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Jude]ul Cara}-Severin în circuitul turistic interna]ional
Cu o „istorie” de peste zece ani, structura de colaborare
transfrontalieră DKMT (Dunăre - Criş - Mureş - Tisa) şi-a
prezentat la Reşiţa, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean, în
cadrul unei conferinţe de presă, două dintre programele
implementate:
l programul de informare turistică şi trasee integrate şi
l proiectul euroregional de informare ERIC.

Foto: Brebenariu Rodica

Gazdă a întâlnirii în calitate de preşedinte în funcţie a DKMT,
domnul Iosif Secăşan, preşedintele Consiliului Judeţean CaraşSeverin a reiterat modul în care s-a constituit acest organism,
scopul acestuia, arealul european vizat ( judeţele Arad, CaraşSeverin, Hunedoara şi Timiş, din România, regiunile BacsKiskun, Bekes, Csongrad, Jasy-Nagykun şi Szolnok, din
Ungaria şi provincia autonomă Voivodina din Serbia), cu
similitudinile şi particularităţile regionale, problemele
economice, sociale şi culturale comune, precum şi direcţiile de
abordare a acestora.
Cooperarea transfrontalieră în această zonă sud-estică a
Europei poate coagula interesele locale care, conjugate cu
interesele europene, poate asigura, într-o tendinţă de coeziune,
dezvoltarea regională, economică şi socială, cu construirea
parametrilor de stabilitate.
Prezentarea celor două programe a fost făcută de către
doamna Eszter Csokasy, Director Executiv al Societăţii de
Utilitate Publică din cadrul DKMT şi doamna Agneta Nica
(Timişoara), coordonator al proiectului ERIC.
Programul de informare turistică propune patru trasee
turistice tematice integrate:
l „Hoinărind prin cămara Monarhiei”
l „Folclor fără frontiere”
l „Itinerarii Art Nouveau” şi
l „Recreare fără frontiere”,
fiecare dintre aceste teme fiind dezvoltate pe baza unei
analize riguroase, ştiinţifice a similitudinilor regionale, a
posibilităţii de ofertare a unor instituţii şi servicii constituite deja,
fiind nominalizate obiectivele propuse în cadrul temei şi
evaluată, la standarde europene, infrastructura.
Fiecare program înseamnă identificarea geografică a zonei,
prezentarea traseului şi a obiectivelor propuse într-un cadru
istoric, programul de vizitare, posibilităţile de contactare a
instituţiilor abilitate sau a reprezentanţilor acestora, limba în care
se face prezentarea obiectivelor (ceea ce, deocamdată, nu
înseamnă că întotdeauna există posibilitatea asigurării unor
traducători locali pentru fiecare etnie din care este constituit
grupul), descrierea potenţialelor servicii de cazare şi de masă, în
restaurante sau pensiuni cu specific local sau crame.
Un exemplu de tratare a informaţiei, dar şi o adevărată
invitaţie este traseul „Hoinărind prin cămara Monarhiei”, zonă în
care Reşiţa ar trebui să se regăsească cu o ofertă diversificată,
pe măsura potenţialului existent.
Traseul propus traversează zona agricolă Szeged - Maco Csongrad, păstrătoare a unor vechi îndeletniciri sau edificii la
care funcţiei iniţiale i s-au adăugat valenţe noi.
În România, traseul continuă prin Arad, Brad, Deva, cu
posibilitatea de vizitare a unor obiective de arheologie

industrială, vechi construcţii tehnice, funcţionale şi/sau
conservate, fie că e vorba de Turnu de apă din Arad, muzeul
vinului din Ghioroc, sistemul hidrotehnic de la Buteni sau muzeul
aurului de la Brad, toate într-un cadru natural pitoresc.
Timişoara vine la această ofertă cu centrala hidroelectrică de
pe Bega, iar la Recaş sunt vizitabile vestitele podgorii ş i cramele.
Reşiţa, care în zona de vest a României deţine cea mai
bogată reprezentare a gândirii tehnice a secolului trecut poate
oferi o vizită la Muzeul de locomotive cu abur, unic în
euroregiune, dar oferta se limitează aici, fără a se lua în
considerare şi alte trasee, din cele multe posibile dacă în acest
sens ar fi existat proiecte şi o infrastructură adecvată. Astfel, de
exemplu,nici muzeul tehnic al UCMR-ului, cu documentele de
arhivă şi machetele produselor realizate şi nici vechea centrală
electrică de la Breazova nu au fost incluse în program.
Propunerile turistice în spiritul temei alese, pentru zona
adiacentă Reşiţei sunt colecţia „Constantin Gruescu” de
mineralogie estetică, de la Ocna de Fier şi calea ferată Oraviţa Anina.
După o incursiune în Voivodina, unde muzeele şi alte
obiective turistice selectate reflectă principalele ramuri
economice ale regiunii, dar şi spiritualitatea şi cultura vecinilor
noştri sârbi, ultima parte a itinerarului prin perioada austroungară se consumă în Ungaria, în localităţi cu tradiţie agricolă şi
culturală şi cu multe posibilităţi de recreare.
Un alt program este intitulat „Itinerarii Art Nouveau” şi
înseamnă vizitarea, printre altele, a oraşelor Kecskemet, Palic,
Subotiça, Zrenianin, Timişoara, Arad, Deva, Gyula, cărora le
sunt comune edificiile realizate la începutul secolului XX,
purtând amprenta noilor tendinţe artistice. Reşiţa, cu zestrea ei
edilitară cu amprentă industrială nu îşi locul în acest traseu.
Foarte tentant pare să fie traseul „Folclor fără frontiere”,un
periplu în istoriografia, folclorul şi etnografia regiunii: un popas la
muzeul boiele de ardei, o clipă de admiraţie pentru dantele de
Kalocsa şi tot admiraţie pentru ingeniozitatea ţăranului român
care a creat morile de la Rudăria, acum sub protecţie UNESCO
sau pentru formele pe care le îmbracă lutul modelat de Ion
Stepan de la Biniş.
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Baschet - All Star Game
Formula 1
După atâţia kilometri parcurşi (în viitor traseele vor fi incluse
în softului navigatoarelor prin GPS), momentele de „recreere
fără frontiere” pot fi în oricare dintre cele trei regiuni, fie la
Geoagiu sau Oroshaza, Băile Herculane sau Gyula, Palici sau
Vradnic. De ce nu şi la Poiana Mărului?
Toate aceste programe au beneficiat de mediatizare pe
diferite canale, chiar şi la târguri de turism, astfel încât sunt
aşteptaţi să participe nu numai turiştii din euroregiunea DKMT,
existând deja semnale de la firme de turism din SUA şi China.
Programul ERIC, în desfăşurare, îşi propune realizarea
intercomunicării în arealul transfrontalier al DKMT, ceea ce
înseamnă crearea unei reţele de informare, de interes pentru
public şi pentru jurnalişti, cu posibilitatea de amplasare on-line a
ştirilor şi de obţinere de informaţii din diverse domenii, accesând
portalul www.ericinfo.eu”, în viitor disponibil în limbile română,
maghiară, sârbă şi engleză.
În cadrul programului de dezvoltare a relaţiilor dintre
instituţiile de presă ale regiunilor din spaţiul Dunăre - Criş - Mureş
- Tisa, prin ERIC se vor edita diverse publicaţii. (R.B.)
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Bugetul de venituri }i cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Re}i]a
În şedinţa din 14 februarie 2008, Consiliul Local al
municipiului Reşiţa a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli
pe anul 2008. Structura acestui buget, în sumă de
120.503.430 lei este următoarea:
120.503.430 lei
1. Bugetul local al municipiului Reşiţa
2. Bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii
2.485.000 lei
5.000.000 lei
3. Bugetul creditelor externe şi interne
13.588.130 lei
4. Bugetul pentru protecţie socială
5. Programul de achiziţii publice la „Învăţământ”
În anul 2008 vor beneficia de reparaţii şi modernizări
imobilele aferente Liceului Teoretic „Traian Lalescu”, , Liceul
Teoretic „Traian Vuia”, CEB Liceul Teoretic Mircea Eliade,
Liceul Teoretic Diaconovici - Tietz, Liceul de Artă Sabin
Păuţa, Grup Şcolar Alexandru Popp, Grup Şcolar Ştefan
Anghel, Colegiul economic al Banatului Montan, CEB Grup
Şcolar Construcţii Montaj, Liceul Baptist, Şcolile cu clasele IVIII nr. 6, 9 şi 12, majoritatea dintre ele realizabile cu credite
extrabugetare.
6. Planul de acţiuni în domeniul culturii şi sportului,
suportate de bugetul local (618.900,0 lei)
Planul cuprinde acţiunile legate de evenimente
importante pentru toate generaţiile municipiului , pentru
diferite evenimente culturale, pentru evenimente istorice,
investiţii sau pentru respectarea unor tradiţii.
Sunt în atenţia autorităţilor copiii, pensionarii, sportivii,
economiştii, se vor bucura de sprijin financiar şi revista
„Reflex” şi ONG_urile, la fel şi lăcaşurile de cult, pentru
construcţia unora fiind alocate 200.000 lei, iar carnavalul
2008 va beneficia de un fond de 5.600 lei.
7. Lista obiectivelor de investiţii, finanţate din
bugetul local
Lista cuprinde lucrări în continuare, lucrări noi şi achiziţii
de bunuri. Astfel, pentru Fântâna Cinetică din Centrul Civic
se alocă în continuare fonduri (252.000 lei), pentru Parcul
Tricolorul 88.000 lei, dezvoltarea alimentării cu apă a
municipiului presupune continuarea finanţării (800.000 lei
numai de la bugetul local), LTE din zonele Teatrul de vară,
Calea Caransebeşului - km 7 şi blocul ANL Doman necesită

