
...pag. 8

Meteo Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

perioada
11 - 21 Iunie 9200

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Preţ 1 leu ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 3

...pag. 7

...pag. 6

Agenţii
imobiliare

SPORT

...pag. 4

Rezultatele alegerilor
europarlamentare

7 iunie 2009

Tenis
Formula 1

Ciclism
Handbal

Centrul de sprijin
pentru afaceri
şi agricultură

Pl ţi în sectorul
zootehnie

ă

Programul de înnoire
a parcului auto

Parlamentul
european

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma

Tel. 0255-221134

-online.ro

“PRISMA”

Anunţuri,
publicitate

Anul XI Nr.V 1611 - 24 Iunie 2009

Secretariatul Tehnic Comun din cadrul Biroului Regional
pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, a organizat în data
de 9 iunie 2009 la Băile Herculane, în jud. Caraş-Severin
evenimentul „Forum pentru Identificarea de Parteneri” (Partner
Search Forum) adresat potenţialilor aplicanţi ai Programului IPA
de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, atât din
România judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi, cât şi din
Serbia districtele Borski, Branicevski, Banatul de Nord, Banatul
Central şi Banatul de Sud.

Scopul urmărit a fost acela de a sprijini potenţialii aplicanţi din
România care doresc să întâlnească potenţiali parteneri din Ser-
bia interesaţi în realizarea de proiecte de cooperare transfrontali-
eră şi să obţină informaţii tehnice cu privire la prevederile acestui
prim apel pentru propuneri de proiecte. Potenţialii aplicanţi pot fi
reprezentanţii autorităţilor publice locale, organizaţiilor non-
guvernamentale, asociaţiilor non-profit, universităţilor sau
institutelor de cercetare din aria eligibilă a programului.

Echipa BRCT Timişoara, coordonată de directorul executiv
Anca Lolescu, a răspuns întrebărilor participanţilor atât în cadrul
prezentărilor bilingve care au avut loc la începutul
evenimentului cât şi pe parcursul întâlnirilor directe dintre
potenţialii aplicanţi români şi sârbi din cadrul forumului. Printre
co-organizatori s-au numărat reprezentanţii Ministerului de
Finanţate din Republica Serbia (Autoritate Naţională în acest
program) şi reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei din România (Autoritate de Management).

Reamintim că, finanţarea europeană IPA (Instrumentul de
Asistenţă pentru Preaderare) disponibilă în cadrul acestui prim
apel pentru propuneri de proiecte este de 10.419.132 €. Proiec-
tele care vor fi depuse în cadrul acestui apel trebuie să se înscrie

într-una dintre cele trei axe prioritare ale Programului IPA de
Cooperare Transfrontalieră România Serbia: 1 - Dezvoltarea
economică şi socială, 2 - Mediul şi pregătirea pentru situaţii de
urgenţă, 3 - Promovarea activităţilor „people to people.”

Informaţii suplimentare se pot obţine accesând paginile de
Internet: www.romania-serbia.net , www.brct-timisoara.ro sau
contactând serviciul Help Desk de la sediul BRCTTimişoara, str.
Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, jud. Timiş; Tel 0356-426360;
Fax 0356-426361; e-mail: ipacbc@brct-timisoara.ro

Ieri, 10 iunie, la cantina Grupului Şcolar „Al. Popp” Reşiţa a
avut loc Serbarea abecedarului, acţiune organizată de clasa I A
de la Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Reşiţa.

Elevii au învăţat scrisul şi cititul folosind strategii de lectură
şi scriere pentru dezvoltarea gândirii critice, realizând pe
parcursul anului şcolar propriul abecedar. Astfel, serbarea a
marcat sfârşitul călătoriei în Ţara Literelor, îndrumaţi de
Făt-Frumos. Inedită a fost prezenţa acestui personaj în mijlocul
copiilor, înmânându-le diplomele. La eveniment au fost prezenţi
toţi cei 26 elevi, d-na înv., părinţi, bunici dar şi alţi invitaţi.

De organizarea evenimentului s-au ocupat doamna
învăţătoareAna Ciorbă şi Comitetul de părinţi al clasei IA.

Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 282.258

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne 78.485 27,80%

Total voturi valabil exprimate 76.144 97,01%

Total voturi nule 2.311 2,94%
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Rezultatul voturilor exprimate în Caraş-Severin
la alegerile europarlamentare din 7 iunie 2009

Forum pentru Identificarea de Parteneri

Serbarea abecedarului
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Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă
a impozitelor, au obligaţia să depună o declaraţie
privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit (Declaraţia 205), la
organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a

, pentru anul expirat.anului fiscal curent

În data de 4 iunie, efectivele Biroului Poliţiei
Urbane din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa
au executat o acţiune pe linia combaterii
comerţului ilicit cu . Au fost
legitimate 32 de persoane, dintre care 5 au fost
conduse la sediul poliţiei.

ţigări netimbrate

| 11 - 24 Iunie 2009 | PRISMA

Contribuabilii care realizează venituri din
şi din cedarea folosinţei bunurilor, cu

excepţia celor care obţin venituri din arendare şi din
activităţi agricole, pot efectua în termenul legal plata
anticipată a impozitului pe venit, aferentă trimestrului II
din 2009, până la 15 iunie.

activităţi
independente

Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

RE IŢA

CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :

TOTAL JUDEŢ: 366

Ş

Ş

: Asistent medical generalist: 4; Bucatar: 4; Casier: 18; Cofetar: 2;
Electrician auto: 1; Functionar informatii : 4; Inginer industria alimentara: 1; Ingrijitor
cladiri: 7; Lacatus constructii metalice: 10; Lucrator comercial: 50; Lucrator sortator
deseuri: 97; Manipulant marfuri: 2; Muncitor necalificat la ambalat produse : 2;
Muncitor necalificat la demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 7; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 4; Operator fabricarea mezelurilor: 1; Ospatar: 3;
Primitor distribuitor: 3; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 20; Taietor manual
lemn de foc: 1; Tinichigiu carosier: 1; Vanzator: 16; Zidar rosar tencuitor: 3;

Confectioner cablaje auto: 102; Muncitor necalificat: 2;

Asistent medical: 1;Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.06.2009

Denumirea:
Beneficiar:
Adresa:
Proiectant general:
Constructor:

L
S.C. Coda Serv S.R.L.

Lunca Pomostului
B.I.A. Maria Niculescu

S.C. Orcons Oţelu Ro
Data începerii construcţiei: 05.06.2009
Data finalizării construcţiei: 03.06.2010

ucrare demolare

şu S.A.

În prezenţa preşedintelui Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunză
verde, a primarului comunei Vermeş,
Damian Ion Iacob, a senatorului Iosif
Secăşan, a localnicilor şi a invitaţilor în
data de 1 iunie a fost inaugurat drumul
din interiorul comunei Vermeş cu o
lungime de 1,2 km. Este vorba de o
investiţie de 610 000 RON realizată cu
fonduri de la Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Locuinţelor şi de la bugetul
Consiliului Judeţean.

