chefuri cu muzică de toate genurile. Experienţă şi seriozitate.
Tel.0723-277475,0743-672399
Caut traducător maghiarromân în vederea căsătoriei şi
translator. Tel. 0720-526930.
Accesorii de nuntă şi botez
realizate manual pe
www.nunta.110mb.com ş i
www.sprevis.8k.ro Tel. 0724039740
În Braşov şi Poiana Braşov
ofer cazare de scurta durata in
regim hotelier. CaTV, frigider.
Baie proprie cu apa calda
nonstop. Preturi negociabile
functie de durata sejurului! Tel.
0745-668683.

Imobiliare
Vând casă în Gătaia, centru,
cu grădina sau schimb apartament în Reşiţa, Tel. 0747832171.
Vând casă Dognecea, 2
camere, bucătărie,curte, fântână betonată, grădină, cablu TV,
telefon, mobilată/nemobilă.Preţ
30.000 €, negociabil.Tel. 0355411682, 0729-357909.
Cumpăr garsonieră sau
apartament 2 camere.Tel. 0355804374, 0729-041848.

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

Vând casă in Câlnic, str.
Principală.Tel. 0745-544894.
Vând casă, str. Cheahlău nr.
9. Tel. 215871.
Cump ăr apartament 2
camere, confort 1, cu centrală,
Re şi ţa, Tel. 0747-832171,
0256-410590.
Ofer spre închiriere apartament, 1 cameră, parter, cu
convector, mobilat, Moroasa
II.Tel. 214150, 0355-410233,
0726-410822.
Vând cameră de cămin, cu
baie, blocul func ţionarilor
luncă.Tel. 0726-125935.
Vând garsonieră, Mociur,
Reşiţa.Tel. 0726-125935.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, renovat, Moroasa, parter, vad comercial
Fluturelu.Tel. 0726-125935.
Vând teren în centru lângă
BCR.Tel. 0726-125935.
Oferim pentru închiriere,
spatiu 25 mp, ultracentral cu
toate dotările.Tel. 221737.
Primesc 2 fete in gazdă,
centru, vis a vis de Gara
Sud.Tel. 0729-357909.
Vând casă mare în stare
foarte bună, cu grădină mare
lângă casă, in comuna Socol,
C a r a ş - S e v e r i n . Te l . 0 2 5 6 410494, 0721-215041.
Vând cas ă, 6 camere,
mobilate, incălzire centrală, apă
curentă, baie, grădină, cablu tv,
telefon, preţ 50.000 €. Tel.
236576
Cump ă r garsonier ă sau
apartament direct de la
propietar. Tel. 0727-460680 sau
0355-809053 dupa ora 17
Cumpăr urgent casă sau
apartament 3 camereexclus
intermediari plata cash. Tel.
0255-224426
Persoană fizică, cumpar
apartament 2-3 camere in
Resita, sau casă 3 camere. Tel.
0724-349258
Vâ nd garsonier ă strada
Bârzăviţei Reşiţa. Pret 10.000
€. Tel. 0740-046536.
Vând apartament 3 camere,
Govândari, Micro 3, centrala,
etaj 8. Tel. 0727-395412.
Cumpăr apart. cu 3 camere
în Resita, neamenajat numai de
la persoane fizice. Ofer maxim
30.000 €. Tel. 0745-065935.
Vând apartament în centru,
scară interioară neîmbunătăţit,
pret 55.000 €, negociabil et.
7/10. Tel. 0746-515051.
Vând apartament 2 camere
cf. 1 semidecomandat, centrală,
termopane, amenajat. Preţ neg.
Tel. 0766-663225.
C umpar garsoniera sau
apartament degradat . Tel.
0727-460680 sau 0355809053.
Dau în arendă 4 ha de pământ în Racoviţa. Tel. 0255513022.
Persoana fizica cumpar
urgent garsoniera fără imbunatatiri majore. Exclus zona
căminelor şi Mociur. Tel. 0729195324.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Schimb garsoniera superimbunătăţită zona Victoria, cu
apartament cu o cameră. Tel.
0720-847451.
Vând teren Calea Caransebesului, km 5. T el . 0766 663225.
Vând apartament 3 camere,
confort 1, centrală termică, etaj
8/10. Tel. 0727-395412.
Vand teren 500 mp la Crivaia
in zona de vile bar Brigitte
aproape de drum, apa si curent.
Pret 80 € mp. Tel. 0355-410729.
Vand teren la km 7 la sosea,
inainte de statia de curent 16
€/mp, 3200 mp. Tel. 0741460985.
Schimb garsonieră utilată si
mobilata modern cu apartament
2 sau 3 camere plus diferenţă
Tel. 0355-809758.
Închiriez spatiu comercial 40
mp in loc. Reşiţa centru P-ţa 1
Decembrie 1918, bl. 4. Tel.
0722-984426.
Vând casă în Văliug 3
camere, baie, curte, garaj, apa,
canal. Preţ neg. Tel. 0748118080.

Matrimoniale
Italian 36 ani, 178, 75 kg,
dragut, serios, cauta fata serioasa, frumusica, slaba, fara
obligatie pt. relatie. Rog seriozitate!! Tel +393281468106
multiservice-luca@hotmail.it
Tânar csatorit, atragator,
doresc sa cunosc doamna
indiferent de virsta pentru relatie
discreta, ofer si placeri
pretentioase . T el .
0731 492123 dimineata
Bărbat cu situatie buna fara
obligati 40 anii - 175 metri - 75
kg caut femeie pentru
prietenie-casatorie, 25 -38 ani.
Contactaţi-mă
pe internet
Rog
petru-re@hotmail.com
seriozitate.

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
29 dec. 07 - 19 ian. 08
Sâmbătă, 29.12.2007
1. Radu (39 ani) şi
Preda Gica (34 ani)
Sâmbătă, 5.01.2008
1. Druja Dorel-Ionel (39 ani) şi
Zidaru Gheorghiţa (47 ani)
2. Corcan Remus-Nicolae (39 ani) şi
Stan Marieta (46 ani)
Sâmbătă, 12.01.2008
1. Csont Nicolae-Ştefan (22 ani) şi
Eckert Ana-Maria (27 ani)
Duminică, 13.01.2008
1. Bulica Gabriel-Gigi (36 ani) şi
Damian Viorica-Irina (30 ani)
Vineri, 18.01.2008
1. Boureanu Vasile-Daniel (28 ani) şi
Rus Simona-Lavinia (19 ani)
2. Purec Dănuţ-Ionel (31 ani) şi
Păun Andreea-Cristina (28 ani)
Sâmbătă, 19.01.2008
1. Mărcuţ Adrian (30 ani) şi
Bora Anamaria-Cristina (23 ani)

Prenume

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 26 dec. - 22 ian.