3.320 lei, iar asigurarea locuinţelor pentru anumite categorii
sociale (tineri sau evacuaţi din casele naţionalizat)
reprezintă un alt capitol al cheltuielilor (1.000.000 lei) din
bugetul local.
Bugetul anului 2008 va finanţa si alte investiţii: un
infochioşc (85.000 lei), proiectele pentru sălile de sport de la
liceele Diaconovici Tietz şi Traian Vuia, dalarea trotuarului
între Primărie şi Universitate (7.000 lei), alimentarea cu apă
a cartierului Doman (105.000 lei), proiectarea unor lucrări de
patrimoniu (932.778 lei) şi achiziţionarea unor imobile în
patrimoniu (863.000 lei).
8. Programul cadru privind lucrările edilitargospodăreşti
Lucrările edilitar-gospodăreşti prevăzute în anul 2008
dau speranţe reşiţenilor pentru un trafic rutier civilizat,
normal de fapt, o parte din reţeaua stradală urmând a fi
reabilitată (străzile Carpaţi, A.C. Popovici, Bd.
Republicii/Aleea Felix, nu însă şi Bd. Revoluţia din
Decembrie pe care este pozată calea de rulare a
tramvaiului, generatoare de zgomot şi vibraţii.
Se vor reabilita 18 parcări, se vor reface ziduri de sprijin,
trotuare, treptele spre Teatrul de vară.
Nu au fost omise lucrări stringente, din categoria
acestora făcând parte regularizările apelor de
suprafaţă,înlocuirea unor capace şi refacerea căminelor.
Sunt alocate fonduri şi pentru Studiul de fezabilitate şi
proiectare pentru realizarea canalizării pluviale la noua
grădiniţă de la Teatrul de vară, în stadiul în care lucrările de
construcţie la clădire au început deja!
9. Planul de venituri şi cheltuieli aferent direcţiilor şi
serviciilor publice ale Consiliului Local
- Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat
8.515.200 lei
5.082.000 lei
- Serviciul Public Poliţia comunitară
- Direcţia Comunitară de Evidenţă a
Persoanelor
700.000 lei
740.000 lei
- Centrul de Zi „Maria”
950.000 lei
- Fotbal Club Şcolar Reşiţa (cheltuieli)
(R.B.)

Calcul al contribu]iei de asigurare pentru accidente de munc@ }i boli profesionale
Modificarea normelor de calcul al contribuţiei de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale a fost decisă în
condiţiile în care limitele cotelor de contribuţie pentru anul 2008
au fost stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
între 0,4% - 2% din baza lunară de calcul corespunzătoare lunii
anterioare perioadei de plata. Pentru anul 2007, nivelul acestor
cote de contribuţie a fost de la 0,4% la 3,6%. De asemenea,
modificarea acestor norme a fost impusa si de actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională prin Ordinul nr.
337/2007 al Preşedintelui Naţional de Statistică, care a intrat in
vigoare cu 01.01.2008 şi care stabileşte numărul de clase
CAEN la 615, faţă de 512 din clasificarea anterioară.
Potrivit actului normativ, contribuţia de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale datorată lunar de
angajatori se calculează în funcţie de clasa şi tariful de risc de
accidentare în muncă şi de îmbolnăvire profesională specifice
sectorului de activitate din care face parte angajatorul.
Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful
maxim de risc corespunde clasei de risc 20. Fiecărei clase de

risc îi corespunde un tarif de risc, respectiv cota de contribuţie,
care are valoarea cuprinsă între 0,4 şi 2%, aplicată asupra
bazei lunare de calcul.
De exemplu, extracţia cărbunelui superior este clasificată
drept o activitate cu tarif de risc crescut, de 1.513, comparativ cu
activitatea de comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei
şi încălţămintei, care are o activitate clasificată cu tarif de risc de
0.400. Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi
boli profesionale datorate de fiecare angajator se determină ca
procent din baza lunară de calcul, prin înmulţirea acesteia cu
tariful de risc.
La stabilirea claselor şi tarifelor de risc s-au utilizat datele
statistice furnizate de Inspecţia Muncii, Institutul de Sănătate
Publică, Institutul Naţional de Statistică şi Casa Naţională de
Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale.
Termenul de declarare şi de plată a acestei contribuţii este
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
efectuează plata drepturilor salariale.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 13.02.2008

Contribu]ia individual@ la bugetul asigur@rilor pentru }omaj
Baza lunară de calcul asupra căreia angajatorii vor avea
obligaţia de a reţine şi de a vira contribuţia individuală la
bugetul asigurărilor pentru şomaj este reprezentată de
venitul brut realizat lunar de persoanele asigurate
obligatoriu, prevede o hotărâre aprobată de Guvern.
Actul normativ modifică Normele metodologice de
aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
Până în prezent, angajatorii aveau obligaţia de a reţine şi
de a vira lunar contribuţia individuală la bugetul asigurărilor
pentru şomaj aplicată asupra salariului de bază lunar brut.
Venitul brut realizat lunar poate fi constituit, după caz, din
următoarele elemente:
a) salariul de bază lunar brut, corespunzător timpului
efectiv lucrat, la care se adaugă, după caz: indemnizaţia de
conducere, salariul de merit, precum şi alte drepturi salariale
care, potrivit actelor normative ori contractelor colective sau
individuale de muncă, fac parte din salariul de bază;
b) indemnizaţia brută lunară, pentru persoanele care îşi
desfăşoară activitatea în funcţii elective precum şi pentru
persoanele care sunt numite în cadrul autorităţii executive,
legislative ori judecătoreşti;
c) solda brută lunară, indemnizaţiile, primele, premiile,
sporurile şi alte drepturi ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari,
acordate şi suportate, potrivit legii, de unităţi;
d) drepturile băneşti în valoare brută realizate lunar de
persoanele care au raport de muncă în calitate de membru
cooperator;
e) remuneraţia directorilor şi membrilor directoratului
societăţilor pe acţiuni, numiţi în condiţiile Legii nr.31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) sporurile, adaosurile şi drepturile băneşti, acordate
potrivit legii ori contractelor colective sau individuale de
muncă, sub formă de procent din elementele prevăzute la
lit.a)-d) ori ca sume fixe, indiferent dacă au caracter
permanent sau nu;
g) indemnizaţiile pentru concedii, indemnizaţiile pentru
perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate
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de unităţi, conform legii, în situaţia în care raporturile de
muncă sau de serviciu sunt suspendate pentru incapacitate
temporară de muncă, dacă aceasta nu depăşeşte 30 de zile,
precum şi orice alte indemnizaţii acordate salariaţilor şi
suportate de unităţi, potrivit legii;
h) sumele rezultate prin plata cu ora, gărzi, indemnizaţii
clinice;
i) drepturile băneşti acordate potrivit legii ori contractelor
colective sau individuale de muncă sub formă de stimulente,
premii şi prime;
j) orice alte sume plătite din fondul de salarii.
Nu se includ în baza de calcul sumele reprezentând:
a) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de
stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli
profesionale;
b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de
delegare, detaşare şi transfer;
c) drepturi de autor;
d) participarea salariaţilor la profit;
e) compensaţiile acordate în condiţiile legii ori ale
contractelor colective sau individuale de muncă salariaţilor
concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor;
f) veniturile brute realizate de persoanele care nu se mai
regăsesc în situaţia de a fi asigurate obligatoriu, dar
încasează venituri ca urmare a faptului că au deţinut
calitatea de asigurat obligatoriu prin efectul legii.
Informaţii de background
În luna octombrie 2007 a fost adoptată Ordonanţa de
urgenţă nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative din domeniul protecţiei sociale, act normativ
care modifică, printre altele, şi prevederi ale Legii nr.76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă, referitoare la baza lunară de calcul
a contribuţiilor la sistemul asigurărilor pentru şomaj.
Astfel, Hotărârea Guvernului pentru modificarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002
stabileşte schimbarea bazei de calcul a contribuţiei
individuale ale asigurărilor sociale prin includerea tuturor
veniturilor brute realizate.
Guvernul Romaniei - 13.02.2008

Patrimoniul cultural Descoper@-i valoarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Asociaţia Culturală GOODARTOFNOON
din Bucureşti, Direcţia de Administrare a
Domeniului Public şi Privat a judeţului
Caraş-Severin în parteneriat cu Primăriile
Reşiţa, Caransebeş, Băile Herculane şi
Oraviţa derulează în prezent proiectul
naţional „Patrimoniul cultural - Descoperă-i
valoarea”.
Scopul proiectului îl reprezintă promovarea patrimoniului cultural turistic al României
prin instalarea unor panouri de informare,
semnalizare şi direcţionare pentru cele mai
importante monumente istorice şi culturale.
Până în prezent 9 astfel de panouri au fost
deja instalate în Reşiţa, Caransebeş, Băile
Herculane şi Oraviţa. Costurile au fost
suportate de către Asociaţia Culturală
GOODARTOFNOON iar manager de
proiect pentru Caraş-Severin este doamna
Adriana Lungu.
Un panou a fost montat la Muzeul Locomotivelor cu Aburi din Reşiţa şi alte trei au
fost amplasate în Caransebeş la Muzeul
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului
de Graniţă, la catedrala „Sfântul Gheorghe”
şi la sediul Primăriei municipiului Caransebeş. Alte panouri se regăsesc în Băile Herculane în Piaţa Hercules şi la Vila Elisabeta
iar în Oraviţa a fost vizat Teatrul Vechi „Mihai
Eminescu”, Gara CFR
Română
Foto:Oraviţa
Brebenariu
Rodicaşi
Biserica Romano-catolică din localitate.
In viitor se doreşte ca prin finanţare
europeană şi prin fonduri provenite de la
autorităţile publice locale să fie instalate alte
20 de panouri şi să se creeze trasee şi
circuite cultural turistice.