Despre importanţa investiţiei pentru
comunitatea pe care o reprezintă a vorbit
în alocuţiunea sa primarul comunei
Vermeş, Damian Ion Iacob care a şi
mulţumit cu această ocazie pentru

sprijinul obţinut în vederea demarării şi
finalizării investiţiei.

Sorin Frunzăverde a vorbit despre
faptul că această investiţie s-a materia
lizat în urma parteneriatului dintre
Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi
Consiliul Local Vermeş, fiind vorba de un
tip de parteneriat promovat la nivelul
întregului judeţ. Tot cu această ocazie,
preşedintele Consiliului Judeţean a
atras atenţia asupra oportunităţilor pe
care le au primăriile de a accesa fonduri
europene, Măsura 3.2.2, prin care se
poate realiza alimentarea cu apă, cana
lizarea, reabilitarea de străzi şi cămine
culturale, dar şi fonduri guvernamentale,
O G 7 sau H G 577.

-

.

-

-

.u. . nr. . . nr.

Echipa de implementare a proiectului
„Centrul de sprijin pentru afaceri şi
agricultură în localitatea Bîrz, comuna
Dalboşeţ” formată din specialişti din
cadrul Consiliului Judeţean Caraş-
Severin, s-au aflat timp de două zile, 28
29 mai, la Vârşeţ, Republica Serbia.

Vizita de lucru a avut loc în cadrul
proiectului amintit, reprezentanţii Consi
liului Judeţean având programate întâl
niri cu mai mulţi întreprinzători din zona
Vârşeţ. Împreună cu delegaţii Consiliului
Judeţean la aceste întâlniri au participat
20 de întreprinzători din zona Dalboşeţ
ce activează în domeniul agricol.

Finanţat prin Programului de Vecină
tate România Serbia 2004-2006,
proiectul „Centru de sprijin pentru dez

voltarea afacerilor şi agriculturii la Birz,
comuna Dalboşeţ” este implementat de
către Consiliul Local Dalboşeţ în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Caraş-
Severin şi Municipalitatea Vârşeţ,
Republica Serbia.

Obiectivul general al proiectului este
de a oferi suport instituţional pentru
firmele locale din sectorul agricol din
zona Dalboşeţ, având ca şi obiectiv
specific cooperarea instituţională între
firmele din domeniul agricol din zona
Dalboşeţ şi zona Vârşeţ.

Valoare totală a proiectului este de
294.190 euro din care 264.690 euro
finanţare de la Uniunea Europeană,
29.500 euro fiind contribuţia proprie a
Consiliului Local Dalboşeţ.

-
-

-
-

-

Joi, 4 iunie, în cadrul manifestărilor
prilejuite de sărbătorirea Zilei Naţionale
a Educaţiei (5 iunie), organizate de
Asociaţia Învăţătorilor Caraş-Severineni
a avut loc şi întrunirea Comitetului Di
rector al Asociaţiei. Principalul punct pe
ordinea de zi l-au constituit pregătirile
pentru Congresul al XXX-lea al
Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din
România, care se va desfăşura în
Bucureşti, începând cu primirea
participanţilor din seara de 27 august,
până în 30 august la prânz.

Din fiecare judeţ/sector se aşteaptă o
delegaţie formată din 10-15 membri.
Înscrierile se fac prin asociaţiile/sucur
salele judeţene/de sector membre
AGIRo. Se va lucra pe departamente
(probleme de legislaţie, probleme

organizatorice, învăţământ preprimar,
primar, legătura învăţământ primar-
gimnazial etc.). Va exista comunicare în
cadrul departamentelor şi în perioada
premergătoare Congresului.

De asemenea, a fost demarată
procedura înscrierii la congres, iar până
în 30 iunie se va trimite tabelul cu
delegaţia din judeţ la sediulAGIRo-Arad,
la preşedinteleAGIRo, Viorel Dolha.

Congresul include un program
artistic susţinut de elevi, precum şi
expoziţii cu lucrări ale elevilor din
întreaga ţară, pe teme diverse, în spaţii
special amenajate. Va fi lansat un CD cu
Imnul învăţătorilor şi nu vor lipsi
conferinţe ale specialiştilor în ştiinţele
educaţiei, ca şi în anii trecuţi.

-

-

Sala de şedinţe a Consiliului
Judeţean a găzduit î 10 iunie a.c. un
atelier de lucru ce a reunit arhitecţii şefi
de la municipii şi oraşe precum şi
responsabilii cu activitatea de urbanism,
amenajarea teritoriului şi autorizarea
lucrărilor de construcţii din comunele
judeţul Caraş-Severin. Instruirea a fost
organizată de către arhitectul şef al
judeţului în scopul prezentării noutăţilor
legislative în domeniul autorizării
executării lucrărilor de construcţii.

Prezent la deschiderea lucrărilor,
preşedintele Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a
subliniat utilitatea acestor întâlniri şi
importanţa activităţii desfăşurate de
către arhitecţii şefi şi de responsabilii de
urbanism şi amenajarea teritoriului.
Totodată, a atras atenţia asupra

întârzierilor semnalate în cazul eliberării
unor autorizaţii de construcţie şi a
certificatelor de urbanism, sens în care a
solicitat eliminarea atitudinilor subiective
din aceste demersuri insistând asupra
datoriei de a elibera cât mai repede, în
termen legal, aceste autorizaţii.

Desfăşurată sub forma mai multor
sesiuni, instruirea de astăzi a cuprins
informări privind noutăţile legislative în
domeniul autorizării executării construc
ţiilor şi în vederea eliberării certificatului
de urbanism susţinute de către arhitec
tului şef al judeţului, Corneliu Buşu.
Ultimele reglementări legale în domeniul
avizării/autorizării pe linia securităţii la
incendiu şi protecţiei civile au fost pre
zentate de către reprezentantul Inspec
toratului pentru Situaţii de Urgenţă „Se
menic”, doamna Simona Dumitrache.

n

-

-

-
-
-

Atelier de lucru cu arhitecţii şefi Centrul de sprijin pentru
afaceri şi agricultură

Inaugurare la Vermeş

Întrunirea Comitetului Director al
Asocia]iei Înv@]@torilor Cara}-Severineni

PRISMA
angajeaz (colaborare)ă

Tel. 0255-221 134, 0723-144 233

jurnalist
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Potrivit Calendarului impozitului pe venit si al
contributiilor sociale, pe anul 2009, trebuie
indeplinite urmatoarele obligatii fiscale, in luna
iunie:

Efectuarea platilor anticipate aferente trim. II
2009, de catre contribuabilii care realizeaza
venituri din activitati independente, din cedarea
folosintei bunurilor, cu exceptia impozitului pe
veniturile din arendare, precum si venituri din
activitati agricole.