l Balazs Elisaveta (71 ani)
l Tulea Florin (47 ani) l Hosu
Ladislau (72 ani) l Staicu Ana
(92 ani) l Cândea Ilie (57 ani) l
Molcuţ Petru (71 ani) l Daleoca
Egidio (96 ani) l Călina Maria
(48 ani) lFeraru Ludovic (50
ani) l Hauptmann RolandRudolf (64 ani) l Danciu
Gheorghe (79 ani) l Laieş
Gheorghe (84 ani) l Blidariu
Ioan (50 ani) l Muntean CarinElena (64 ani) lVladu
Gheorghe (80 ani) l Mareş
Ioan (63 ani) l Tincău Ioan (83
ani) l Nichifor Dumitru (75 ani)
l Băzăvan Maria (63 ani) l
Banyai Paraschiva (74 ani) l
Muntean Maria (80 ani) l
Cicala Maria (76 ani)
2008
l Cioană Petre (79 ani) l
Hajdu Emiliana (90 ani) l
Fabian Ecaterina (82 ani) l
Crăciunel Iacob (67 ani) l
Hudac Ecaterina-Josefina (81
ani) lHaramuz-Suta LazărSorin (1 an) l Hadoş Ana (67
ani) l Kurst Iosif (77 ani) l
Stănescu Maria (57 ani) l
Pădurean Domnosie (78 ani) l
Simion Adam (82 ani) l
Nemeşagu Josif (84 ani) l
Păpusoi Ana (81 ani) l Puican
Maria-Magdalena (85 ani) l
Giuca Maria (88 ani) l Roman
Constantin (71 ani) l Ardelean
Alexandru-Ştefan (76 ani) l
Popescu Simion (51 ani) l
Gomboş Ştefan (56 ani) l
Căldare Maria (84 ani) l Vrecea
Tudora (57 ani) l Bălean Ileana
(81 ani) l Sfetcu Mircea (64 ani)
l Gruber Sofia (73 ani) l Paşcu
Irimia (81 ani) l Buda Virginia
(74 ani) l Crangă Dumitru (84
ani) l Theister Nicolae (88 ani)
l Senger Evelina-Maria (73
ani) l Jeckil Costache (73 ani)
l Brânduşoiu Florica (72 ani) l
Imre Alexandru (55 ani) l
Antonache Alexandru (62 ani) l
Bakai Dominic (76 ani) l Jipa
Aurica (65 ani) lCăldăraş Ghiţă
(43 ani) l Alexan Dumitru (76
ani) l Delfrate Maria (94 ani)
lLakodi Nicolae (69 ani) l
Syalus Susana (79 ani) l
Beceneaga Ana (76 ani) l
Buriman Gheorghe (67 ani) l
Sgârcitu Elisabeta (85 ani) l
Iureca Mihai (68 ani) l Bâlgar
Vasile (92 ani) lTruţan Ioan (56
ani) l Chicher Elena (81 ani)
lMonenci Jenică (43 ani) l
Pan ţa Sabina (79 ani) l
Mitrovici Dimitru (74 ani) l
Chirilă Gheorghe (73 ani) l
Vodeniciar Terezia (73 ani) l
Coţofană Rozalia (80 ani) l
Vasilie Bogdan (1 an) l Ofiţir
Carolina (69 ani) l Balint Maria
(86 ani) l Spătar Lazăr (80 ani)
l Nestorovici Sava (70 ani) l
Micu Cristinel (42 ani) l Toma
Dumitru (94 ani) l Săvoiu
Dumitru (87 ani) l Stanciu
Maria (79 ani) l Iancu Ioan (71
ani) l Hălmăgean Aurica (85
ani) l Leorinţ Elisaveta (86 ani)
l Penţa Viorica-Alina (29 ani) l
Rachier Natalia-Irina (77 ani) l

Telefon

Textul anuntului:
,

Ia nuarie
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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Anul trecut, numărul accidentelor
rutiere soldate cu morţi şi răniţi a fost cu 14
% mai mare decât în anul anterior. Numai
anul trecut, au murit 2700 de oameni iar
aproape 6800 au fost grav răniţi în 8200 de
evenimente rutiere.

Până la 1 iulie, toţi caii trebuie să
aibă paşaport pentru a ieşi pe stradă.
În paşaport vor fi trecute toate datele
fizice ale animalului, inclusiv bolile de
care suferă. În România trăiesc peste
800.000 de cai.

Carnetele de muncă
Termenul limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice şi juridice în scopul creării unei arhive electronice, prin scanarea acestor carnete, a fost prelungit cu un an, până la 30 noiembrie
2008, printr-o Hotărâre aprobată în şedinţa de astăzi a Guvernului
Actul normativ modifică şi completează Hotărârea Guvernului nr.
1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor
referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public
de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi a veniturilor salariale
aferente, elemente utilizate, potrivit legii, la calculul pensiilor.
Acţiunea de preluare din carnetele de muncă a datelor referitoare la
perioadele de stagiu realizat în sistemul public de pensii anterior datei
de 1 aprilie 2001, precum şi a veniturilor salariale realizate, a fost
demarată la începutul anului 2006. Scopul acestei acţiuni este de a crea
o bază de date la nivel naţional cu istoricul perioadelor de asigurare şi a
veniturilor tuturor asiguraţilor sistemului public de pensii în vederea
asigurării unor proceduri mai sigure de stabilire a drepturilor de pensii.
Prin actul normativ adoptat astăzi de Guvern se stabilesc răspunderi
pentru cei care nu respectă termenele şi condiţiile legale de predare a
carnetelor de muncă. Astfel, persoanele fizice şi juridice care deţin sau
păstrează, potrivit prevederilor legale, carnete de muncă, sunt obligate
să le predea caselor teritoriale de pensii la termenele stabilite de către
acestea.
Nerespectarea termenului de predare a carnetelor de muncă se
consideră contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 la 600
lei în cazul persoanelor fizice şi de la 1.500 la 5.000 de lei în cazul
persoanelor juridice.
În situaţia foştilor asiguraţi ai sistemului public de pensii care nu au
domiciliul sau reşedinţa în România, carnetul de muncă poate fi
prezentat, pentru prelucrare, casei teritoriale de pensii în raza căreia au
fost asiguraţi ultima dată sau, după caz, din raza de domiciliu a
persoanei desemnate de către titular.
Pe lângă prelungirea termenului de predare a carnetelor de muncă,
actul normativ include activităţi noi în operaţiunea de prelucrare a
datelor, precum cele de scanare, indexare (asocierea imaginii scanate
cu elemente de identificare în vederea arhivării electronice), validare şi
arhivare electronică, precum şi activităţile conexe acestora.
Serviciile aferente acestei acţiuni vor fi asigurate de către Institutul
Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale
(INCSMPS), prin contractarea lor de către Casa Naţională de Pensii şi
Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
Calendarul acestor activităţi, în cazul carnetelor de muncă aflate în
evidenţa inspectoratelor teritoriale de muncă, se stabileşte pe bază de
protocoale încheiate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a
contractului pe anul 2008 cu institutul, între inspectoratele teritoriale de
muncă şi casele teritoriale de pensii.
Costurile aferente tuturor serviciilor efectuate de către institut, în
care se includ şi drepturile de regie generală ale acestuia - limitate la
maxim 4% din costurile respective vor fi acoperite integral de Casa
Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Numărul
maxim de personal prevăzut pentru desfăşurarea acestor activităţi în
2008 este de 900.
Costurile totale pentru anul 2008 au fost estimate la 19,2 milioane lei.
Aceste cheltuieli au fost luate în considerare la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2008.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 16.01.2008

Termenul limită de predare a carnetelor de
muncă de către persoane fizice şi firme, pentru
realizarea unei arhive electronice privind stagiul
de cotizare în sistemul public de pensii anterior
datei de 1 aprilie 2001, a fost prelungit cu un an,
de la 30 noiembrie 2007 la 30 noiembrie 2008.