Protejarea patrimoniului
cultural na]ional mobil
Proprietarul-vânzător al unui bun cultural
mobil casat în tezaur nu mai poate vinde
altcuiva acel bun la un preţ mai mic decât
acela pe care l-a cerut Ministerului Culturii şi
Cultelor, stabileşte o Hotărâre adoptată de
Guvern
Potrivit Legii nr.182/2000 privind
protejarea patrimoniului cultural naţional
mobil, bunurile culturale mobile casate în
tezaur pot face obiectul unei vânzări publice
numai în condiţiile exercitării dreptului de
preemţiune de către statul român, prin
Ministerul Culturii şi Cultelor.
De asemenea, vânzarea publică a
bunurilor culturale mobile, aflate în
proprietate privată, sau intermedierea
vânzării, se efectuează numai prin operatori
economici autorizaţi de Ministerul Culturii şi
Cultelor, cu respectarea prevederilor legii.
Dacă suma cerută de proprietarul-vânzător este prea mare, statul român, prin
Ministerul Culturii şi Cultelor, poate fi în
situaţia de a nu avea posibilitatea să achiziţioneze bunul cultural mobil clasat în tezaur,
deci de a nu-şi exercita dreptul de preemţiune. Drept urmare, până la modificarea
normelor, adoptate de Guvern, proprietarulvânzător avea posibilitatea să vândă, apoi,
bunul altcuiva, la un preţ mai mic decât acela
cerut Ministerului Culturii şi Cultelor.
Conform actului normativ adoptat, proprietarul-vânzător al unui bun cultural mobil
casat în tezaur poate doar relua procedura
prevăzută de lege pentru vânzarea unui
astfel de bun, făcând o nouă ofertă de vânzare statului român, prin Ministerul Culturii şi
Cultelor, în vederea unei eventuale
exercitări a dreptului său de preemţiune.
Dacă statul nu achiziţionează bunul cultural clasat în tezaur, iar acesta este vândut,
în urma vânzării sale, operatorul economic
are obligaţia de a comunica Direcţiei de
cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional
pe a cărui rază îşi are sediul, datele de
identificare ale cumpărătorului bunului.
De asemenea, conform unei alte
prevederi introdusă în Norme, operatorii
economici înfiinţaţi înainte de intrarea în
vigoare a Hotărârii Guvernului nr.
1420/2003, respectiv data de 16 decembrie
2003, vor solicita autorizarea prevăzută de
norme până la data de 31 decembrie 2008.
Guvernul Romaniei - 13.02.2008
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,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Auto-Moto-Velo

Vând dormitor, stare foarte
bună.Preţ 1200 lei.Tel. 0741582797, 0355-410736.
Ofer imprumut valutar, cu
garanţie imobiliară, aur sau
electronice.Tel. 0745-583129,
0723-459967.
Vând fosnă cireş uscat şi
frize salcâm uscate pentru mobilă, parchet, etc.Tel. 236314.
Vând laptop Dell 1000/256/
40 preţ 1000 lei. Tel. 0355807111.
Vând telefon Motorola V3 180 lei şi Siemens A75 - 60 lei.
Tel. 0723-277475.
Vând Acer-Extensa 2310
laptop model ex42604605/skv:8534035 nou, preţ
neg. Tel. 0727-755213.
Vând căruţ copil aproape
nou, preţ foarte bun. Tel. 0355805389.
Vând fân de grădină, 5 tone,
păstrat în şopru în Berzovia.Tel.
0748-238887.
Vând purcei între 15 - 45 kg,
23 buc. la preţuri negociabile,
vaccinuri la zi. Tel. 0740-770047

Vând piese Audi A6 TDI an
1994, motor diesel 2.5, cutie
automată, elemente caroserie.
Tel. 236314.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

Cumpăr autoturism Peugeot
306XT an fabricaţie 1995 pe
benzină, 4 uşi. Neînmatriculat!
Tel. 0722-999205.
Vând Opel Astra Caravan,
an fabr. 2001, euro 4, benzină,
geamuri electrice, 4 airbaguri,
stare foarte bună. Preţ 7.200 €.
Tel. 0740-773703.
Vând VW Caddy 2 SDI an
2004, 5 locuri, recent înmatriculat, climatronic, servo total
preţ 12.500 € sau schimb cu
Opel Zafira. Tel. 0745-579063.
Vând VW Golf 1.9 tdi, an
2000, climatronic, abs, esp,
încălzire scaune, etc. Preţ
8.200 neg. Tel. 0727-355173.
Vând Dacia 1300 preţ
neg.Tel. 0726-635540 după
orele 16.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 20.02.2008
REŞIŢA: Agent comercial: 1; Asistent farmacist: 3; Asistent
medical generalist: 12; Barman: 2; Betonist: 2; Brancardier: 2;
Brutar: 1; Bucatar: 1; Camerista hotel: 1; Coafor: 4; Confectioner
cablaje auto: 100; Contabil: 1; Contabil sef: 1; Controlor calitate: 6;
Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 17; Dulgher:
10; Electrician de intretinere si reparatii: 5 absolvenţi; Electrician
depanator utilaje calcul: 1; Faiantar: 5 + un absolvent + o persoană
peste 45 de ani; Fochist la cazane de abur: 3; Frezor universal: 2;
Frizer : 2; Gestionar depozit: 1; Gipsar: 2; Infirmiera: 7; Inginer
mecanic: 4; Inginer constructii civile: 6; Ingrijitoare la unitati de
ocrotire: 2; Instalator apa, canal: 17; Lucrator comercial: 2;
Lacatus mecanic: 8; Lacatus montator: 3; Maistru constructii civile:
5; Manager marketing: 1; Manichiurist: 2; Manipulant marfuri: 2;
Maseur: 2; Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 5;
Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 44 + 3 persoane peste 45 de ani; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 18; Ospatar: 3; Pavator: 2;
Paznic: 22; Proiectant inginer electromecanic: 1; Secretar general:
1; Sofer autobuz: 2; Sofer de autoturisme si camionete: 1;
Statistician medical: 1; Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la
masini de prelucrat in coordonate: 10; Strungar universal: 2;
Sudor: 10; Sudor cu arc electric : 5; Tehnician echipamente de
calcul retele: 2; Vanzator: 7; Zidar rosar-tencuitor: 24 + 3
absolvenţi + 3 persoane peste 45 de ani; Zugrav-vopsitor: 5 + un
absolvent + o persoană peste 45 de ani;
TOTAL GENERAL: 429

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

Oferte-Cereri
de Serviciu
În staţiunea montană Poiana Braşov ofer garsonieră plăcută - etaj 1/3 - pentru cazare de
scurtă durată în regim hotelier.
Televizor la cablu, frigider,
cuptor microunde. Baie proprie
cu duş, apă caldă non-stop.
Preţuri neg. funcţie de durata
sejurului. Tel. 0745-668683.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri. Muzică
de toate genurile, distracţie
garantată. Tel. 0723-277475,
0743-672399.

Imobiliare

Anunturi
,

Vând garsonieră în
Mociur.Tel. 0728-398678.
Vând teren în centru, lângă
BCR.Tel. 0728-389678.
Vând apartament cu 2
camere în Moroasa, decomandat, parter.Tel. 0728-289678.
Vând casă în Gătaia, 2 camere decomandate, bucătărie,
baie, hol, şpais, plus una
clădire, în curte cu 3 încăperi,
anexe, grădină 1520 mp sau
schimb cu apartament în
Reşiţa.Tel. 0747-832171.
Cump ăr apartament în
Reşiţa, 2 camere, conf. I, cu
centrală.Tel. 0747-821171.
Vând casă 5 camere, Dealul
Crucii, centrală termică, garaj,
baie, coridor mare, anexe, grădină mare 1300 mp. Preţ 34.000
€ neg. Tel. 0720-927574, 0355405592.
Vând casă 3 camere, Bocşa
Montană, gaz, TV satelit, îmbunătăţită, garaj şi grădină. Tel.
0724-700792.
Persoană fizică cumpăr
apartament 3-4 camere, confort
I, decomandat, 2 băi, et. 1-3,
micro IV. Exclus intermediare.
Tel. 0727-849629.
Închiriez casă mobilată,
zona Triaj, toate utilităţile.Tel.
0745-571052 după ora 15.00,
0355-405268.

Caut casă sau loc de casă în
Câlnic până la 35.000 €, fără
intermediari. Tel. 00351968139726.
Vând casă la Muncitoresc,
45 mp, 1 camer ă mare,
bucătărie, debara, beci imens,
se pot face modificări, apă, gaz.
Merită văzută. Preţ 15.500 €.
Tel. 0743-011600.
Cumpăr apartament parter
bloc sau casă în Reşiţa. Exclus
intermediari. Tel. 0728-082753.
Schimb apartament 2
camere, et. 4 cu apartament 2
camere, et. 9 sau 10.Tel. 0740324439.
Vând cameră de cămin cu
Pensionară 59 ani, caut
baie, în blocul Funcţionarilor, în partener pentru căsătorie. Tel.
luncă.Tel. 0728-389678.
0770-391275, 0728-166849.

Matrimoniale

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 13 - 20 februarie

Anunţ
La solicitarea membrilor intenţionează a organiza
un curs de îngrijitor persoane cu dizabilităţi. Înscrierea
se face în fiecare marţi între orele 14.30-17.00 la Sediul
Asociaţiei, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2 ap. 3. Începerea
cursurilor 04.03.2008 orele 17.00.
Informaţii la tel. 0744-479253,
0770-507032,
www.ahncs.eu
Ştefan-Teodor Steiner, vicepres. CN-AHN Romania, pres. AHN-CS

Anunţ angajare
Firma cu profilul de activitate in productia de interioare
auto, confectioneaza tapiterie din piele si stofa pentru scaune
auto, clientii nostri fiind marii producatori de automobile din
lume.
Angajam pentru colaboratorii din Ungaria CUSATORI,
personal calificat si necalificat.
Cerinte:
l disponibilitatea de a lucra in Ungaria pentru o perioada de
minim 6 luni;
l disponibilitate la program in ture;
l experienta in domeniul confectii textile reprezinta un
avantaj.
Se ofera:
l transport si cazare;
l salariu de 250 EURO/luna net;
l bonuri de masa in valoare de 50 EURO;
l munca intr-o companie multinationala, dotata la
standarde inalte.
Persoanele interesate sunt rugate sa trimita CV pe fax:
0256-407.501 sau sa ne contacteze la nr. de telefon: 0256407.500 pentru selectie.