Calculul, retinerea si virarea impozitului pe
venitul persoanelor fizice (impozitul pe salarii),
precum si Depunerea Declaratiei privind
obligatiile de plata la bugetul de stat general
consolidat - Formular 100 - pentru luna
precedenta, de catre contribuabilii persoane
juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe
venit (cu exceptia impozitului din salarii datorate
de microintreprinderi, asocieri fara personalitate
juridica constituite intre persoane fizice precum si
persoane fizice care desfasoara activitati
independente, acestea avand obligati i
trimestriale). Se declara si impozitul pe veniturile
obtinute din Romania de nerezidenti.

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de
plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor

speciale - Formular 102 - pentru luna precedenta,
de catre platitorii de contributii carora le revin
obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale
si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul
obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor
sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor
care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial.

Depunerea Declaratiei privind veniturile
sub forma de salarii din strainatate obtinute de
catre persoane fizice care desfasoara activitate
in Romania si de catre persoanele fizice romane
angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor
consulare acreditate in Romania - Formular 224 -
pentru luna precedenta.

Depunerea Declaratiei privind impozitul
retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa,
pe beneficiari de venit - Formular 205 - pentru
anul precedent, de catre platitorii de venituri din:

venituri din dividende;
venituri din dobanzi;
castiguri din transferul titlurilor de valoare cu

impunere finala;
venituri din lichidare/dizolvare;
venituri din premii si din jocuri de noroc;
venituri din pensii;
alte venituri.

15 iunie 2009:

25 iunie 2009:
1.

2.

3.

30 iunie 2009:
�

�

�

�

�

�

�

�

Cererile pentru plăţile naţionale directe complementare ( )
în sectorul zootehnie se pot depune până în data de 15 iunie 2009.

Astfel, sprijinul financiar se acordă sub forma primei pe
exploataţie, pentru specia bovină, respectiv primei pe cap de
animal, pentru specia ovine/caprine. Pentru a beneficia de acest
sprijin financiar, crescătorii de animale trebuie să depună o cerere
la centrele locale sau judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie
pentruAgricultură (APIA), până la 15 iunie a.c, inclusiv.

Pentru a primi acest sprijin financiar, posibilii beneficiari trebuie
să îndeplinească o serie de condiţii de eligibilitate.

Astfel, prima pe exploataţie se acordă, în funcţie de efectivul de
bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de
31 ianuarie 2008, producătorilor agricoli care îndeplinesc
următoarele condiţii:

exploataţia este de cel puţin trei capete de bovine la data de
31 ianuarie 2008;

vârsta bovinelor este de cel puţin şase luni la data de
31 ianuarie 2008;

exploataţia este înregistrată în Registrul naţional al
exploataţiilor la data solicitării primei;

solicitantul nu are datorii restante la bugetul de stat şi la
bugetul local.

Trebuie menţionat că, pentru anul 2009, prima pe exploataţia
de bovine se acordă şi producătorilor agricoli pentru exploataţiile
nou înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 - 31 ianuarie 2009, care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

exploataţia este de cel puţin trei capete de bovine la data de
31 ianuarie 2009;

vârsta bovinelor este de cel puţin şase luni la data de 31
ianuarie 2009;

exploataţia este înregistrată în Registrul naţional al
exploataţiilor la data solicitării primei;

solicitantul nu are datorii restante la bugetul de stat şi la
bugetul local.

În ceea ce priveşte prima pe cap de animal pentru specia
ovine/caprine, sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli
care deţin, la data de 31 martie 2009, un efectiv de cel puţin 50 de
capete ovine femele, respectiv 25 de capete caprine femele, cu
vârsta minimă de un an.

Valoarea sprijinului financiar, atât pentru specia bovină, cât şi
pentru specia ovine/caprine, va fi stabilită prin Hotărâre de
Guvern, în funcţie de numărul animalelor eligibile rezultat în urma
controalelor.

CNDP

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Biroul de presă al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, 29-05-2009

Orice persoană fizică poate participa la Programul de înnoire a
parcului auto cu câte maşini doreşte, nu numai una, aşa cum era
până în momentul de faţă, a anunţat primul-ministru Emil Boc, la
finalul şedinţei de Guvern.

Guvernul a extins astăzi Programul de înnoire a parcului auto,
printr-o Ordonanţă de Urgenţă, eliminând astfel limitarea număru
lui de maşini pentru care o persoană fizică poate apela la Progra
mul „Rabla”, a precizat premierul. Un alt element de noutate al ac
tului normativ adoptat de Guvern constă în includerea în acest pro
gram a auto-utilitarelor uşoare, în condiţii similare autovehiculelor.

Ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, a precizat că
autoutilitara uşoară înseamnă autovehicul aparţinând categoriei
de folosinţă N1, conceput şi construit pentru transportul de mărfuri
şi având o masă maximă de 3,5 tone. După publicarea în Monitorul
Oficial a Ordonanţei de Urgenţă adoptată astăzi de Guvern,
ministrul Mediului a arătat ca va emite Ordinul pentru instrucţiunile
de aplicare, astfel încât în două săptămâni să fie incluse în
program şi autoutilitarele uşoare deţinute de persoane fizice.

Potrivit ministrului Nicolae Nemirschi, a treia etapă a
Programului de stimulare a înnoirii parcului auto, care va permite
persoanelor juridice să poată achiziţiona autoturisme şi
autoutilitare noi beneficiind de prima de casare, va începe în luna
septembrie. „Măsurile pe care le-am adoptat astăzi şi cele pe care
le vizăm pentru toamnă au scopul să încurajeze industria auto şi să
ne ajute să atingem ţintele pentru recuperarea autovehiculelor
uzate, pentru că şi acestea sunt ţinte care trebuie raportate la UE”,
a afirmat Ministrul Mediului.

-
-
-
-

Guvernul Romaniei 03.06.2009,
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Plăţi în sectorul zootehnie

Programul de înnoire a
parcului auto a fost extins

A N U N Ţ
Subscrisa S.C. SEMAG S.A., cu sediul în Topleţ, str.

Fabricii, nr. 71, jud. Cara
ţa, str. Horea, bl. A2,

parter, jud. Cara

ţa,

ş-Severin, prin lichidator judiciar
LICEV GRUP S.P.R.L., cu sediul în Reşi

ş-Severin, Nr. înregistrare U.N.P.I.R. RSP
0227/2006, v

şi
ă facem cunoscut faptul că în data de 26.06.2009,

ora 11 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Re str.
Horea, bl. A2, parter, jud. Cara licitaţie public

ţia a III-a
ţii industriale

2. Teren în suprafaţ
ţul de pornire al licitaţiei este de 2.875.000 lei f

ţiona de la sediul
lichidatorului judiciar la valoarea de 500 de lei, pân

ţie se face pân

ţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de
pornire al licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255
212940 sau la sediul lichidatorului judiciar.