Cre}terea aloca]iei pentru
copii }i a ajutorului lunar
pentru so]ul supravie]uitor
Ministrul Paul Păcuraru anunţă pentru
2008 noi majorări ale cuantumurilor unor
prestaţii sociale acordate de Ministerul
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse astfel:
Începînd cu data de 1 martie 2008,
alocaţia de stat pentru copii va creşte cu 25%
de la 32 lei la 40 lei, depăşind astfel
angajamentul asumat prin Programul de
Guvernare, conform căruia alocaţia de stat
pentru copii trebuia să ajungă în 2008 la
echivalentul a 10 euro. Prevederile iniţiale
pentru anul 2008 au fost de 32 lei, cuantum
care va reprezenta alocaţia pentru copii în
plată în lunile ianuarie şi februarie.
Cuantumul ajutorului lunar pentru soţul
supravieţuitor se majorează cu 25%.
Acordarea acestui ajutor a fost reglementată
prin Legea 578/2004, care nu a avut finanţare
în perioada 2005-2007. Cuantumurile
prevăzute de lege erau:
l 90 lei pentru soţul supravieţuitor, care beneficiază de o pensie mai mică de 364 lei stabilită
în condiţiile Legii nr.19/2000 sau stabilită în
fostul sistem al asigurărilor sociale de stat,
precum şi dacă soţul supravieţuitor beneficiază
atât de pensie stabilită în fostul sistem al
asigurărilor sociale de stat cât şi în fostul sistem
al asigurărilor sociale pentru agricultori
l 35 lei dacă soţul supravieţuitor beneficiază
numai de o pensie mai mică de 140 lei, stabilită
în fostul sistem al asigurărilor sociale pentru
agricultori.
Prestaţia va fi plătită începând cu luna
ianuarie 2008 cu o majorare de 25%, care
înseamnă o creştere a nivelurilor acestui
ajutor, după cum urmează:
l de la 90 lei la 112,5 lei, în condiţiile
prevăzute mai sus
l de la 35 lei la 43,75 lei, în condiţiile
prevăzute mai sus
Normele metodologice de aplicare a Legii
578/2004, se vor aproba în prima şedinţă de
Guvern din 2008.
Pentru a putea primi ajutorul pentru soţul
supravieţuitor începând cu luna ianuarie, rog
toţi pensionarii, care îndeplinesc condiţiile
pentru primirea acestui ajutor, să contacteze
Casele Judeţene de Pensii în vederea
întocmirii dosarelor şi depunerii actelor
necesare.
Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de
Sanse - 03.01.2008

l Noul Cod Fiscal, intrat în vigoare de la 1 ianuarie, modifică sistemul de impozitare a
tranzacţiilor imobiliare, dar şi destinaţia acestor impozite l Legea privind combaterea
practicilor comerciale incorecte a intrat în vigoare începând cu luna ianuarie a anului în curs,
şi este aplicabilă de la începutul lunii februarie l Numărul femeilor din România care lucrează
în străinătate este mai mare decât al bărbaţilor l

Piaţa românească a
construcţiilor va avea nevoie,
în perioada 2008-2009, de
circa 550.000 de muncitori, faţă
de cei 380.000 de oameni
disponibili în prezent.

Plata impozitelor, taxelor,
contribu]iilor }i a altor sume
datorate bugetului general
consolidat
Incepând cu 1 ianuarie 2008 toţi
contribuabilii vor efectua plata impozitelor,
taxelor, contribuţiilor şi a altor sume
datorate bugetului general consolidat, întrun cont unic. Aceştia vor utiliza un ordin de
plată pentru Trezoreria Statului, pentru
obligaţiile datorate bugetului de stat şi un
ordin de plată pentru Trezoreria Statului,
pentru celelalte obligaţii de plată.
Astfel, prin Ordinul Preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 1294 din 10 septembrie 2007 privind
impozitele, contribuţiile şi alte sume
reprezentând creanţe fiscale, care se
plătesc de contribuabili într-un cont unic,
publicat în Monitorul Oficial al României nr.
658 din 26 septembrie 2007, au fost
reglementate următoarele:
l obligaţiile fiscale datorate la bugetul de
stat care se plătesc în contul unic
20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat
sume încasate pentru bugetul de stat în
contul unic în curs de distribuire” sunt cele
prevăzute în Nomenclatorul Anexa 1 la
ordin;
l obligaţiile fiscale datorate bugetelor
asigurărilor sociale şi fondurilor speciale,
care se plătesc în contul unic 55.02
„Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale
şi fondurilor speciale în curs de distribuire”
sunt cele prevăzute în Nomenclatorul
Anexa 2 la ordinul mai sus menţionat.
Detalii suplimentare legate de plata în
contul unic le puteti afla:
l prin accesarea Portalului ANAF
http://anaf.mfinante.ro
l prin intermediul serviciilor/ birourilor/
compartimentelor de asistenţa contribuabililor din cadrul unităţilor fiscale din raza
teritorială de activitate, sau apelând la tel.
031.40.39.160 - Centrul de asistenţă a
contribuabililor.”
l de la unităţile bancare
(Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală - 06.01.2008)

Contribuţiile de asigurări sociale de
stat au fost reduse cu circa 2,5 la sută,
începând din 1 ianuarie 2008, potrivit Legii
Bugetului de stat. Reducerea la angajator
este de 2 la sută (0,5 la sută contribuţia de
sănătate, respectiv 1,5 la sută contribuţia
asigurărilor de şomaj) în timp contribuţia
plătită de angajat la bugetul asigurărilor de
şomaj scade cu 0,5 la sută.