Prenume

Vineri, 22.02.2008
1. Giuca Petru-Mircea (38 ani) şi
Brata Mărioara (46 ani)
2. Angheluş Cristian-Victor (29 ani) şi
Damaschin Ana-Maria(29 ani)
3. Sabău Florentin-Ionel (21 ani) şi
Pandur Adriana (21 ani)
4. Pătraşcu Sebastian-Antonie (27
ani) şi
Szabo Ramona-Iboya (27 ani)
Sâmbătă, 23.02.2008
1. Ghelner Mirel (26 ani) şi
Ghiţoiu Dumitra-Valentina (19 ani)
2. Bejan Bogdan-Ştefan (27 ani) şi
Guran Ionela-Geanina (33 ani)
3. Glăvan George-Constantin (26 ani)
şi Drulă Lavinia-Anabelia (22 ani
4. Ivu Ghedeon (28 ani) şi
Murai Beata (25 ani)
Miercuri, 27.02.2008
1. Todor Simion (30 ani) şi
Leonte Rodica (28 ani)

DECESE

Asociaţia Persoanelor cu Handicap Neuromotor
Filiala Jud. Caraş-Severin - Reşiţa

Nume
Adresa

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
22 - 27 februarie

l Adam Ana (78 ani) l
Iacob Iosif (82 ani) l Tcaciuc
Petru (53 ani) l Vitelar Ioan (63
ani) l Mănescu Traian-Ilie (77
ani) l Sadovan Teodor (70 ani)
l Creţu Aloisia (70 ani) l
Moldovan Livia (68 ani) l
Copocean Floarea (57 ani) l
Ardeţ Georgeta-Greta (68 ani)
l Gherghinescu Marina (75 ani)
l Cazan Marian (30 ani) l
Gaică Alexandru-Cristian (25
ani) l Ambrosă Ion (39 ani) l
Jokai Ioan-Iosif (70 ani) l
Mănăilă Manolache (72 ani) l
Albai adriana (48 ani) l Barbu
Constantin (75 ani) l Căruntu
Petria (71 ani) l Albu Gheorghe
(83 ani) l Nagy Elena (78 ani) l
Potocean Constantin (58 ani) l
Vesei Eugen (79 ani) l Chiurtu
Constantina (67 ani) l

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

Februarie
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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Constatările de colaborare cu securitatea date de
CNSAS nu vor fi publice până la hotărârea definitivă a
instanţelor de judecată în cauzele respective, dar
şedinţele de judecată vor fi publice, au convenit,
miercuri, reprezentanţii Consiliului Superior al
Magistraturii şi cei ai Guvernului.

Pana in anul 2013, Romania va primi din
Fondul Social European 3,5 miliarde de euro,
din care aproape 40% vor fi destinati
promovarii invatarii pe tot parcursul vietii si
adaptabilitatii fortei de munca la conditiile
actuale.

Ajutorul suplimentar acordat
persoanelor care utilizeaz@ gazele
naturale pentru înc@lzirea locuin]ei
Guvernul a aprobat o Ordonanţă de Urgenţă pentru acordarea
unui ajutor suplimentar familiilor cu venituri reduse care utilizează
gaze naturale pentru încălzirea locuinţei.
Aceşti bani vor ajunge ca sprijin suplimentar la familiile şi
persoanele cu venituri reduse, care se va adăuga ajutorului pe
care îl primesc acum
Pentru acordarea ajutoarelor s-a constituit un Fond social
sponsorizat din sumele obţinute din majorarea preţului la gazele
naturale în cursul anului 2008.
Vor beneficia de sprijin suplimentar din acest fond aproximativ
850.000 de familii şi persoane singure (în prezent, actualii beneficiari ai ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei asigurate din bugetul
de stat, cu venituri de până la 615 lei pe membru de familie).
Acordarea ajutorului suplimentar se realizează lunar pentru
perioada februarie-martie 2008 şi noiembrie-decembrie 2008,
astfel:
l 100 lei familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, este
de până la 155 lei;
l 70 lei familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 155,1-210 lei;
l 60 lei familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 210,1-260 lei;
l 45 lei familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 260,1-310 lei;
l 30 lei familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 310,1-355 lei;
l 25 lei familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 355,1-425 lei;
l 20 lei familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu
lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se
situează între 425,1-480 lei;
Ajutoarele suplimentare se acordă de către Ministerul Muncii,
Familiei şi egalităţii de Şanse prin direcţiile de muncă şi protecţie
socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 20.02.2008

Indemnizaţii
Indemnizaţiile acordate persoanelor
persecutate din motive politice de
regimul comunist precum şi cele ale
prizonierilor de război şi deportaţilor în
străinătate vor fi majorate cu 90%.
Guvernul a aprobat un proiect de
lege pentru modificarea Decretului-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri.
Guvernul a aprobat modificarea
Decretului-Lege nr. 118/1990 prin
majorarea cu 90% a actualului nivel de
alocaţii pentru persoanele persecutate
din motive politice de regimul comunist.
Începând cu 1 iulie 2008 când va intra în
vigoare noua lege, dacă va fi adoptată
de Parlament, alocaţiile vor fi aproape
duble pentru fiecare beneficiar.
De prevederile decretului-lege
beneficiază aproximativ 68.500 de
persoane.
Noile reglementări stabilesc
majorarea indemnizaţiilor astfel:
a) 200 de lei pentru fiecare an de
detenţie, strămutare în alte localităţi,
deportare sau prizonierat;
b) 100 lei pentru fiecare an de
internare abuzivă în spitalele de
psihiatrie sau de stabilire a domiciliului
obligatoriu;
c) soţul (soţia) celui decedat, din
categoria celor dispăruţi sau exterminaţi
în timpul detenţiei, internaţi abuziv în
spitale de psihiatrie, deportaţi sau
prizonieri, are dreptul la o indemnizaţie
lunară de 200 lei neimpozabilă, dacă
ulterior nu s-a recăsătorit.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa 20.02.2008

Pachetele de ţigarete comercializate în
România vor avea inscripţionate, de la 1 iulie,
atât textul unui avertisment, cât şi o fotografie
color sau altă ilustraţie care arată consecinţele
fumatului asupra sănătăţii, informează Ministerul
Sănătăţii Publice.

Declaraţiile de
avere şi interese
Guvernul a aprobat printr-o Hotărâre, modelele
Registrului declaraţiilor de avere şi al Registrului
declaraţiilor de interese
Cele două tipuri de registre vor fi utilizate pentru
păstrarea evidenţei declaraţiilor de avere şi de interese
ale persoanelor care au obligaţia de a depune, potrivit
legii, acest tip de documente, cu caracter public.
Registrele vor conţine date precum: numărul de
înregistrare al declaraţiei de avere, data depunerii anul,
luna şi ziua numele şi prenumele declarantului, funcţia
deţinută, actul de identitate, precum şi dacă vor interveni
schimbări în declaraţia de avere/interese.
Informaţii de background
Potrivit Legii nr. 144/2007, declaraţiile de avere şi cele
de interese se depun după cum urmează:
a) Preşedintele României, consilierii prezidenţiali şi
consilierii de stat - la persoana desemnată de şeful
Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
b) preşedintii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi
senatorii - la persoana desemnată de secretarul general
al Camerei din care aceştia fac parte;
c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de
stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, precum şi
consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru
- la persoana desemnată de secretarul general al
Guvernului;
d) membrii Consiliului Superior al Magistraturii,
judecătorii, procurorii, asistenţii judiciari şi magistraţiiasistenţi - la persoana desemnată de secretarul general al
Consiliului Superior al Magistraturii;
e) membrii Consiliului Naţional de Integritate, precum
şi presedintele şi vicepresedintele ANI - la persoana
desemnată de secretarul general al Senatului;
f) consilierii judeţeni şi consilierii locali, precum şi
primarii şi viceprimarii - la persoana desemnată de
secretarii unităţilor administrativ-teritoriale respective;
g) prefecţii şi subprefecţii - la persoana desemnată de
secretarul cancelariei prefectului;
h) alte categorii de persoane prevăzute de lege - la
persoana desemnată de şeful compartimentului de
resurse umane sau, după caz, de şeful secretariatului din
cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau
unităţilor din care fac parte.
Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 20.02.2008