ş-Severin ă cu
strigare privind vânzarea în bloc a patrimoniului debitoarei
(licita ) compus din:

1. Construc
ă totală de 66.468 mp;

Pre ără T.V.A.
Caietul de sarcini se poate achizi

ă în data de
25.06.2009, ora 12.

Înscrierea la licita ă în data de 25.06.2009,
ora 12.

Garan

-

Obliga]ii fiscale privind impozitul pe venit
}i contributiile sociale, ^n luna iunie

Situa

Notă:

Interven
ă medicală de urgen ă

Incendii

Alte situa ă

ă

ţia intervenţiilor

ţiile Staţiilor de intervenţie pentru
asistenţ ţ

ţii de urgenţ

Acţiuni pentru protecţia comunit ţii

În perioada 01.05-31.05.2009, pe teritoriul
judeţului Cara ţii de
urgenţ

ţii de urgenţ
ţiuni pentru protecţia comunit ţilor

(26,87%).
8 cazuri de urgenţ

ţii de urgenţ
ţiilor,

alunec
ţi publice, accidente de transport în

care au fost implicate substanţe periculoase,
explozii etc.

- Acţiuni pentru protecţia comunit ţilor:
deblocare u

ţie
ţia mediului,

salv

ţiilor de
urgenţ ţinut aproximativ constant,
respectiv 64 în 2008

ţii de
urgenţ

ţii de urgenţ
ţelu Ro

ţa - 1 (10,5% din totalul incendiilor), 1
ardere necontrolat

ţii
de urgenţ

ţii de urgenţ
ţii (10,5% din totalul situaţiilor de ur-

genţ
ţiuni pentru protecţia comunit ţilor - 1.

Raportat la perioada similar
ţiilor la care au participat

serviciile voluntare ţii de
urgenţ

ţii de urgenţ
ţului au fost protejate bunuri în

valoare de 14.595.000 lei, au fost asistate 12
persoane (10 adulţi

ţ

ţia de a se arunca în gol - 1
Pe timpul intervenţiilor S.I.A.M.U.D. au fost

asistate 12 persoane (10 adulţi
ţi);

asistenţ ţi

ţ
ţ

ţului Cara
ţ

ţin).
Pe timpul intervenţiilor la incendii au fost

protejate bunuri ţii în valoare de
2.210.500 lei. Pagubele produse în urma
incendiilor au fost estimate la 416.400 lei.

Cele 13 incendii izbucnite la gospod
ţene ţii electrice

defecte - 5; fumat - 4; acţiune intenţionat
ţii închise - 1.

Comparativ cu aceea

ţiei a crescut cu 18,2%,
respectiv de la 11 în 2008, la 13 în 2009. Din
totalul acestora, 61,5% au avut loc în mediul rural

ţului, au izbucnit 12 arderi necontrolate, faţ

ţiilor la arderi necontrolate au
fost protejate bunuri în valoare de 257.000 lei.

În cazul incendiilor
ţii electrice

defecte - 26 %, foc deschis - 23 %, acţiune
intenţionat

ţii deschise - 3 %, foc deschis în spaţii
închise - 3 %

ţii pentru alte situaţii de urgenţ

ţii s-au manifestat astfel
4 acţiuni pentru înl

ţiilor (40%);
6 misiuni pirotehnice (60%);
Echipa pirotehnic ţ

ţiei neexplo-
date din timpul conflictelor militare (în 6 cazuri).

În perioada 01.05-31.05.2009 s-au înregistrat
18 astfel de intervenţii, dup

ţia mediului (sablare, sp
ţii:

acordare sprijin populaţiei ţiilor în diferite
situaţii ce puteau duce la producerea de
evenimente cu consecinţe grave), astfel:
deblocare carosabil (1), deblocare u

ş-Severin, au avut loc 67 situa

ş

şi pe timpul desf şur

şi perioad

şi 67 în 2009.
Serviciile voluntare şi private pentru situa

şu - 1 şi S.V.S.U.
Luncavi

şi private pentru situa

şi private pentru situa

şi 2 copii) şi au fost salvate 2
animale.

În ceea ce priveşte valoarea bunurilor dis-
truse, aceasta a fost de 1.620.430 lei. Neexistând
persoane decedate sau r

În perioada 01.05-31.05.2009, S.I.A.M.U.D.
au intervenit în 8 cazuri, astfel:

a. descarcerare - 3
b. asisten

şi 2 copii), astfel
descarcerare - 8 persoane (adul

şi 2 copii)

Fa şi perioad

ş-Severin, au izbucnit 19
de incendii, fa şi
perioad

şi instala

şti au fost cauzate de: instala

şi perioad

şi 38,5% în mediul urban.

În perioada 01.05 - 31.05.2009, pe teritoriul
jude

şi perioad

şi a arderilor necontrolate,
cauzele au fost: fumat - 30 %, instala

şi tr

şi perioad

şi depozitarea muni

şi institu

ş
şire de pe

acoperişurile unor cl

şi perioad

ă, din care:
19 incendii (28,36%);
12 arderi necontrolate (17,91%);
10 alte situa ă (14,93%);
18 ac ă

ă asistate de S.I.A.M.U.D.
(11,94%).

- Alte situa ă: misiuni
pirotehnice, înlăturarea efectelor inunda

ări de teren, fenomene meteo periculoase,
avarii la utilită

ă
ă, deblocare carosabil, transport

apă menajeră, alimentare cu apă potabilă,
asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor
la accidente de circula ă ării
de evenimente publice, protec

ări de animale, etc.
Comparativ cu aceea ă a anului

precedent, luna mai, numărul situa
ă s-a men

ă au intervenit singure la un număr de 3
situa ă (4,5% din total), din care: 2
incendii: S.V.S.U. O

ă - S.V.S.U. Anina (8,3% din
total). Serviciile voluntare

ă au mai participat, în cooperare cu
serviciile profesioniste pentru situa ă,
la 7 interven

ă), din care: incendii - 5, arderi necontrolate -
1, ac ă

ă din anul 2008,
numărul interven

ă a crescut
În cele 67 de situa ă produse la

nivelul jude

ănite în perioada
analizată.

ă persoane - 5
- rămase blocate - 2
- degajări de persoane - 2
- cu inten

ă persoane - 4 pers.(2 adul

ă de aceea ă a anului 2008,
numărul cazurilor de urgen ă la care au intervenit
S.I.A.M.U.D., a crescut cu 14,3%, de la 7 în 2008,
la 8 în 2009.