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1.488 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2
la H.G. nr. 831/2007 pentru aprobarea declasificării
unor documente aflate în arhiva Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor sale
subordonate (M.O. nr. 859/17.12.2007)
l Ordinul nr. 115 al preşedintelui Agenţiei Naţionale
Anti-Doping privind aprobarea Listei interzise pentru
anul 2008 (M.O. nr. 862/17.12.2007)
l Ordinul nr. 49 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei pentru
modificarea şi completarea Normei tehnice privind
delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă
aferente capacităţilor energetice - revizia I, aprobată
prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2007 (M.O.
nr. 865/18.12.2007)
l Ordinul nr.. 974 al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale privind modificarea Listei resurselor
genetice animale în stare critică, în pericol de dispariţie
şi a celor vulnerabile, care sunt supuse programelor de
conservare în anul 2007, aprobată prin Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 767/2007
(M.O. nr. 867/18.12.2007)
l Ordinul nr. 1.329 al ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice şi locuinţelor pentru modificarea şi înlocuirea
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anexelor nr. 6 şi 7 la Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr.
1.430/2005 (M.O. nr. 867/18.12.2007)
l Ordinul nr. 3.422/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cetăţeniei române de către unele
persoane (M.O. nr. 868/19.12.2007)
l Hotărârea nr. 101 a Camerei Auditorilor Financiari
din România privind atribuirea calităţii şi a dreptului de
exercitare a profesiei de auditor financiar pentru
persoanele care posedă o calificare profesională în
audit financiar sau în profesii asimilate acestuia,
atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice
din acel stat (M.O. nr. 868/19.12.2007)
l Ordinul nr. 975 al ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale pentru modificarea alin. (1) al art. 49 din cap. IV
"Dispoziţii finale" al anexei L la Ordinul ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006
pentru aprobarea normelor metodologice privind
modul de acordare a sprijinului financiar pentru
activită ţile din sectorul vegetal, zootehnic, al
îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării
teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate (M.O. nr.
869/19.12.2007)

l Ordinul nr. 51 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
de Reglementare în Domeniul Energiei privind
modificarea şi completarea contractelor-cadru de
furnizare reglementată a gazelor naturale pentru
consumatorii captivi (M.O. nr. 872/20.12.2007)
l Hotărârea Parlamentului României nr. 89 pentru
prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea
Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru
investigări şi clarificări referitoare la conturile lui
Nicolae Ceauşescu (M.O. nr. 874/20.12.2007)
l H.G. nr. 1532 privind scoaterea unor imobile din
inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii
proprietari, în condiţiile legii (M.O. nr. 874/20.12.2007)
l Ordinul nr. 9.647 al vicepreşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea
Normelor tehnice privind acordarea statutului de
operator economic autorizat (M.O. nr. 875/20.12.2007)
l H.G. nr. 1.549 pentru modificarea H.G. nr. 141/2007
privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă
sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul
zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia,
precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi (M.O.
nr. 876/20.12.2007)

Lideri politici şi reprezentanţi ai unor instituţii internaţionale şi
regionale, alături de membri ai societăţii civile, s-au întâlnit la
Madrid, în cadrul primul forum, „Alianţe a Civilizaţiilor”,
organizat sub egida ONU, iniţiativă menită să promoveze
înţelegerea între culturi şi mai ales să reducă diferenţele şi
prejudecăţile dintre lumea occidentală şi cea arabă.

Uniunea Europeană va coordona şi promova
eforturile pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor şi va
adopta un plan de acţiuni cu recomandări clare către
Statele Membre. Rezoluţia a sugerat, totodată, să fie
luată în considerare recunoaşterea romilor ca minoritate
Europeană transnaţională.

Deficitul demografic în Europa:
este imigrarea o solu]ie?

Pensii corecte
pentru to]i

Imigrarea este un element pozitiv în UE
În anii '60, statele membre UE au devenit destinaţii favorite pentru imigranţi şi
pentru persoanele care aveau nevoie de azil politic. Datorită prosperităţii şi a
bunei funcţionări a societăţii, Europa va continua să fie o destinaţie favorită pentru
imigranţi. Din ce în ce mai mulţi politicieni şi oameni de ştiinţă consideră în acelaşi
timp că imigrarea controlată este un remediu pentru societatea europeană, care
se confruntă în ultimul timp cu o natalitate scăzută.
Imigrarea este un element pozitiv al populaţiei europene, spune deputata
europeană Françoise Castex (PSE, Franţa), care a pregătit un raport privind
viitorul demografic al Europei. Conform unui raport al Comisiei Europene, „Viitorul
demografic al Europei“ (publicat în octombrie 2007), pentru a compensa declinul
populaţiei active în UE27 este nevoie de 56 de milioane de muncitori imigranţi
până în anul 2050. Germania, Spania, Italia şi Polonia, ţări care se confruntă cu o
natalitate scăzută, au nevoie de forţă de muncă mai mult decât celelalte state
membre.
Integrarea imigranţilor
Sistemele UE de imigrare legală nu pot avea succes decât dacă imigranţii şi
descendenţii lor se integrează în societatea şi economia ţărilor gazdă. Integrarea
încă insuficientă a imigranţilor cauzează o percepţie negativă a imigrării în rândul
populaţiei gazdă. Conform unor sondaje Eurobarometer, numai patru din 10
cetăţeni europeni simt că imigranţii contribuie la bunăstarea ţării lor.
Raportul doamnei Castex subliniază faptul că Uniunea Europeană are nevoie
de o abordare clară si raţională a imigrării pentru a putea face faţă opiniilor si
atitudinilor xenofobe. Imigranţilor trebuie să li se garanteze securitatea juridică si
socială, iar firmele care angajează imigranţi ilegal trebuie penalizate, mai spune
doamna Castex.
„Carte albastră“ pentru muncitorii calificaţi
Raportul deputatei europene Lilli Gruber (PSE, Italia) privind programul de
acţiune referitor la imigrarea legală susţine crearea unui permis de muncă UE
(aşa-numita „carte albastră”), care să faciliteze libera circulaţie a „creierelor” în
Europa şi transferul de personal în companiile multinaţionale. Crearea acestui
permis ar reprezenta un pas înainte în gestionarea resurselor umane provenind
dintre imigranţi.
Piaţa de muncă europeană are nevoie de o imigrare legală bine gestionată.
De exemplu, Irlanda şi Spania au cunoscut între 1999-2005 o creştere economică
mai mare decât media din zona euro; acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără un aflux
masiv de muncitori străini.
Raportul doamnei Gruber a fost adoptat pe 17 septembrie 2007.
Parlamentul european şi politica de imigrare UE
Problemele create de imigrarea ilegală umbresc beneficiile evidente ale unei
imigrări bine gestionate. Numărul cetăţenilor veniţi în UE din ţări terţe şi care
locuiesc aici fără acte în regulă este estimat la 4,5-8 milioane. În momentul de
faţă, Uniunea Europeană urmăreşte o politică de imigrare coerentă, iar
Parlamentul European este implicat în toate stadiile acestui proces.
În raportul său privind priorităţile politice în cadrul luptei împotriva imigrării
ilegale a resortisanţilor din ţările terţe, deputatul european Javier Moreno
Sánchez (PSE, Spania) spune că imigranţii fără acte în regulă nu trebuie trataţi ca
nişte infractori şi că mulţi dintre ei îşi riscă viaţa sosind în Europa în căutarea
libertăţii sau a unor mijloace de existenţă. Raportul domnului Sánchez a fost
adoptat în septembrie anul trecut.
Ştiaţi că...
l două milioane de imigranţi au intrat în Uniunea Europeană în 2004-2005?
Două treimi dintre aceştia au ajuns în Italia şi Spania.
l imigranţii reprezintă aproximativ 3,7% din populaţia Uniunii Europene?
l dacă imigrarea se menţine la nivelul actual (2 milioane pe an), populaţia
europeană activă va continua să crească până în 2030? În caz contrar, populaţia
va intra în declin înainte de sfârşitul deceniului (conform Eurostat).