l Guvernul va prezenta Parlamentului, cel mai probabil până la sfârşitul acestei luni, o ordonanţă de urgenţă care va
modifica unele reglementări în ceea ce priveşte taxa de primă înmatriculare l Suprafaţa totală a parcurilor industriale din
România se cifrează în prezent la 1.500 hectare şi ar trebui să crească cu cel puţin 50 la sută pentru a satisface solicitările
investitorilor străini l Leul se va deprecia în acest an în raport cu euro, pe medie, sub 10%, astfel că se va reveni la nivelul
cursului din 2005-2006, potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isărescu l Primele de Crăciun sau de Paşte, cadourile de Ziua
Copilului, abonamentele de telefon sau pe mijloacele de transport în comun primite de la serviciu vor fi impozitate din această
lună l Fără vize turistice în Israel, de la 1 martie l România îşi menţine deocamdată cei 126 de militari în Kosovo l Preţurile la
medicamente rămân neschimbate încă trei luni, începând cu 1 marti l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap - republicare
(M.O. nr. 1/03.01.2008)
l Listă cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii
de la bugetul local în anul 2008, în conformitate cu
Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii
asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate
juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de
asistenţă socială (M.O. nr. 5/04.01.2008)
l Hotărârea nr. 625/2007 a Consiliului Superior al
Magistraturii pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 173/2007 (M.O. nr. 6/04.01.2008)
l Legea nr. 374/2007 privind înfiinţarea comunei
Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare,
judeţul Timiş (M.O. nr. 11/07.01.2008)
l O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de
expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi republicare (M.O. nr. 13/08.01.2008)
l Ordinul nr. 1.363/2007 al ministrului transporturilor
privind înfiinţarea Aeroclubului Teritorial Caransebeş
ca subunitate fără personalitate juridică, în compunerea Aeroclubului României (M.O. nr. 16/09.01.2008)
l Legea nr. 1 pentru modificarea şi completarea O.G.
nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor (M.O. nr.
18/10.01.2008)
l H.G. nr. 8 privind corectarea limitelor de venituri şi
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indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia
monoparentală (M.O. nr. 18/10.01.2008)
l Ordinul nr. 2.779/2007 al ministrului educaţiei,
cercetării şi tineretului pentru modificarea Ordinului
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr.
1.868/2007 privind aprobarea procedurilor de
organizare şi desfăşurare şi a Calendarului admiterii în
învăţământul liceal şi profesional pentru anul şcolar
2008-2009 (M.O. nr. 18/10.01.2008)
l Circulara nr. 1 a Băncii Naţionale a României privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a B.N.R., valabil în
luna ianuarie 2008 (M.O. nr. 18/10.01.2008)
l H.G. nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea
zgomotului ambiant - republicare (M.O. 9/10.01.2008)
l H.G. nr. 9 privind indexarea cuantumului alocaţiei
lunare de plasament (M.O. nr. 20/10.01.2008)
l H.G. nr. 10 privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap (M.O. nr. 20/10.01.2008)
l Legea nr. 2 privind modificarea Legii învăţământului
nr. 84/1995, republicată (M.O. nr. 21/11.01.2008)
l H.G. nr. 1.581/2007 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 1.481/2005 privind înfiinţarea S.C. “Fondul
Proprietatea" - S.A. (M.O. nr. 22/11.01.2008)
l H.G. nr. 3 privind aprobarea activităţilor pentru care
se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din
sectorul zootehnic în anul 2008, a cuantumului
acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei

activităţi (M.O. nr. 22/11.01.2008)
l Legea nr. 4 privind prevenirea şi combaterea
violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
(M.O. nr. 24/11.01.2008)
l Legea nr. 6 privind regimul juridic al patrimoniului
tehnic şi industrial (M.O. nr. 24/11.01.2008)
l Anexa la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor
nr. 2.374/2007 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005
pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme
cu directivele europene (M.O. nr. 25 bis/14.01.2008)
l H.G. nr. 11 privind indexarea nivelului lunar al
venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nounăscuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat (M.O. nr. 27/14.01.2008)
l H.G. nr. 27 privind modificarea anexei la H.G. nr.
337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii (M.O. nr.
27/14.01.2008)
l Legea nr. 9 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 205/2004 privind protecţia animalelor (M.O. nr.
29/15.01.2008)
l Legea nr. 10 pentru instituirea Programului de
stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare (M.O.
nr. 29/15.01.2008)
l Ordinul nr. 4 al ministrului economiei şi finanţelor
privind arondarea teritorială a deţinătorilor de bunuri
intrate în proprietatea privată a statului, din punct de
vedere al organului de valorificare căruia au obligaţia
de a-i preda bunurile (M.O. nr. 29/15.01.2008)

Ultima barieră temporară impusă de statele
occidentale, alegerile din Serbia, fiind depăşită,
regiunea Kosovo şi-a declarat duminică, 17
februarie, independenţa. Al doile stat cu populaţie
majoritar albaneză se numeşte Kosovo şi are
capitala la Pristina.

Preşedintele în funcţie al Cehiei, Vaclav Klaus, un
eurosceptic declarat şi arhitectul reformelor economice postcomuniste din Cehia, a fost reales vineri pentru un al doilea
mandat de cinci ani în fruntea statului în faţa economistului
cu cetăţenie americană Jan Svejnar, independent susţinut
de social-democraţi şi de verzi.

Curtea Supremă din Statele Unite a
respins acţiunea legală formulată împotriva
programului Administraţiei Bush, pus la punct
după atentatele din 11 septembrie 2001, de
monitorizare a convorbirilor telefonice şi a email-urilor fără un ordin emis de instanţă.

Fidel se retrage dup@
49 de ani

Fidel Castro a anunţat marţi că renunţă la un nou
mandat de preşedinte al Cubei, după 49 de ani în care s-a
aflat la putere. Această decizie pune capăt incertitudinii ce
a persistat după ce liderul cubanez a cedat provizoriu
conducerea fratelui său Raul, în iulie 2006.
Într-un mesaj difuzat de cotidianul "Granma", Fidel
Castro, 81 de ani, arată că starea sa fizică nu îi mai permite
să revină în fruntea statului. Conducătorul Cubei a fost
operat de urgenţă în iulie 2006 şi de atunci se află în
convalescenţă prelungită. El va continua să-şi scrie
"reflecţiile" în presa centrală.
Numeroase state occidentale, între care SUA, Spania,
Regatul Unit şi Franţa şi-au exprimat speranţa unei
deschideri spre democraţie în urma shimbării de pe scena
politică cubaneză. Pekinul a salutat parcursul revoluţionar
al lui Fidel Castro un "vechi prieten la Chinei". Domnul
Bush că este momentul tranziţiei spre democraţie în Cuba
iar primul pas care trebuie făcut este eliberarea
prizonierilor politici. Dar Statele Unite vor menţine
embargoul instituit cu ani în urmă.
Uniunea Europeană a reluat oferta unui "dialog politic
constructiv" şi aşteaptă deschiderea spre democraţie
pluralistă.
Născut în 1926, Castro ajunge la putere în urma
revoluţiei cubaneze din 1958 împotriva lui Batista, venit la
putere în urma unei lovituri de stat sprijinită de americani.
La 2 ianuarie 1959 îşi face intrarea în Havana însoţit de
"Che" şi de frarele Raul şi în 16 februarie devine primministru.
Statele Unite au încercat de mai multe ori să-l înlăture
de la putere. Debarcarea în Golful Pocilor (1961) a peste
1,000 de mercenari, cubanezi refugiaţi, antrenaţi de CIA a
avut un efec exact invers. Castro a ieşit întărit din victoria
zdrobitoare repurtată dar a stabilit şi o linie mai dură, în
care socialismul a devenit stindard al luptei împotriva
capitalismului în general şi a Statelor Unite în special.

Relaţiile cu SUA se deteriorează şi mai mult în timpul
crizei rachetelor ruseşti (1962). În acelaşi an, după ce
omenirea a scăpat de prima ameninţare iminentă a unui
război nuclear, partea americană pune Cuba sub
embargou.
Animat de o puternică şi sinceră convingere a misiunii
sale "istorice", Fidel Castro a încercat să exporte revoluţia
cubaneză în America Latină.
Adunarea Naţională (parlamentul cubanez) se
reuneşte pentru prima dată la 24 februarie după alegerile
legislative din 20 ianuarie şi îi va desemna pe membrii
Consiliului de Stat, cea mai înaltă instanţă executivă a
regimului comunist cubanez, ca şi pe preşedintele
acestuia - care este şi preşedintele ţării - şi pe
vicepreşedinţi. Este de aşteptat ca Adunarea Naţională
să-l numească şi să-l desemneze ca succesor al lui Castro
pe fratele mai tânăr al acestuia Raul, ministru al apărării.
Raul, 76 de ani, a încercat în ultimul timp să-şi schimbe
imaginea de militar rigid ce conduce cu mână de fier armata cu un profil mai apropiat unui reformator moderat
În 19 luni de interimat,
după preluarea puterii în
2006, s-a afirmat ca un
partizan al schimbării pragmatice, o schimbare "în
continuitate" a socialismului.
El a avertizat însă că nu va
face nimic "spectaculos" şi schimbările vor fi "pas cu pas".
"Sistemul trebie să se democratizeze" a spus în
decembrie. Deşi îi lipseşte carisma şi elocvenţa lui Fidel
este aprciat pentru modul concis şi concret în care se
exprimă. Diferite analize îl crediteată cu intenţia de a se
orienta spre modelui Vietnam sau China.

Cuba

Declaraţie scrisă privind anchetarea abuzurilor
de putere exercitate de supermagazinele din Uniunea Europeană si soluţionarea acestei probleme
Consumatorii, furnizorii şi angajaţii trebuie să
fie protejaţi împotriva comerţului necinstit impus de
supermagazine, spune rezoluţia. Marile magazine
abuzează de puterea lor de cumpărare pentru a-i
obliga pe furnizori să îşi reducă preţurile la niveluri
imposibil de susţinut şi pentru a le impune condiţii
inechitabile.
Consumatorii se confruntă cu o pierdere a
diversităţii produselor şi patrimoniului cultural,
semnalează documentul, iar numărul punctelor de
vânzare cu amănuntul este în scădere. Pe de altă
parte, presiunile exercitate asupra furnizorilor au
efecte negative atât asupra calităţii condiţiilor de
muncă, cât si asupra protecţiei mediului.
Deoarece marile supermagazine operează din
ce în ce mai mult la nivel transfrontalier, legislaţia
comunitară care le vizează ar trebui armonizată.
De aceea, deputaţii europeni solicită Comisiei
Europene să efectueze o anchetă privind efectele
pe care concentrarea sectorului european de
supermagazine le are asupra micilor întreprinderi,
furnizori, lucrători si consumatori si să propună
măsuri adecvate pentru a proteja consumatorii,
lucrătorii şi producătorii de orice abuz de poziţie
dominantă.
Declaraţia a fost semnată de 439 de deputaţi
europeni, adică de majoritatea Parlamentului.