În perioada 01.05.2009 - 31.05.2009, pe
teritoriul jude

ă de 23 incendii, în aceea
ă a anului trecut (cu 17,5% mai pu

ării
cetă

ă - 2;
trăsnet - 1; foc deschis în spa

ă a anului 2008,
luna mai, numărul incendiilor izbucnite în
gospodăriile popula

ă
de numai 3 în aceea ă a anului trecut.
Pe timpul interven

ă - 6 %, autoaprindere - 6 %, mijloace
de încălzire nesupravegheate - 3 %, foc deschis
în spa

ăsnet - 3 %.

În perioada 01.05-31.05.2009 s-au înregistrat
10 interven ă.

Comparativ cu aceea ă a anului
2008, numărul acestora a scăzut cu 23%, de la
13, în mai 2008, la 10, în mai 2009.

Aceste interven
ăturarea efectelor

inunda

ă a serviciilor de urgen ă
profesioniste a intervenit la cercetarea, identifica-
rea, transportul

ă cum urmează:
- 5 protec ălare căi

publice); - 2 salvări animale; - 11 alte interven

ă (1),
înlăturare elemente în pericol de prăbu

ădiri (2), tăiere copaci în
pericol de cădere (2), alimentare cu apă (5).

Comparativ cu aceea ă a anului
2008, numărul acestora a crescut cu 63,64%, de
la 11, în mai 2008, la 18, în mai 2009.

�

�

�

�

�

şi descar-
cerare (S.I.A.M.U.D.)

Arderi necontrolate

:

:

�

�

�

�

Analiza Situaţiilor de urgenţă
produse în perioada 1 - 31 mai 2009
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Toţi pensionarii care au o
pensie de până la 700 de lei vor putea beneficia, începând cu data de 1 iulie 2009, de medicamente compensate în proporţie de 90%

Banca Naţională a României (BNR) a stabilit, pentru luna iunie, o rată a dobânzii de referinţă de 9,71 % pe an

Ministerul Justiţiei oferă gratuit posibilitatea accesării unei baze de date care conţine toată legislaţia României emisă din decembrie 1989
şi până în prezent, la adresa: http://legislatie.just.ro Persoanele care vor achiziţiona locuinţe prin intermediul programului "Prima Casă"
vor plăti TVAde 5% România şi Rusia au semnat un acord privind înfiinţarea unei societăţi mixte de către Romgaz şi Gazprom
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Ordinul nr. 1116/C al ministrului justiţiei ţilor
cet ţene ţeniei romane de
c (M.O. nr. 251/15.04.2009)

(M.O. nr. 252/15.04.2009)
Ordinul nr. 1134/C al ministrului justitiei si libertatilor

cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane de
catre unele persoane.

Hot rârea nr. 597 a Consiliului Superior al Magistra-
turii pentru completarea Regulamentului privind modul
de organizare i desf urare a concursului pentru
recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori i
a personalului conex, aprobat prin Hot rârea
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007.

H.G. nr. 427 pentru modificarea anexei "Activit ţile

pentru care se acord sprijin financiar produc torilor
agricoli din sectorul zootehnic in anul 2008, cuantumul
acestuia, precum i suma total alocat fiec rei
activit ţi" la H.G. nr. 3/2008 privind aprobarea activit
ţilor pentru care se acord sprijin financiar produc -
torilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2008, a
cuantumului acestuia, precum i a sumei totale alocate
fiec rei activit ţi. (M.O. nr. 253/16.04.2009)

H.G. nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.G. nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului i condiţiilor de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privat a
statului. (M.O. nr. 254/16.04.2009)

H.G. nr. 408 pentru modificarea i completarea
Normelor metodologice de aplicare a O.u.G. nr.

67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile
destinate finanţ rii politicii agricole comune alocate de
la Comunitatea European , precum i a fondurilor de
cofinanţare i prefinanţare alocate de la bugetul de
stat, aprobate prin H.G. nr. 293/2008. (M.O. nr.
256/17.04.2009)

Ordinul nr. 308 al ministrului muncii, familiei i
protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor
de stat pentru ocuparea forţei de munc "Bani pentru
completarea echipei". (M.O. nr. 256/17.04.2009)

Ordinul nr. 309 al ministrului muncii, familiei i
protecţiei sociale privind aprobarea Schemei de ajutor
de stat pentru formare profesional general i
specific "Bani pentru formare profesional ". (M.O. nr.
256/17.04.2009)
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

P +PC , %
P - 2 , 1%
PNL - 1 , %
UDMR - , 2%
PRM - , 5%
PNŢCD - 1, %

SD - 31 07
DL 9 7

4 52
8 9
8 6

45
For 0 40

4 22
0

ţa Civic - , %

Elena B - , %
Abraham Pavel - 1, 3%

ă

ăsescu

Situa n Rom niaţia voturilor valabil exprimate î â :
Num 197 316

35 299 7 67
4 840 033 6 12

194 626 3 86

ărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 18. .
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne 5.0 . 2 %
Total voturi valabil exprimate . . 9 , %
Total voturi nule . , %