Pierderea prestaţiilor de pensie:
acesta este riscul la care sunt expuşi
lucrătorii din unele state membre
atunci când îşi schimbă locul de
muncă sau se mută într-o altă ţară.
Unele sisteme de pensii suplimentare obligă lucrătorii să cotizeze
timp de peste doi ani pentru a putea
dobândi dreptul la prestaţii de
pensie. Prin urmare, mulţi lucrători
europeni ar putea fi dezavantajaţi de
sistemele care îi obligă la stagii de
cotizare de lungă durată, întrucât, în
medie, 40% dintre aceştia ocupă
acelaşi loc de muncă pe o durată
mai mică de cinci ani. Aceasta este
concluzia care reiese din două studii
independente publicate de Comisia
Europeană marţi, 22 ianuarie.
Pierderea prestaţiilor de pensie
este un adevărat obstacol în calea
liberei circulaţii a lucrătorilor .
Comisia doreşte să îmbunătăţească
transferabilitatea drepturilor de
pensie ale lucrătorilor mobili printr-o
propunere legislativă care ar urma
să fie adoptată pe durata mandatului
preşedinţiei slovene.
Îmbătrânirea populaţiei şi viabilitatea sistemelor de pensie sunt două
mari provocări cu care se va
confrunta Europa în următoarele
decenii. Uniunea Europeană încurajează statele membre să-şi reformeze sistemele de pensii, urmărind trei
mari obiective:
l garantarea unui nivel adecvat al
pensiilor pentru toţi, în special prin
combaterea sărăciei persoanelor în
vârstă;
l asigurarea viabilităţii financiare a
sistemelor de pensie;
l adaptarea la schimbările demografice.

România şi Bulgaria vor
prezenta la Consiliul de Justiţie şi
Afaceri Interne de la Brdo,
Declaraţia Comună de pregătire
pentru aderarea la Spaţiul
Schengen în anul 2011.

Credit peste grani]e
o pia]@ european@ a creditelor
pentru consumatori
Doi din trei europeni recurg la credite
pentru a-şi cumpăra televizoare, maşini de
spălat sau mobilă. Multe împrumuturi sunt
uşor de obţinut şi provin de la companii
naţionale. Deputaţii europeni vor discuta un
proiect de directivă privind contractele de
credit pt. consumatori, care are ca scop facilitarea obţinerii creditelor de către europeni în
alte state membre. Directiva propune şi îmbunătăţirea competiţiei pe piaţa europeană.
În zona euro, împrumuturile din ianuarie
2007 au ajuns la un total de 4.553 miliarde de
euro. 13% din această sumă (588 miliarde €)
reprezintă creditele pentru consumatori.
Proiectul de directivă reglementează
împrumuturi personale cu valoare între 200
şi 75.000 de euro, dar nu vizează împrumuturile ipotecare şi nici cardurile cu plată
amânată. Limita minimă permite includerea
„împrumuturilor rapide“ prin SMS, împrumuturi din ce în ce mai populare - în special în
anumite ţări, ca Suedia şi Estonia (prin
simpla trimitere a unui SMS, o persoană
poate obţine un credit în numai 15 minute).
Clienţii plătesc dobânzi diferite în funcţie
de statul în care au făcut creditul: în
Finlanda, de exemplu, dobânda este de 6%,
în Germania de 8%, iar în Portugalia de 12%.
Dreptul la informare şi alegere
De la propunerea iniţială a Comisiei din
2002, directiva a generat dezbateri intense.
Unul din subiectele cele mai controversate a
fost nivelul penalizărilor pentru rambursarea
anticipată a creditului.
Directiva urmăreşte:
l să extindă piaţa internă a U.E.
l să permită consumatorilor alegerea celei
mai bune oferte în ţara lor sau în alt stat
membru
l să asigure transparenţă şi posibilitatea
de a compara costul total al împrumuturilor şi
condiţiile de plată la diferite bănci sau
companii de credit
l stabilirea unor informaţii standard ce vor
trebui menţionate în publicitatea referitoare
la posibilităţile de creditare
l asigurarea de către furnizor a informaţiilor privind atât beneficiile dar şi dezavantajele aferente creditelor.
Potrivit directivei, consumatorul are la
dispoziţie un termen de paisprezece zile
calendaristice în care se poate retrage din
contractul de credit fără a invoca motive.

l După Luxemburg şi Sibiu (România), Liverpool (Regatul Unit) şi Stavanger (Norvegia) devin noile capitale culturale europene l
Slovenia a preluat presedintia Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2008 l Preşedintele israelian Shimon Peres a declarat că
orice acord de pace cu palestinienii trebuie supus unui vot în statul evreu, fie printr-un referendum, fie în cadrul alegerilor l Iranul
este pregătit să livreze gaze naturale pt. proiectul Nabucco, care vizează construcţia unui gazoduct între Turcia şi Europa Centrală l

Re u n i u n e a 5 + 5
Ministrul francez de externe şi pentru Afaceri
Europene, Bernard Kouchner, s-a deplasat sâmbătă,
20 ianuarie, în capitala Regatului Maroc, Rabat, pentru
a participa la un dineu al miniştrilor de externe în
preziua reuniunii 5+5. Aici a discutat despre
propunerea Franţei privind "Uniunea Mediteraneană",
idee lansată de preşedintele Sarkozy în timpul
campaniei electorale ca alternativă la aderarea Turciei
la Uniunea Europeană.
Grupul 5+5 cuprinde statele din Maghreb (Algeria,
Libia, Mauritania, Maroc, Tunisia) şi cinci state de pe
coasta nordică a Mediteranei (Franţa, Grecia, Italia,
Malta, Spania). Desfăşurată pe durata a două zile, 2122 ianuarie, reuniunea a fost în fapt un forum de discuţii
privind paşii necesari dezvoltării integrării statelor din
Magreb, alături de dezvoltarea cooperării între cele
două ţărmuri vestice ale Mediteranei.
Pentru prima dată, la forum au participat Secretarul
General al Maghreb şi Comisarul Uniunii Europene
Benita Ferrero-Waldner. "UE şi statele Maghreb
întâmpină provocări comune, fie ele încălzirea globală,
imigraţia ilegală, protecţia Mării Mediterane sau lupta
împotriva extremismului şi terorismului," a spus
Comisarul Ferrero-Waldner, adăugând "Consider vital
să avem un dialog regulat, la nivel înalt cu vecinii noştri
din Maghreb".