Declaraţii scrise

Înfrângere zdrobitoare pentru Musharraf
Deşi nu a candidat în
alegerile legislative din
Pakistan, înfrângerea la o
diferenţă considerabilă a Ligii
Musulmane din Pakistan - Q
(PML-Q), îl pune pe actualul
preşedinte al ţării, Pervez
Musharraf , într-o situaţie
dificilă. Partidul lui Musharraf
şi-a recunoscut înfrângerea
înainte ca rezultatele
definitive să fie făcute
publice. "Acceptăm
rezultatele cu inima
deschisă. Ne vom aşeza pe
locurile opoziţiei" în noua
Adunare Naţională, a
declarat şeful PML-Q.
Potrivit rezultatelor parţiale,
PPP (Partidul Poporului
Pakistanez) al fostului primministru asasinat, Benazir
Bhutto, se află pe primul loc,
urmat îndeaproape de Liga
Musulmană - N, formaţiunea
fostului şef al guvernului,
Nawaz Sharif, care a fost dat
jos de Musharraf în urma loviturii de stat din 1999. PPP şi Liga
Musulmană - N, au obţinut peste 140 de locuri (87 pentru PPP şi
67 pentru PML-N), adică aproape două treimi din cele 272 de
locuri ale parlamentului, contra 40 de locuri câştigate de PML-Q,
partidul lui Musharraf, clasat pe locul trei.
Formaţiunile fundamentaliste au obţinut doar 3 locuri faţă de
50 în legislatura trecută.
Preşedintele Musharraf şi-a luat angajamentul de a colabora
cu noul guvern ales dar liderul opoziţiei, Nawaz Sharif, a declarat
la cald că partidele politice trebuie să "conclucreze pentru a se

Abuzurile de putere
exercitate de supermagazine

debarasa de dictatura sa". Se aşteaptă ca victoria
opoziţiei să restaureze credinţa pakistanezilor în
procesele politice şi ar putea reprezenta un mare
pas către întoarcerea democraţiei într-o ţară care a
cunoscut un regim militar în peste jumătate din cei
60 de ani care au trecut de la independenţa din
1947.
În eventualitatea asigurării unei alianţe care să
deţină două treimi din Adunarea Naţională, poate fi
declanşat procesul destituirii şefului statului. O
alianţă va fi însă dificil dar nu imposibil de înfăptuit.
Dificil pentru că Liga Musulmană a lui Sharif şi
Partidul Poporului din Pakistan nu au format
niciodată o coaliţie de guvernare fiind adversari
între 1988 şi 1999, când, de câte două ori, fiecare
partid a fost la putere.
Marţi, Sharif a reiterat cererea adresată lui
Musharraf de a demisiona, amintindu-i o declaraţie
de anul trecut în care se angaja că va renunţa la
funcţie dacă pierde suportul popular.
Dar Pakistanul este aliat important în războiul
din Afganistan. Cel puţin pentru viitorul apropiat o
eventuală plecare a fostului şef al armatei nu este
încurajată de americani, după cum se poate
înţelege şi din declaraţia purtătorului de cuvânt al
departamentului de stat: "În final, preşedintele
Musharraf este preşedintele Pakistanului şi noi
sperăm că, indiferent de cine va fi noul prim
ministru, va fi capabil să lucreze cu el şi cu celelalte
fracţiuni,".
Votul în Pakistan În Pakistan sunt 81 de
milioane de votanţi înregistraţi la o populaţie de
160 de milioane
60 de locuri sunt rezervate pentru femei şi 10
locuri pentru minorităţile religioase. Sunt 106
partide politice din care 16 au avut reprezentanţi în
parlamentul anterior.

Declaraţia scrisă este o metodă prin care
deputaţii europeni încep o dezbatere asupra unui
subiect care se înscrie în cadrul activităţilor Uniunii
Europene. Pentru ca o declaraţie scrisă să fie
adoptată oficial de Parlamentul European, ea
trebuie să fie semnată de peste jumătate din
numărul deputaţilor europeni. Declaraţia este
trimisă apoi preşedintelui Parlamentului European,
care o anunţă în plen, apoi, la sfârşitul perioadei de
sesiune, textul este trimis instituţiilor pe care le
menţionează.
Parlamentul European a mai adoptat declaraţii
scrise pe tema numărului de telefon de urgenţă
112, a testelor asupra primatelor şi a rasismului în
fotbal.

Africom
Vineri, în urmă cu o săptămână, preşedintele Bush a
declarat, înaintea vizitei de 6 zile pe continentul african,
că are în vedere posibilitatea de a muta Centrul de
Comandă pentru Africa al armatei americane din locaţia
curentă, Germania, pe continent.
Vizita a vut pe agendă asistenţa victimelor HIV/SIDA
şi dezvoltarea. Parcursul vizitei a inclus Tanzania,
Ghana, Benin, Liberia şi Rwanda. Agenda a cuprins şi
conflictul din Darfur şi Kenya alături de discuţii cu şefii
africani legate de locaţia comandamentului militar,
cunoscut ca Africom, al cărui misiune principală va fi să
lucreze cu militarii africani. "Africcom este un concept
cu totul nou menit să întărească capacitatea naţiunilor
de a face faţă terorismului dar care are ca scop şi dezvoltarea unor forţe de menţinere a păcii atât de des necesare, din nefericire, pe acest continent," a spus Bush.
Armata americană are mai multe centre de
comandă pentru diferite regiuni ale lumii. Iniţial
responsabilitatea pentru Africa a fost împărţită între
Comandamentul European, Comandamentul pentru
zona Pacific şi Comandamentul Central, care este
centrul principal pentru Orientul Mijlociu. Cu un an în
urmă Bush a anunţat înfinţarea Africom şi a stabilit
Centrul de Comandă în Stuttgart, Germania.
A fost a doua călătorie a preşedintelui Bush în Africa
şi a cincea pentru soţia lui Laura.

l În China, inflaţia anuală a crescut atingând 7,1 % în luna ianuarie, cel mai înalt nivel înregistrat în ultimii 11 ani l Statele Unite nu
intenţionează să îşi recheme ambasadorul de la Belgrad, în pofida retragerii ambasadorului sârb de la Washington l Emisari din
Statele Unite si Coreea de Nord au avut convorbiri, in capitala chineza Beijing l Guvernul italian a decis astazi ca alegerile locale
partiale sa aiba loc odata cu alegerile legislative anticipate, in zilele de 13 si 14 aprilie l
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Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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 garsoniară în Micro 3, în bloc
de apartamente, termopane, podele
laminate, preţ negociabil.Tel 0355404462, 0788021438, 0740098789
Vând apartament cu o cameră, Micro
4, centrală, termopane, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând garsonieră în Luncă, termopane, podele laminate, amenajată,
14.900 €. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789
Vând garsonieră în Micro 4, preţ
16800 €. Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740099789
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere, Moroasa, confort 2, semidecomandat, termopane, amenajat, preţ 30500 €. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740-099789
Vând apartament 2 camere,
Moroasa, amenajat, centrală, termopane, preţ 35000 €. Tel. 0788021438,
0740099789
Vând apartament 2 camere, confort 1
,Micro 3, amenajat, termopane, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0740098789, 0788021438
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Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, semidecomandat, termopane,preţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Micro 1,
confort 1, amenajat, termopane,
centrală, preţ negociabil. Tel 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 3, amenajat, centrală, preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, confort
1, Micro 1 decomandat, amenajat, termopane, centrală, preţ 38000 negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813
Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, centrală,
preţ 28500. Tel 0740098789, 0788021438
Vând apartament 2 camere, Micro 1,
confort 1, semidecomandat, centrală,
termopane, preţ negociabil. Tel. 0355404462, 0728625813, 0788021442
Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, amenajat, centrala, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Agentii
, imobiliare

Vând apartament 2 camere, Moroasa, imbunatatit, centrala, termopane.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Luncă,
decomandat, centrală, 2 balcoane, preţ
negociabil. 0740098789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, confort
1, Micro 1, amenajat ,termopane, preţ
33.000 €. Tel. 0355-404462, 0728625813, 0788021442
Vând apartament 3 camere, confort
2, Micro 2, etaj intermediar, îmbunătăţit,
centrală, termopane preţ 34000 €. Tel.
0355-404462, 0740098789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Moroasa, etaj intermediar, termopane, preţ
negociabil. Tel. 0355-404462, 0740098789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0740098789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, confort
1, decomandat, Micro 4 ,termopane,
central ă. Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, confort
1, decomandat, Micro 2, amenajat,
termopane, preţ 38000 negociabil.
0355-404462, 0740098789
Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, centrală, termopane, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0728625813, 0788021442
Vând apartament 4 camere, Luncă,
confort 1, decomandat, termopane, 2
băi, 2 balcoane, etaj 1, preţ 58000 €
negociabil. Tel 0355-404462, 0728625813, 0788021442
Vând apartament 4 camere, Micro 3,
confort 2, decomandat, amenajat,
centrală, termopane. Tel. 0788021442
Vând apartament 4 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrală, termopane. Tel. 0740098789
VÂNZARE CASĂ
Vand casa Lunca, 3 camere, demisol, amenajata, centrala, termopane,
teren 200 mp, garaj. Tel 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vand casa in Bocsa, 6 camere,
centrala, termopane, 2877 mp teren,
amenajata. Tel 0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vand casa Muncitoresc, 2 camere,
amenajata, termopane, pret 30000 €. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728 625813
Vand casa in Bocsa, 3 camere,
amenajata, hidrofor, pret negociabil. Tel
0355-404462, 0788021442, 0728 625813
Vând casă Muncitoresc, caramidă
arsă, 3 camere, 170 mp, curte, baie,
beci. Tel 0355-404462, 0788021442,
0728625813
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.
0355-404462, 0788021442, 0728 625813 (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 € neg. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casa 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Vând casa 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
ÎNCHIRIERE
Ofer spre închiriere apartament cu 2

camere, Micro 4, mobilat, preţ bun. Tel
0355-404462, 0788021438, 0740098789
Ofer spre închiriere apartament cu 2
camere, etaj 2 Micro 2, complet mobilat
şi utilat. Tel 0355-404462, 0788021438,
0740098789
Ofer spre închiriere apartament cu 2
camere, Centru, etaj 5, complet mobilat
şi utilat. Tel 0355-404462, 0728625813
Ofer spre închiriere apartament cu 3
camere, Micro 2, mobilat nou, centrală ,
utilat, maşină de spălat. Tel 0355404462, 0788021442, 0728625813
Închiriez spatiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane. Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
Închiriez spatiu comercial Micro 2,
125 mp, centrală, termopane, alarma.
Tel 0355-404462, 0788021439
Închiriez spatiu Centru, amenajat,
termopane, 120mp,pretabil cabinete
medicale. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813
Închiriez spatiu comercial Bloc 800,
pretabil pentru birouri.Tel 0355-404462,
0740098789, 0788021438
Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355404462, 0788021439
CUMPĂRARE
Cumpar casa in Bocsa, plata cash.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813
Cumpar apartament 2-3 camere,
indiferent zona, ofer pret bun, cash. Tel.
0355-404462, 0788021439
Cumpar garsoniera indiferent de
zona. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813
Cumpar apartament 4 camere in
Centru sau Govandari. Tel. 0355404462, 0788021439
Cumpar garsoniera in bloc de
apartamente. Tel. 0355-404462, 0788021439
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, 0728 625813 (Banat Expert)
Cumpar teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000 mp Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
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)
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând spatiu comercial, Lunca, amenajat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789
Vând spatiu centru, amenajat, termopane, 40 mp. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând spatii in centru, posibilitate
cabinete sau birouri, pret neg. Tel. 0355404462, 0788021438, 0740099789
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
Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813
Vând 17800 mp teren Bocsa
Romana, la sosea, utilitati, acces auto, 4
€/mp. Tel. 0355-404462, 0788021442,