,

Rezultatele alegerilor europarlamentare
7 iunie 2009

Surs :ă hartă Cotidianul

Timiş

Arad

Caraş-Severin

Hunedoara

Bihor
S laă j

Satu Mare Maramureş

Cluj

Bi tris ţa
Năsăud

Suceava

Botoşani

Iaşi

Vaslui

Alba

Neamţ

Bacău

Mureş
Harghita

GalaţiVrancea

Brăila
Tulcea

Bucure tiş

Ialomiţa

Buzău

ConstanţaCălăraşi

Prahova

Covasna

Dâmbo
viţa

-

Giurgiu

Ilfov

Teleorman

Argeş

Olt
Dolj

Mehedinţi

Gorj Vâlcea

Sibiu
Braşov

PDL 35,26%
PSD 29,86%

PDL 38,32%
PSD 27,00%

PDL 40,96%
PSD 21,09%

PSD 2 , %8 56
PDL 21,73%

PSD , %34 26
PDL 30,55%

PSD , %37 03
PDL 35,60%

PSD , %39 20
PDL 36,56%

PSD , %47 59
PDL 32,16%

PSD , %51 68
PDL 22,27%

PSD , %39 56
PDL 25,27%

PSD , %41 42
PDL 26,00%

PSD , %37 63
PDL 25,20%

PSD , %45 80
PDL 21,25%

PSD , %31 88
PDL 29,15%

PSD , %48 47
PDL 21,24%

PSD , %42 44
PDL 26,95%

PSD , %40 95
PDL 24,32%

PSD , %44 80
PDL 28,40%

PSD , %34 64
PDL 27,83%

PSD , %43 01
PDL 36,23%

UDMR 27,53%
PDL 23,66%

UDMR 39,64%
PSD 20,61%

UDMR 29,55%
PSD 25,34%

UDMR 49,30%
PSD 15,70% UDMR 89,40%

PSD 3,40%

UDMR 82,41%
PSD 6,19%

PDL 31,01%
PSD 19,82%

PDL 29,51%
PSD 25,24%

PDL 37,02%
PSD 34,86%

PDL 39,50%
PSD 28,81%

PDL 41,91%
PSD 32,00%

PDL 33,40%
PSD 32,63%

PDL 44,45%
PSD 22,35%

PDL 33,93%
PSD 32,06% PDL 33,33%

PSD 22,61%

PDL 36,77%
PSD 24,59%

PDL 33,30%
PSD 31,90%

PDL 39,10%
PSD 28,80%

PDL 28,28%
PSD 27,87%

PDL 39,80%
PSD 27,20%

PDL 40,32%
PNL 23,91% PDL 29,30%

PSD 27,90%

Partidul Democrat Liberal
1. STOLOJAN THEODOR-DUM. 1943 Economist
2. MACOVEI MONICA - LUISA 1959 Jurist
3. UNGUREANU TRAIAN 1958 Jurnalist
4. PREDA CRISTIAN - DAN 1966 Profesor
5. MARINESCU MARIAN - JEAN 1952 Inginer
6. MATULA IOSIF 1958 Inginer
7. BODU SEBASTIAN -VALENTIN1970 Jurist
8. LUHAN PETRU-CONSTANTIN 1977 Economist
9. NICULESCU RAREŞ-LUCIAN 1976 Politolog

10. ANTONESCU ELENA - OANA 1979 Avocat

Partidul Naţional Liberal
1. NICOLAI NORICA 1958 Jurist
2. VĂLEAN ADINA-IOANA 1968 Matematician
3. WEBER RENATE 1955 Jurist
4. MĂNESCU RAMONA-NICOLE 1972 Avocat

Uniunea Democrată Maghiară din România
1. TŐKÉS LÁSZLÓ 1952 Preot reformat
2. WINKLER IULIU 1964 Inginer/economist
3. SÓGOR CSABA 1964 Preot

Independen iţ
1. BĂSESCU ELENA 1980 Economist

Partidul România Mare
1. VADIM-TUDOR CORNELIU 1949 Ziarist

ĂNĂSESCU CLAUDIU-CIPRIAN 1965 Medic
2. BECALI GEORGE 1958 Tehnician
3. T

Alianţa Electorală PSD+PC
1. SEVERIN ADRIAN 1954 Jurist
2. PLUMB ROVANA 1960 Dr. inginer
3. PA

ŢICĂU SILVIA-ADRIANA 1970 Inginer
5. SÂRBU DACIANA-OCTAVIA 1977 Jurist
6. CREŢU CORINA 1967 Economist
7. BO

ĂTĂLIN-SORIN 1978 Economist
10. ENCIU IOAN 1953 Economist
11. DĂNCILĂ VASILICA-VIORICA 1963 Inginer

ŞCU IOAN-MIRCEA 1949 Economist
4.

ŞTINARU VICTOR 1952 Profesor
8. CUTAŞ GEORGE-SABIN 1968 Inginer
9. IVAN C

| 11 - 24 Iunie 2009 | PRISMA
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Premierul muntenegrean Milo Djukanovic a fost reconfirmat pentru al şaselea mandat

Iulia Timoşenko şi-a
anunţat candidatura la alegerile prezidenţiale din Ucraina programate pentru ianuarie 2010 rima rundă a Dialogului Strategic şi
Economic SUA-China va avea loc în ultima săptămână a lunii iulie 2009 la Washington

6 iulie, fost

P

Vineri, 12 iunie, au loc alegeri prezidenţiale
în Iran Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) este pe punctul de a declara prima pandemie de gripă în 41 de ani. Ultima pandemie a
fost cauzată de aşa numita gripa "Hong Kong" în 1968 Emisarul SUA, Mitchell, în prima vizită în Siria şi Liban Obama a pledat în
urmă cu o săptămână, la Cairo, pentru un nou capitol în relaţiile dintre SUA şi lumea musulmană a marcat la cimitirul
soldaţilor americani din Colleville-sur-mer, împlinirea a 65 de ani de la operaţiunea de debarcare din Normandia

Parlamentul European

Prin iniţiativa GMES (Global Monitoring
for Environment and Security - Monitoriza
re globală pentru mediu şi securitate),
Europa dezvoltă un sistem propriu de
monitorizare a stării şi a evoluţiei mediului
pe planeta noastră.Acest proiect reprezen
tativ s-a numărat printre subiectele dez
bătute de miniştrii europeni responsabili cu
politica spaţială şi de reprezentanţii
Agenţiei Spaţiale Europene (ESA) cu
ocazia celei de a şasea reuniuni a
Consiliului Spaţiu, derulate la 29 mai.

GMES va produce date de observaţie a
Pământului colectate atât de la infrastruc
turi spaţiale, cât şi de la infrastructuri
terestre. Componenta spaţială cuprinde 5
misiuni satelitare, numite „Sentinel”, aflate
în curs de dezvoltare în cadrul ESA.
Componenta in-situ cuprinde senzori
tereştri, pe suprafaţa oceanelor sau
transportaţi cu ajutorul aeronavelor.Aceste
instalaţii există deja şi sunt plasate atât pe
teritoriul UE, cât şi în afara acestuia.

Vor fi furnizate servicii în următoarele 5
domenii:

Terestru (date geografice privind
acoperirea terenurilor, supravegherea
producţiei agricole)

Marin (detectarea deversărilor de
produse petroliere, prognoze meteo)

Atmosferă (calitatea aerului,
expunerea la raze UV)

Răspuns în situaţii de urgenţă
(hărţi rapide p acordarea ajutorului
umanitar)

Securitate (supravegherea frontie
relor)

GMES va oferi acces rapid la date
fiabile, care pot contribui, de exemplu, la
atenuarea impactului schimbărilor clima
tice şi la îmbunătăţirea securităţii civile.
Printre utilizatorii acestor servicii se vor
număra factori de decizie, întreprinderi sau
orice persoană care consideră utile aceste
informaţii. Iniţiativa înaintează către faza
sa operaţională, care va fi lansată în 2011.

Se aşteaptă ca serviciile de bază
GMES şi aplicaţiile acestora să constituie
un impuls important pentru inovare şi
competitivitate în Europa.

-

-
-

-

entru

-

1.

2.

3.

4.

5. -

Cei 736 de deputaţi europeni aleşi
săptămâna trecută se vor reuni la
Strasbourg între 14-16 iulie, în cadrul
sesiunii constitutive a Parlamentului
European. Noul mandat parlamentar
va începe cu alegerea unui nou pre
şedinte şi a unor noi vicepreşedinţi.
Rezultatele alegerilor prezic schim
bări politice înaintea reluării activităţii
Parlamentului, care va trebui să abor
deze, printre altele, reglementarea
pieţelor financiare şi combaterea
schimbărilor climatice.