Cu o sptămână în urmă însă, Slovenia, care deţine
preşedinţia rotativă a Uniunii, a criticat intenţia lui
Sarkozy de a crea o Uniune Mediteraneană.
Prezentând în faţa Parlamentului priorităţile Sloveniei
pentru următoarele şase luni, primul ministru Janez
Jansa a declarat că doreşte să promoveze actualele
legături cu statele Mediteraneene."Nu avem nevoie de
dublarea instituţiilor sau instituţii care să fie în competiţie cu
UE, instituţii care să acopere
parte a Uniunii şi parte a vecinilor" s-a exprimat premierul,
referire directă la planul Franţei.
Franţa, care va succede
Sloveniei la preşedinţie, a
anunţat intenţia lansării Uniunii
Mediteraneene la summitul din
iulie. Aceasta va reuni, în final,
ţările din Europa, Orientul
Mijlociu şi Africa de Nord care
au deschidere la Marea Mediteraneană într-o comunitate
economică după modelul fazei
incipiente a Uniunii Europene.
Aparent, reluarea unei
iniţiative mai vechi.

Parteneriatul Euro-Mediteranean (Barcelona),
creat în 1995, a eşuat. Printre obiectivele sale se
numărau promovarea cooperării politice, economice şi
culturale, sprijinirea reformelor politice şi economice
din regiune şi crearea unei zone mediteraneene de
comerţ liber până în 2010.
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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. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15000 €. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând garsoniera in Moroasa,
amenaja-ta, centrala, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021438,
0740099789 (Banat Expert)
Vând garsoniera in bloc de
apartamen-te, amenajat, termopane,
pret negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740-099789 (Banat
Expert)
Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4
, centrala, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789 (Banat
Expert)
VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE
Vând apartament cu o camera, Micro
4, amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, centrala,

6

| 24 - 30 Ianuarie 2008 | PRISMA

mobilat Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 2, centrala,
termopa-ne, complet mobilat si utilat.
Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
2, Micro 3, imbunatatit, centrala, pret
2 8 5 0 0 € . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021438, 0740-099789 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438,
0740099789 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 1, centrala,
termopa-ne, complet mobilat si utilat,
nou renovat. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728-625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, decomandat, Micro 2, fara
imbunatatiri, pret 26500 €. Tel. 0355404462, 0788-021438, 0740099789
(Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 1, imbunatatit, termopane, pret

Agentii
, imobiliare

n e - g o c i a b i l . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort
3, Micro 2, amenajat, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere,
Moroasa, amenajat, termopane. 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,
Moroasa, imbunatatit, centrala,
t e r m o p a n e . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
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, pret
3 3 0 0 0 € . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 3 camere, confort
1, decomandat, Micro 2, imbunatatit,
centrala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021439 (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, Micro 4, posibilitati privatizare. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)
Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, centrala, termopane, pret
3 4 0 0 0 € . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
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 33000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2
balcoane, pret 25000 €. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, imbunatatit, centrala, termopane, 2 balcoane, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, confort
1, decomandat, Moroasa, 2 bai, 2
balcoane, suprafata mare. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)
Vând apartament 4 camere,
Moroasa, confort 1, decomandat,
c e n t r a l a . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021438, 0740099789 (Banat
Expert)
VÂNZARE CASĂ
Vând casa 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Centru,
amena-jata, centrala, 2 bai, terasa, pret
n e g o c i a b i l . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021438, 0740-099789 (Banat
Expert)
Vând casa 3 camere, Bocsa, amenajata, termopane, hidrofor, instant, pret
ne-gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 4 camere, Stavila, garaj,
centrala, 2 bai, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438,
0740099789(Banat Expert)
Vând casa zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret
n e g o c i a b i l . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728-625813 (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.
0355-404462, 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,
cen-trala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând spatiu comercial, Lunca, amenajat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788-021438, 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. 0355404462, 0788-021442, 0728625813
(Banat Expert)
Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina,
1 2 5 m p . Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 ,
0788021442, 0728-625813 (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 5000 mp Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)
Cumpar casa in Bocsa, plata cash.
Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)
Cumpar apartament 2 camere,
indife-rent zona, ofer pret bun, cash,
comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Cumpar garsoniera indiferent de
zona, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788-021442, 0728625813 (Banat
Expert)
Cumpar apartament 3 camere,
indife-rent de zona, comision 0%. Tel.
0355-404462, 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 apartament cu o cameră în
Micro 2 preţ 19.000 € neg. Tel. 0748118080. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
Zona Moroasa preţ 28.000 €. Tel. 0748118080. (Tryo M)
Vând apartament, 3 camere, conf. 1.
Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând teren pe Calea Caransebeşului
parcele 800-1200 mp. Tel.0748-118080.
Cumpăr apartament 2, 3 camere
Govândari. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament, 1 cameră, zonă
bună, etaj intermediar, preţ negociabil.
Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
zonă bună, îmbunătăţiri, preţ bun. Tel.
0748-118081. (Tryo M)
Vând apart. 3 camere, îmbunătăţit,
etaj intermediar, zonă bună, preţ 35.000
€ neg. Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament 4 camere, conf. 1,
decomandat, zonă bună, etaj intermediar, preţ neg. Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Cumpăr apartament o cameră, zonă
bună, ofer preţ bun. Tel. 0748-118081.
Cumpăr apartament 2 sau 3 camere
cu sau fără îmbunătăţiri, zonă bună, ofer
preţ bun. Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând garsonieră în bloc de apartamente preţ 19.300 € neg. Tel. 0748118777. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
cu centrală termică, preţ 36.000 € neg.
Tel. 0478-118777. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere, conf. 2,
în zona Moroasa, preţ 28.000 € neg. Tel.
0748-118777. (Tryo M)
Vând garsonieră pe Tineretului cu
îmbunătăţiri preţ 19.500 € neg. Tel.
0748-118777. (Tryo M)
Vând cămin cu o cameră şi 2 camere
preţ 7.500 € respectiv 13.000 €. Tel.
0748-118777. (Tryo M)
Vând spaţiu comercial zona Micro 2
preţ 40.000 €.Tel. 0748-118777. (TryoM)
Vând apartament 2 camere, etajul 3,