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 2 camere Govandari, pret 25000 €. Tel. 0355-409536.
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere cu
imbunatatiri in Lunca, pret 23500 €. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere imbunatatit conf.2, pret 30000 €. Tel. 0355409536. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.2 cu
mici imbunatatiri, zona Moroasa, pret
27000 € neg. Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.1
zona Micro III, pret 27000 € neg. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.1,
bloc 4 etaje, etaj 2, Micro 1, pret 33000 €.
Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând garsoniera zona buna, pret
16500 €. Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament 1 camera in bloc de
apartamente superimbunatatita in
Govandari. Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând garsoniera MicroIV, etaj 2/4,
pret 19000 €. Tel. 0355-409536. (Tryo M)
Vând apartament 1 camera complet
renovat Micro II, ocupabil imediat. Tel.
0355-409536. (Tryo M)
Vând camin 2 camere imbunatatit,
pret 12000 € neg. Tel. 0355-409536.
(Tryo M)
Vând camin 2 camere cu mici
imbunatatiri, pret 11500 €. Tel. 0355409536. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.1,
etaj 2/4, zona fr. buna, ocupabil imediat.
Tel. 0748-119444. (Tryo M)
Vând garsoniera Micro IV, pret 18000
€ neg. Tel. 0748-119441. (Tryo M)
Vând 2 camere confort 1 cu imbunatatiri, zona Moroasa. Tel. 0748119441. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere etaj 2/4,
pret 33000 €. Tel. 0748-119441. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.II cu
imbunatatiri. Tel. 0748-119441. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere confort 1,
zona excelenta. Tel. 0748-119441.
(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 mobilat
si imbunatatit, pret 50000 €. Tel. 0748119441. (Tryo M)
Vând apartament 1 camera Micro 2,
pret 19000. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.1,
pret 30000 €. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere conf.1.
Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând teren Calea Caransebesului,
parcele 800-1200 mp. Tel. 0748-118080.
(Tryo M)
Cumpar apartament 2 sau 3 camere
Govandari. Tel. 0748-118080. (Tryo M)
Vând apartament 1 camera, zona
buna, etaj intermediar, pret negociabil.
Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere confort 1
imbunatatit, zonă bună. Tel. 0748118081. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere imbunatatit, etaj intermediar, pret 35000 € neg.
Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Vând apartament 4 camere confort 1
decomandat, pret negociabil. Tel. 0748118081. (Tryo M)
Cumpar apartament 1 camera, ofer
pret bun. Tel. 0748-118081. (Tryo M)
Cumpar apartament 2 sau 3 camere
cu sau fara imbunatatiri. Tel. 0748118081. (Tryo M)
Vând garsoniera in bloc de apartamente pret 19300 € neg. Tel. 0748118777. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere confort 1
cu centrala termica. Tel. 0748-118777.
(Tryo M)
Vând apartament 2 camere conf.II
Moroasa, pret 28000 € neg. Tel. 0748118777. (Tryo M)
Vând garsoniera pe Al. Tineretului cu
imbunatatiri, pret 19500 € neg. Tel.
0748-118777. (Tryo M)
Vând cămin 1 cameră cu 7500 € si
camin 2 camere, pret 13000 €. Tel. 0748118777. (Tryo M)
Vând spatiu comercial Micro II, pret
40000 €. Tel. 0748-118777. (Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor
v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780

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

Închirieri

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Vând spaţiu comercial, 100 mp,
140
mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
situat pa Calea Caransebeşului, preţ
221529,
0724-302616 (Magister)
150.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Ofer
spre
închiriere apartamente de
(Magister)
închiriat mobilate şi utilate complet. Preţ
Vând casă 3 camere în loc Măureni.
300 € lunar. Tel. 221529, 0724-302616
Preţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724Ofer spre închiriere spaţii, birouri
302616. (Magister)
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
Vând casă 4 camere, baie, bucă- 10 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
tărie, curte, garaj,zona Muncitoresc, preţ
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
70.000 €. (Magister)
situat în Reşiţa, bd. Republicii, zona
Vând hotel 50 locuri în constucţie + Govândari, arteră principală comercială,
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000 trafic intens auto şi pietonal, staţie auto€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister) buz şi tramvai în vecinătate, suprafaţă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de parVând hotel + 3.065 mp teren în
care 6, preţ închiriere 15 €/mp lunar +
Staţiunea Secu. Preţ 250.000 € fix. Tel. tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu situat în
Vând spaţiu comercial 45 mp cu Reşiţa, zona Lunca Pomostului bd. A.I.
posibilităţi de extindere, situat în Piaţa Cuza, lângă Poliţie şi sediul Enel, zonă
Reşiţa Sud. Preţ 80.000 € fix. Tel. comercială cu trafic pietonal şi auto
intens, cu staţie de tramvai şi autobuz în
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând hală industrială fabrică prelu- apropiere, suprafaţă 140 mp, 5 locuri de
crare lemn în suprafaţă de 5.444 mp + parcare, front stradal 12 ml, preţ 15 €/mp
lunar + tva. Tel.221529, 0724-302616
suprafaţă de teren din jurul grădinilor
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
7.000 mp (apă industrială, punct de
situal în Reşiţa, bd. Revoluţia din Detransformare energie electrică propriu).
cembrie, cu trafic pietonal şi auto intens,
Preţ neg. Tel. 221529, 0724-302616.
staţie de tramvai şi autobuz în apropiere,
(Magister)
3 locuri de parcare, suprafaţa 160 mp,
Vând hală 1.299 mp (producţie, front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
depozitare) + 5.000 mp teren în Caran- tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)
sebeş, zona Racoviţă, cu toate utilităţile.
Ofer spre închiriere spaţii pentru biroTel. 221529, 0724-302616. (Magister)
uri, firme, zonă centrală. Preţ 500 €/lună.
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
Timişorii, front 150 ml. Preţ 150 €/mp.
100 mp, zona bd. Republicii. Preţ 15 €/
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)
Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Timişorii. Preţ 35 €/mp. Tel. 221529,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
0724-302616. (Magister)
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
Vând 2.460 mp teren în zona Triaj. 221529, 0788-657217. (Magister)
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Vând 8.000 mp teren în Crivaia, Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
situat la strada principală. Preţ neg. Tel. 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
221529, 0724-302616. (Magister)
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
11 feb. 08
12 feb. 08
13 feb. 08
14 feb. 08
15 feb. 08
18 feb. 08
19 feb. 08
20 feb. 08

Lei noi
74,6668
74,0442
72,6195
73,0028
72,5061
72,3413
72,7813
73,7250

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

21 Ianuarie - 20 Februarie 2008

EURO

lei
3.80
3.78
3,76
3,74
3,72
3,70
3,68
3,66
3,64
3,62
3,60

21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20
PRISMA | 21 - 27 Februarie 2008 |
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LIGA 1
Clasament
Clasamentetapa
etapaaaa15-a:
19-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
M
M
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
18
19
19
19
19
19
19
19

V
VV
14
11
11
11
10
9
8
7
8
6
6
6
5
5
4
4
3
1

FORMULA 1

E
EE
4
5
5
5
5
5
7
4
1
3
2
2
5
4
6
5
6
8

II GG
MM
I
GM
1
32
2
31
3
25
3
20
4
37
5
30
4
29
8
23
10
29
10
21
10
19
11
19
9
18
10
20
9
17
10
11
10
19
10
21

GP
GP
GP
12
14
14
10
27
18
20
28
38
34
25
25
24
26
24
23
27
32

PP
P
46p
38p
38p
38p
35p
32p
31p
25p
25p
21p
20p
20p
20p
19p
18p
17p
15p
11p

Etapa urmatoare (20/34) 22-24.02.2008 Vineri 22.02.: Farul Constanta - Gloria Buzau, (ora 19:00, Telesport); Dinamo Bucuresti - Ceahlaul
Piatra Neamt, (ora 20:30, Kanal D); Sambata 23.02: FC Vaslui - Dacia
Mioveni, (ora 14:30, Telesport); Unirea Urziceni - Otelul Galati, (ora 16:00,
TVR 1); Rapid Bucuresti - U Cluj, (ora 18:30, National TV); CFR Cluj - U.
Craiova, (ora 20:45, Antena 1); Duminica 24.02: UTA - Gloria Bistrita, (ora
14:30, Telesport); Pandurii Tg. Jiu - Politehnica Timisoara, (ora 18:30,
National TV); Politehnica Iasi - Steaua Bucuresti, (ora 20:30, Kanal D).