Noii deputaţi europeni îşi vor înce
pe activitatea de la mijlocul lunii iunie,
la Bruxelles, unde se vor reuni în ca
drul grupurilor politice, pentru a pregă
ti sesiunea de la Strasbourg. Înainte
de aceasta, vor avea loc multe nego
cieri, deoarece în urma alegerilor mulţi
deputaţi au rămas în afara grupurilor.

Noul Parlament se va reuni în
plen la Strasbourg între 14 şi 16 iulie

în cadrul sesiunii constitutive. Noii
aleşi îşi vor prelua mandatul oficial în
deschiderea sesiunii, în urma trans
miterii numelor lor către Parlamentul
European de către autorităţile
naţionale competente.

În sesiunea inaugurală vor fi aleşi
preşedintele Parlamentului Euro
pean, 14 vicepreşedinţi şi şase ches
tori, care împreună formează Biroul -
organul de reglementare al Parla
mentului, care stabileşte proiectul
preliminar de estimare bugetară şi
decide cu privire la toate chestiunile
administrative, de personal şi de
organizare.

Aprobarea unui nou preşedinte al
Comisiei este o altă sarcină impor
tantă a Parlamentului European în
cadrul perioadei de sesiune din iulie.
Şefii de state şi de guverne au sarcina
de a numi un candidat la Consiliul Eu

ropean din 18-19 iunie. Preşedintele
actual, José Manuel Barroso, inten
ţionează să candideze pentru un nou
mandat de cinci ani la conducerea
executivului european. Parlamentul
European are rolul de a aproba - sau
respinge - candidatul propus de
Consiliul European.

Mai târziu, în toamnă, deputaţii
europeni vor examina comisarii
desemnaţi în audieri organizate în
cadrul comisiilor parlamentare
competente.

În urma unei schimbări în regula
mentul Parlamentului European,
preşedintele Hans-Gert Pöttering,
care tocmai şi-a încheiat mandatul, ar
putea prezida şedinţa de deschidere
a sesiunii în locul celui mai vârstnic
deputat. Comisiile Parlamentului Eu
ropean se vor reuni pentru prima dată
în noul mandat începând cu 20 iulie.

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

Un preşedinte pentru Comisie

REF. : 20090608STO56949

Noul Parlament a fost ales: ce urmează?

Parlamentul European cu componen]a grupurilor
politice provizorie dup@ alegerile europarlamentare

din 4 - 7 iunie 2009:

EPP-ED
Grupul Partidului Popular
European (Creştin-Democrat)
şi al Democraţilor Europeni

Grupul Socialist din
Parlamentul European

Grupul Alianţei Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa

Grupul Uniunea pentru
Europa Naţiunilor

Grupul Verzilor/Alianţa
Liberă Europeană

Grupul Confederal al Stângii
Unite Europene/Stânga
Verde Nordică

Grupul Independenţă
şi Democraţie

Deputa

PES

ALDE/ADLE

UEN

Greens/EFA

NI

TOTAL

GUE-NGL

IND/DEM

ţi neafiliaţi

2

1

3

13 64

1 162

5 80

- 35

- 52

- 32

- 18

4 93

3 736

din care:
PDL - 10
UDMR - 3

din care:
PSD -11

din care:
PNL - 5

PRM - 3
Eba - 1

+PC

Grupul politic TotalRO

GUE/NGL

Fără a aduce atingere componenţei PE la sesiunea de deschidere din 14 iulie 2009

Un nou sistem european care va contribui la protejarea planetei

Belgia 90,39%
Bulgaria 37.49%
Ceh 28.22%
Danemarca 59.52%
Germania 43.3 %
Estonia 43.9 %
Irlanda 57.6 %
Grecia 52.63%
Spania 46 %
Franţa 40.48%
Italia 66.46%
Cipru 59.4 %
Letonia 52.56%
Lituania 20.92%
Luxemburg 91 %
Ungaria 36.29%
Malta 78.81%
Ţările de Jos 36.5 %
Austria 42.4 %
Polonia 24.53%
Portugalia 37.03%

Slovenia 28.25%
Slovacia 19.64%
Finlanda 40.3 %
Suedia 43.8 %
Regatul Unit 34.27%

ia

0
0
0

.00

0

.00

0
0

0
0

România 27.4 %0

Rata de participare
europeană 43.1 %0

Participarea la vot
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Vând Golf III GT 1,8, an
1993, computer de bord,
geamuri electrice fa ă, 2-3 u

ă, stare bună de
func

ă pentru orice tip auto.
Tel. 0751-624309.

Vând sau schimb auto. Opel
Vectra a.f. 1993, climă, verifica
re 2010, cu microbuz. Tel. 0730-
669217.

Vând Peug t 607, a.f.
2001. Pre

ă pentru BMW
520, componente de motor de
Golf 4, 1,9 tdi, ALH. Tel. 0745-
032640, 0771-387548, 0732-
975314.

Vând Dacia 1992, 300 €,
după ora 20. Tel. 0770-453179.

Vând Ford Sierra 2,3 D an
fabrica

ă de 15,
5 prezoane cu tot cu cauciucuri
de 195/65/15, de Audi A4

ă, 1,6 injec
ări ABS, trapă, închide-

re centralizată, servo total. Pre

ă

ţ

ţionare. Tel. 0767-566351.
Vând pompe alimentare

diesel, injectoare, corpuri
distribuitoare pompe electrice
de benzin

ţ neg. Tel. 0734-
614064.

ţie 1986, înmatriculat
RO, consum 6/100, preţ 650 €.
Tel. 0745-628294.

Vând Golf 3, motor Golf 4,
a.f. 1997, 1.600 cmc, 123.000
km reali, carte service, 2 airbag,
volan, scaun reglabil, geam,
oglinzi electrice. Tel. 0764-
036695.

Vând 4 genţi de tabl

ţie, acte
la zi, dot

ţ
neg. 1.600 € urgent. Tel. 0730-
029858.

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
alimentare diesel. Tel. 0744-
852658.

şi,
caroserie coupe, închidere
centralizat

şi
piese de Golf 2. Tel. 0723-
054615.

Vând Opel Vectra an fabr.
94, stare bun

-

eo

Vând o roat

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u n i e

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Imobiliare

Matrimoniale
Caut femeie f

-

ără obliga
ă. Domn

40 ani stabilit de 20 ani în
Germania. Tel. 0356-719919.

Ofer plăceri sexuale, nu este
o glumă proastă, sună

Tânăr necăsătorit, licen

ă în Re
ăsătorie cu o

domni ă. Tel. 0771-442191.
ără discretă i ă ă-

toare a tept telefon ău la
07 - .

ţii
pentru relaţie serioas

ţiat,
în drept, cu apartament

ţa, doresc o relaţie
de prietenie sau c

Tân atr g
ul t

40 614584

şi te vei
convinge. Tel. 0754-985816.