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
cu îmbunătăţiri, preţ 26.000 €. Tel. 0355409536. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, etajul 2,
cu îmbunătăţiri, preţ 28.300 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 2,
preţ 28.000 € neg. Tel. 0355-409536.
Vând apartament 2 camere conf. 1,
cu îmbunătăţiri, preţ 28.000 € fix. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
preţ 29.000 € neg. Tel. 0355-409536.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
în zonă bună, cu îmbunătăţiri, preţ
35.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)
Vând apartament, 2 camere decomandat, cu îmbunătăţiri, mobilat, preţ
37.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)
Vând apartament 2 camere decomandat, superîmbunătăţit etajul 2 din 4
preţ 41.000 € neg. Tel. 0355-409536.
Vând apartament 3 camere, etajul 2,
preţ 34.000 € neg. Tel. 0355-409536.
Vând apart. 3 camere, conf. 1, preţ
36.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)
Vând apartament conf. 1, 3 camere
decomandat, preţ 50.000 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere decomandat, conf. 1, etaj superior, preţ
33.000 € neg.Tel. 0355-409536. (TryoM)
Vând apartament cu o cameră zona
Micro 2 ocupabil imediat preţ 19.000 €
Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând garsonieră conf. 1, zona Micro
1, cu îmbunătăţiri, etaj intermediar, preţ
19.300 € neg. Tel. 0355-409536.(TryoM)
Vând apartament cu o cameră,
suprafaţă aproximativ 45 mp, cu îmbunătăţiri, zonă centrală, preţ 25.000 €
neg. Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând 2 camere de cămin superîmbunătăţit preţ 15.000 € neg. Tel. 0355409536. (Tryo M)
Vând 2 camere de cămin cu mici
îmbunătăţiri, preţ 11.500 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător

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
Vând spaţiu comercial, 100 mp,
situat pa Calea Caransebeşului, preţ
150.000 euro.
Vând garsonieră, etaj I/IV, compusă
din 1 cameră, baie, bucătărie, hol, zona
Mociur, preţ 17.500 euro fix.
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. Preţ 60.000 € 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 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 2.460 mp teren în zona Triaj.

Vânzãri

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 apartamente de
închiriat mobilate şi utilate complet. Preţ
300 € lunar. Tel.221529, 0724-302616
(Magister)
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)

v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri

PRISMA

jurnalist

v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor

angajează

asistent marketing

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

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

secretară

Tel. 22.11.34

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
14 ian. 08
15 ian. 08
16 ian. 08
17 ian. 08
18 ian. 08
21 ian. 08
22 ian. 08
23 ian. 08

Lei noi
73,0293
72,4086
70,9201
71,4952
70,9539
72,2145
71,9908
73,6885

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,60
2,58
2,56
2,54
2,52
2,50
2,48
2,46
2,44
2,42
2,40

USD

24 Dec. 2007 - 23 Ianuarie 2008

EURO

24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23

lei
3,76
3,74
3,72
3,70
3,68
3,66
3,64
3,62
3,60
3,58
3,56

PRISMA | 24 - 30 Ianuarie 2008 |
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

MOTORSPORT - WRC

PRISMA SPORT

AUSTRALIAN OPEN

Spaniolul Rafael Nadal, favoritul numărul doi al turneului
masculin de la Australian Open, s-a calificat în semifinale. Nadal a
trecut fără mari probleme de finlandezul Jarkko Nieminen, favoritul
numărul 24, scor 7-5, 6-3, 6-1.
Rusoaica Maria Sharapova s-a calificat în semifinalele turneului feminin de la Australian Open după ce a făcut instrucţie cu lidera
autoritară a clasamentului mondial, belgianca Justine Henin.
Sharapova, cap de serie numărul cinci, a trecut cu 6-4, 6-0, în
aproape o oră şi jumătate, de Henin, şi va juca în semifinale cu
favorita numărul trei, sârboaica Jelena Jankovic.
Sharapova a reuşit performanţa de a ajunge în semifinale fără
să piardă vreun set chiar dacă în faţa ei s-au aflat americanca
Lindsay Davenport, rusoaica Elena Dementieva, favorita numărul
11, sau Justine Henin. Mai mult, Sharapova a câştigat câte un set
la zero cu Vesnina, Dementieva şi Henin, un set la unu cu
Davenport, şi a câştigat doar două seturi cu 6-4, cel mai strâns
rezultat înregistrat de ea la acest turneu.
Francezul Jo Wilfred Tsonga s-a calificat în semifinalele
turneului masculin de tenis de la Australian Open după ce a trecut
cu 7-5, 6-0, 7-6 de rusul Mihail Iujnâi, favoritul numărul 14. Tsonga
ajunge astfel în semifinalele turneului masculin de la Australian
Open la doar cea de-a doua participare după ce în 2007 a fost
eliminat încă din runda inaugurală.
Jucătorul francez care va împlini 23 de ani la jumătatea lunii
aprilie va juca în semifinale cu spaniolul Rafael Nadal, favoritul
numărul doi. Tsonga este pe locul 38 mondial, abia a ajuns la
Asadar, Raliul Monte Carlo necesita pe langa o vasta experienta si 500.000 dolari câştigaţi din tenis în întreaga carieră şi a eliminat
un control perfect al combinatiei masina/pneuri. In ciuda popularitatii deja trei capi de serie de la Australian Open, Richard Gasquet,
sale, aceasta etapa ramana un cosmar pentru multi piloti. Pentru un Andy Murray şi Mihail Iujnâi.

Sezonul 2008 al Campionatului Mondial de Raliuri va incepe cu o
cursa traditionala pe celebrele si dificilele probe ce fac parte din
legendarul Rallye Monte Carlo.
Una din cele mai cunoscute etape ale motorsportului este, de
asemenea, si una dintre cele mai dificile, datorita conditiilor iernatice ce
vor fi prezente intre 24 si 27 ianuarie. Desi la baza e un raliu de asfalt,
pilotii trebuie sa se adapteze rapid cand gheata si zapada vor fi
implicate. Probele deschizatorului sezonului sunt de obicei acoperite
cu zapada sau gheata, cateodata portiunile respective reprezentant
30% din itinerariu, transformand factorul aderentei intr-unul ceva
extrem de variabil.

pilot, adaugarea
acestui
raliu
pe listaturului:
victoriilor de etapa este ca si cum
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a 13-a,
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etaparaliului.
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Doar ceiM
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GP dupa
P
M VsauETurini.
I
GM
GP
P
cucerirea "monumentelor" Col de Bleine
Anul trecut Sebastien Loeb a intrat in istoria Raliului Monte Carlo,
devenind al patrulea pilot ce a castigat etapa de 4 ori, la fel ca si Sandro
Munari, Walter Rohrl si Tommi Makinen.
Nu poate exista nici un dubiu ca francezul va face tot posibilul sa
bata recordul prin obtinerea celei de-a cincea victorii in cea de-a 76-a
editie a Raliului Monte Carlo.
Castigatorii editiilor anterioare:
2007 Sébastien LOEB (Citroën C4)
2006 Marcus GRÖNHOLM (Ford Focus RS WRC)
2005 Sébastien LOEB (Citroën Xsara WRC)
Sezonul 2008 al Campionatului Mondial de Raliuri:
Ian 25-27
RALLYE MONTE-CARLO
Feb 8-10 SWEDISH RALLY
Feb 29-Mar 2
RALLY MEXICO
Mar 28-30
RALLYARGENTINA
Apr 25-27
JORDAN RALLY
Mai 16-18
RALLY ITALIA-SARDINIA
Mai 30-Jun 1
ACROPOLIS RALLY OF GREECE
Iun 13-15
RALLY OF TURKEY
Aug 1-3
RALLY FINLAND
Aug 15-17
RALLYE DEUTSCHLAND
Aug 29-31
RALLY NEW ZEALAND
In Norvegia a inceput una din primele mari competiţii ale anului
Oct 3-5
RALLYE DE ESPANA
sportiv
2008, Campionatul European de handbal masculin.
Oct 10-12
TOUR DE CORSE
Competiţia adună la start cele mai bune 16 naţionale de pe
Oct 24-26
RALLY JAPAN
Bătrânul Continent.
Nov 28-30
RALLY GB.