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 16-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M
15
16
16
15
16
16
15
15
15
16
16
15
16
16

V
12
10
9
10
8
8
7
7
8
7
5
6
2
0

E I
1 2
3 3
4 3
0 5
2 6
2 6
3 5
3 5
0 7
0 9
2 9
0 9
0 14
0 16

GM
494
457
491
460
460
439
431
427
427
423
438
359
390
372

GP
411
401
473
429
454
446
404
415
418
432
463
358
478
486

P
25p
23p
22p
19p
18p
18p
17p
17p
16p
14p
12p
12p
4p
0p

* Echipa penalizata cu 1 punct, (cerinte varsta).
Etapa urmatoare (17/26) 24.02.2008: Poli Izometal Timisoara - HCM
Constanta; Dinamo Baumit Bucuresti - Steaua MFA Bucuresti; Universitatea Bucovina Suceava - HC Minaur Baia Mare; UCM Resita - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Romvag Caracal - CSM Medgidia; Stiinta
Municipal Bacau - Uztel Ploiesti; HC Odorhei - CSM Oradea.

CICLISM
Editia din acest an a Turului Romaniei se va desfasura intre 8 si 14
iunie. Startul se va da din Botosani, iar sosirea va avea loc la
Constanta. Caravana va parcurge un traseu care cuprinde
urmatoarele puncte de trecere: Piatra Neamt, Miercurea Ciuc, Sibiu,
Balea Lac, Curtea de Arges, Valenii de Munte si Braila.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
11 - 24 feb:
18 - 24 feb:
24 feb - 02 mar:
27 - 28 feb:

BOB - Campionatul Mondial, Altenberg, Germania.
TENIS - WTATour, Qatar Total Open, Doha;
TENIS DE MASA - CM,echipe, Guangzhou, China;
FOTBAL - Cupa Romaniei, sferturi de finala .

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET MASC.: C.N. Gaz Metan Medias - Mobitelco Cluj
Sambata Telesport ora 18:30
SCHI ALPIN: Camp Mondial, Masculin, Slalom
Sambata Eurosport ora 20:00
RUGBY: Turneul celor 6 Natiuni: Franta - Anglia
Sambata TVR 2 ora 22:00
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: Dinamo - Steaua
Duminica Sport.ro ora 15:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Gyor - Oltchim Rm. Valcea
Duminica Sport.ro ora 17:15
FOTBAL: Cupa Romaniei: Mioveni - Dinamo; Urziceni - Rapid
Miercuri Antena 1 ora 16:15 si 20:30.

Joi/21 Februarie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 25 Februarie

Noutati in regulametul F1 pentru 2008. In fiecare an,
regulamentul oficial al Formulei 1 sufera modificari mai mici sau
mai mari pentru atingerea anumitor obiective, iar 2008 nu face
exceptie de la regula. In consecinta, va prezentam cateva dintre
cele mai importante modificari pentru sezonul care va incepe in
mai putin de o luna.
Motoarele utilizate in prezent in Formula 1 vor fi folosite, cel mai
probabil, si in urmatorii 5 ani. Spre deosebire de sezonul 2007,
echipele vor putea face prima schimbare a motorului fara a fi
penalizate, insa numai in cazul in care aceasta schimbare se
datoreaza unei defectiuni a motorului.
Toate componentele motorului si cutiei de viteze trebuie sa fie
controlate prin intermediul noului sistem Electronic Control Unit
(ECU) dezvoltat de Microsoft in colaborare cu McLaren si intitulat
SECU (Standard Electronic Control Unit). Pachetul SECU este
format din 6 unitati distincte si elimina o parte din sistemele automate de control, incluzand aici tractiunea controlata si sistemul de
franare al motorului. Drept consecinta, masinile vor fi mai lente cu
pana la 0.4 secunde pe tur. Cockpitul masinilor a fost revizuit
pentru a asigura o mai mare protectie pentru partea laterala a
capului unui pilot. Prin aceasta masura se reduce riscul unei
accidentari in cazul in care o masina trece peste alta, asa cum s-a
intamplat la Marele Premiu al Australiei din 2007. In urma acestei
schimbari, este posibil ca pozitionarea oglinzilor retrovizoare sa fie
schimbata pentru a asigura pilotilor o vizibilitate maxima.
De asemenea, FIA a publicat o lista cu materialele permise
pentru construirea masinilor. Prin aceasta masura, FIA a eliminat
unele materiale exotice si scumpe folosite in cantitiati mici de catre
unele echipele, fara a afecta progresul tehnologic al contructorilor.
Combustibilul utilizat de monoposturi trebuie sa fie de origine
biologica in proportie de 5.75%.

HANDBAL - CUPE EUROPENE
Echipa feminina de handbal Oltchim Rm. Valcea ocupa locul
secund in prima grupa principala din Liga Campionilor, dupa ce s-a
impus vineri seara, pe teren propriu, in fata gruparii ruse Lada
Togliatti, cu 35-26 (16-12), iar liderul Gyor a invins ieri pe Nürnberg
cu 30-25. Sambata, Rulmentul Brasov, Tomis Constanta si Dunarea Braila au reusit sa acceada in "sferturile" cupelor europene.
Echipa masculina de handbal UCM Resitas-a calificat sambata
in sferturile de finala ale Challenge Cup, desi a pierdut, in deplasare, cu Moslavina Kutina, scor 34-36 (17-12), dupa40-26 in tur. In
aceeasi faza a urcat si "Poli" Timisoara, care a trecut pe teren
propriu de Fram Reykjavik cu scorul general de 50-49. Din pacate,
Steaua MFA a fost eliminata din Cupa Cupelor, dupa ce a pierdut
ambele jocuri in compania lui Veszprem la diferente de opt goluri.
SFERTURILE CUPEI CUPELOR
Echipa de handbal feminin Rulmentul Braşov va întâlni în
sferturile Cupei Cupelor formaţia slovenă Krim Ljubljana, în timp
ce cealaltă reprezentantă a României în această competiţie, "U"
Jolidon Cluj, se va confrunta cu Podravka Koprivnica (Croaţia),
informează EHF.
Celelalte partide: Akaba BeraBera (Spania) - KIF Vejen (Danemarca) si Larvik HK (Norvegia) - Havre HAC (Franţa).
Partidele tur se vor disputa la 8/9 martie pe terenurile primelor
echipe extrase din urnă, iar manşa secundă va avea loc la 15/16
martie.

Vineri/22 Februarie

Timişoara
+10ºC
0ºC
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Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+10ºC
+2ºC

Oraviţa +8ºC
+2ºC

+10ºC
+3ºC

Marţi, 26 Februarie

+11ºC
+2ºC

Sâmb@t@/23 Februarie

+10ºC
+2ºC

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
+2ºC

+10ºC
+4ºC

+11ºC
-2ºC

Marti si miercuri s-au desfasurat
meciurile tur din cadrul optimilor de
finala ale Ligii Campionilor.
Iata rezultatele inregistrate:
Marti, 19.02.2008:
Schalke 04 - FC Porto
1-0
AS Roma - Real Madrid
2-1
O. Pireu - Chelsea
0-0
Liverpool - Inter Milano
2-0
Miercuri, 20.02.2008:
Celtic - Barcelona
2-3
O. Lyon - Manchester U.
1-1
Fenerbahce - Sevilla
3-2
Arsenal -AC Milan
0-0
Meciurile retur se vor desfasura in
04 si 05 martie 2007.

BASCHET - ALL
STAR GAME
Victorie pentru Est in All
Star Game. Selectionata Estului s-a impus din nou in All Star
Game, dupa o pauza de un an,
134-128 contra echipei Vestului. Fara Kevin Garnett si Caron
Butler, ambii accidentati, Estul a
mizat din plin pe evolutia de
senzatie a noului Michael
Jordan, LeBron James, jucator
care avea in cele din urma sa
castige si titlul de MVP.
James a fost foarte aproape
de o evolutie completa, 27 de
puncte, opt recuperari si noua
pase decisive, alti evidentiati ai
partidei fiind Ray Allen, Chris
Paul, Brandon Roy si Carmelo
Anthony.
Dintre jucatorii cu pretentii,
Kobe Bryant a evoluat doar trei
minute, iar Allen Iverson a reusit
sapte puncte, doua recuperari si
sase pase decisive in 21 de
minute.

BIATLON
Clasari modeste pentru reprezentantele Romaniei la CM
de Biatlon. Patru sportive din
Romania au luat startul in proba
individuala de 15 kilometri de la
Campionatul Mondial de Biatlon
care se desfasoara in localitatea suedeza Ostersund, cea
mai buna clasare fiind obtinuta
de Eva Tofalvi, locul 43 la final.
Desi a ratat doua trei focuri
in poligon, Alexandra Rusu nu a
reusit sa urce mai mult de locul
45. Mihaela Purdea s-a clasat a
53-a (8:47.6), in timp ce Dana
Plotogea a fost a 73-a
competitoare la final (11:21.7)
dintr-un total de 91 de sportive.
Ekaterina Ioureva din Rusi

Duminic@/24 Februarie

Timişoara
Caransebeş

Liga Campionilor

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+10ºC
+2ºC

Caransebeş

+8ºC
0ºC

Reşiţa
Oraviţa +11ºC
+8ºC

Oraviţa +8ºC
+2ºC

+10ºC
+3ºC

Miercuri, 27 Februarie Joi, 28 Februarie

Vineri, 29 Feb.

+12ºC
+7ºC

+13ºC
+9ºC

Sâmbătă, 1 Martie

Duminică, 2 Martie

Reşiţa

+13ºC/+7ºC

+12ºC/+5ºC

+11ºC/+6ºC

+11ºC/+6ºC

+12ºC/+6ºC

+12ºC/+6ºC

+13ºC/+7ºC

Timişoara

+13ºC/+2ºC

+14ºC/+3ºC

+13ºC/+5ºC

+14ºC/+5ºC

+13ºC/+5ºC

+15ºC/+6ºC

+16ºC/+6ºC
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