HANDBAL

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
14 - 27 ian:
17 - 24 ian:
20 ian - 10 feb:
25 - 27 ian:

TENIS - Australian Open, Melbourne;
HANDBAL M. - Camp European, Norvegia;
FOTBAL - Cupa Africii pe Natiuni, Ghana 2008;
SANIE - Camp. Mondial, Oberhof, Germania.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Finala feminina, Australian Open, Melbourne, Australia
Sambata Eurosport ora 04:30
RALIURI: Raliul Monte Carlo, Etapa 1, Ziua 2
Duminica Eurosport ora 00::30
TENIS: Finala masculina, Australian Open, Melbourne
Duminica Eurosport ora 10:30
SCHI ALPIN: C.M., Masculin, combinata alpina, slalom
Duminica Eurosport ora 15:00
PATINAJ ARTISTIC: Campionatul European, Gala laureatilor
Duminica TVR 2 si Eurosport ora 16:00
HANDBAL MASC.: Finala Campionatului European, Norvegia2008
Duminica Sport.ro ora 20:00

Joi/24 Ianuarie

Vineri/25 Ianuarie

Timişoara
+2 º C
-6 º C

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 28 Ianuarie

Favorite pornesc finalistele din urmă cu doi ani, Franţa, campioana europeană en-titre, şi Spania, vicecampioana europeană entitre, însă un cuvânt greu de spus vor avea şi Croaţia, Danemarca,
Rusia, Muntenegru, Norvegia, Germania, Ungaria, Islanda sau
Suedia. Selecţionata României a ratat calificarea la turneul final
după ce a fost eliminată la baraj de Suedia, scor general 69-59.
Alături de România lipsesc şi echipe precum Lituania, Macedonia,
Elveţia, Portugalia şi, mai ales, Serbia, formaţie eliminată pentru un
gol de Islanda.
In faza grupelor principale s-au calificat urmatoarele echipe:
Grupa 1: Croatia, Norvegia, Danemarca, Polonia iar in Grupa 2:
Franta, Ungaria, Spania, Suedia. Finala se va desfasura duminica
si va fi la Sport.ro la ora 20:00.
Reprezentativa masculina de handbal s-a calificat la barajul
pentru Campionatul Mondial din 2009, din Croatia, dupa ce a invins
selectionata Letoniei, scor 39-29 (22-14), in ultimul meci din grupa
a treia a preliminariilor. In urma acestui rezultat, Romania incheie
pe primul loc grupa a treia de calificare, cu patru victorii in tot atatea
meciuri. Partidele de baraj se vor juca in sistem eliminatoriu, pe 7-8
iunie (turul) si 15-16 iunie 2008 (returul). Tragerea la sorti a
meciurilor din baraj va avea loc la 27 ianuarie, in Norvegia.

Sâmb@t@/26 Ianuarie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+1ºC
-3ºC

Caransebeş

+4ºC
-5ºC

Oraviţa +1ºC
-3ºC

+5ºC
-3ºC

Reşiţa
Oraviţa +4ºC
-3ºC

+2ºC
-2ºC

Marţi, 29 Ianuarie

Timişoara

+5ºC
-3ºC

Miercuri, 30 Ian.

-1ºC
-1ºC

CUPA AFRICII PE
NAŢIUNI

Ediţia din 2008 a Cupei
Africii pe Naţiuni reuneşte la
start 16 dintre cele mai bune
echipe de fotbal de pe Continentul Negru, printre care Ghana, Egipt şi Coasta de Fildeş,
marile favorite ale competiţiei.
Cupa Africii pe Naţiuni se
află în acest an la ediţia cu numărul 26, primele 25 fiind câştigate de 13 formaţii printre care
şi echipe precum Sudan (1970),
Etiopia (1962) sau Republica
Democrat ă Congo (1968,
1974). Cele mai multe trofee leau cucerit Egipt, cinci, Ghana şi
Camerun, câte patru, şi Nigeria
şi RD Congo, câte două. Egipt
este campioana en-titre, 4-2,
după lovituri de departajare, cu
Coasta de Fildeş, în 2006.
La turneu participă 16
formaţii împărţite în patru grupe
de câte patru echipe, urmând ca
primele două clasate din fiecare
grupă să meargă în faza
sferturilor de finală. Cea mai
echilibrată grupă pare a fi Grupa
D, cea cu Angola, Senegal,
Africa de Sud şi Tunisia.
România va fi reprezentată
la cel mai înalt nivel în Cupa
Africii pe Naţiuni, Ifeanyi Emeghara urmând să evolueze pentru Nigeria, iar Constant Djakpa
pentru Coasta de Fildeş.

PATINAJ ARTISTIC
Ediţia din 2008 a Campionatelor Europene de patinaj artistic
a debutat marţi, la Paris, cu prima probă din concursul de dans
Finalele sau disputat miercuri pentru perechi, de la 19.30,
iar joi se vor disputa pentru bărbaţi, de la 19.30, vineri pentru
dans, de la 19.30, şi sâmbătă
pentru femei, de la ora 14.00,
duminică fiind programată gala
de final, începând cu ora 16.00.
La competiţia de la Paris
participă sportivi din 34 de ţări
printre care şi Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Estonia, Georgia, Israel, Monaco, Norvegia
sau Turcia.
România va fi reprezentată
de Zoltan Kelemen în proba
masculină şi Roxana Luca în
proba feminină.
Campionii en-titre sunt francezul Brian Joubert, italianca
Carolina Kostner, germanii
Aliona Savchenko şi Robin
Szolkowy şi francezii Isabelle
Delobel şi Olivier Schoenfelder.

Duminic@/27 Ianuarie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+4ºC
-5ºC

0ºC
-4ºC

Oraviţa +3ºC
-4ºC

Vineri, 1 Februarie

Reşiţa
Oraviţa

+4ºC
-3ºC

Joi, 31 Ianuarie

Caransebeş

+1ºC
-5ºC

0º C
-5ºC

+1ºC
-3ºC

Sâmbătă, 2 Februarie Duminică, 3 Februarie

Reşiţa

-2ºC/-7ºC

-1ºC/-5ºC

+1ºC/-4ºC

-3ºC/-9ºC

-4ºC/-8ºC

+2ºC/-2ºC

+1ºC/-7ºC

Timişoara

-1ºC/-8ºC

-2ºC/-7ºC

0ºC/-5ºC

+3ºC/-4ºC

+5ºC/-3ºC

-2ºC/-7ºC

0ºC/-4ºC
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