şi ma
şin şi

şoar
ş

ş

bilă 150 mp, curte, grădină, 700
mp, bun de privatizat. Tel

ă cu etaj, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
încălzire centrală. Tel. 0722-
501895.

Închiriez apartament 2
camere. Tel. 0729-568046.

Persoană fizică vând cămin
2 camere. Pre €

ămin 1 cameră,
termopane, laminate, u ă
metalică. Pre €

ă 4 camere, 2.000
mp, grădină, anexe în Iam sau
schimb cu ma ă. Pre
€

ă modernă cu toate
utilită

€
ă fizică închiriez

apartament 1 cameră, pre

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

ă pentru depozitare sau
produc ă, termo-
pane, încălzire, curent trifazic,
curte betonată, acces tir, 2
€/mp. Tel. 0723-689971.

Vând casă în Boc
ă, cu 3 camere, îmbunătă

ă, modernă, cu gaz, satelit, cu
grădină

ă. Preferabil
tânăr cuplu termen lung sau
studen

ă în Glina cu
deschidere la

ă, toate utilită

ăr spa

ă 3 came-
re, bucătărie, curte, în total 300
mp, în Dr. Tr. Severin, cu casă/
apartament în Re

ără,
prima casă, garsonieră în
Re ă ă, între-

ă. Pre

ă
pe Tineretului în Re

ă ă, liberă. Tel.
0255-230333, 0740-203333

ă Boc ă
s-au schimb cu apartament
Re ă, are toate
utilită ă, 3 camere,
curte, grădină, anexe. Tel.
0724-700792.

Ofer spre închiriere aparta-
ment 3 camere, decomandate,
parter, Luncă, Zadei, mobilat.
Tel. 0732-850888.

Vând teren în Re

0730-
669217.

Vând cas

ţ 11.000 . Tel.
0741-166573.

Vând c

ţ 5.000 . Tel.
0770-746033, 0728-213320.

Vând cas

ţ. 5.200
. Tel. 0734-614064.

Vând cas
ţile, termopane, 2.000 mp

la Secu sau schimb cu
apartament în Re ţa. Preţ
35.000 . Tel. 0734-614064.

Persoan
ţ neg.

Tel. 0729-874317.
Vând cas

ţie, 220 mp, ap

ţi-
t

ţi. Tel. 0721367068
Vând loturi cas

ţile. Suprafeţe
între 280-1.050 mp. Tel. 0726-
425333.

Cump ţiu vânzare 15-
30 mp la parter de bloc în vad
comercial. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.

Vând/schimb cas

ţa. Tel. 0745-
032640, 0771-387548, 0732-
975314.

Ocazie pt. o familie tân

ţa utilat
ţinut ţ 19.500 neg. Tel.
0747-617306

ţa bine
situat ţinut

ţa plus diferenţ
ţile

ţa pe
Calea Caransebe

ş

şin

şi

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şa, hal

şa Mon-
tan

şi vie. Tel. 0724-700792
Ofer spre închiriere aparta-

ment mobilat 2 camere Mo-
roasa II, 300 lei/lun

şoseaua princi-
pal

şi

şi şi mobilat

şi 0355-416276
Particular vinde garsonier

şi
şi între

şi
0355-801355 sub 20.000.

Vând cas şa Montan

şi
şi renovat

şi
şului cu pomi

Ofer spre închiriere în Boc-

Vând canapea extensibil
ţ

ţ

ţie erbicidat pe
tractor. Tel. 0742-450476.

Vând pompe electrice de
benzin

ţ + mulinet

ţimi diferite, din im-
port

ţelu
ţ 250 €, Re ţa. Tel. 0723-

421009.
Vând telefon Sony Ericsson

T303 nou, camer ţ
200 lei. Tel. 0724-996382.

Vând GPS marca Navigon
5110, nou preţ 630 lei. Tel.
0732-972654.

Vând combin

ţ 300 lei, negociabil. Tel.
0724-431005.

Vând pietre preţioase,
semipreţioase

Schimb c

Vând role noi, str
ţ

100 lei.

ă
(se deschide în fa ă) folosită 2
ani, măsu ă + 3 fotolii (350 lei).
Tel. 0255-221036.

Am 3 locuri la Viena
ărături în

perioada 12-14.06.2009. Tel.
0770-715029.

Cumpăr rezervă plastic 150 l
pentru instala

ă, injectoare, capuri dis
tribuitoare, pompe alimentare
diesel. Tel. 0751-624309.

Vând mobi lă dormitor
sculptat în lemn mahon furniruit,
1.500 lei. Tel. 0355-414413.

Vând bă ă Shima
no original, aparat microunde, 2
călcătoare noi, aparat bronzat
Philips

ă cusut Singer 500 lei,
patefon cu plăci 300 lei, ma ă
spălat DU defectă 100 lei, două
rulouri ferestre. Tel. 0745-
032640, 0771-387548, 0732-
975314.

Vând corturi noi de 3, 4, 5
persoane, duble, impermeabile,
culori ăl

ă

ă foto etc. pre

ă frigorifică
Zanusi, în stare foarte bună.
Pre

ăpriori din lemn cu
scânduri. Tel. 0255-230696.

ăine,
pentru copii de 5-10 ani. Pre

Tel. 0355-410750.

şi
Pandorf pentru cump

şi scuter electric pentru
copii, 24 V. Tel 0721-515934,
0255-255937.

şin
şin

şi în
şi saltele pluşate gonflabile.

Tel. 0742-425017.
Vând urgent tablou foarte

vechi cu Fecioara Maria, 4.000
€ negociabil. Tel. 0765-301845.

Vând ferestre termopan
second-hand import Germania.
Tel. 0766-701375.

Vând c şi de Shar Pei,
pre şi

şi bijuterii. Tel.
0726-603075 http://magazine.
okazii.ro/tpc1900

Vând câine Caniche Pudel
de 4 luni alb vaccinat şi depa-
razitat la zi. Tel. 0729-490931.

-

-

Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonala
de 66 cm 600 lei, tv color mic 50
lei, ma

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

confort ţ Tel. 0770-
715029.

ţii polistiren, gresie,
faianţ

ţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri cu
muzic

ţuri
f ţ

şi siguran

Fotografiez auto, case etc. şi
asigur reclam

şuri, ziduri de
piatr

şi exterioare la pre

ă.

Caut bătrân sau copil pentru
îngrijire. Tel 0770-391275.

ă pe mai multe
site-uri de specialitate pe inter-
net. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Execut renovări apartamen-
te, case, acoperi

ă, izola
ă, preturi negociabile. Tel.

0743-907757.
Traducător autorizat limba

sârbă. Tel. 0723-781586.
Sonorizez la pre

ă de toate genurile. Tel.
0723-277475.

Execut lucrări de amenajări
interioare
ără concuren ă. Tel. 0723-

894929, 0723-054615.

Primesc fat

ţie în

ă în gazdă. Rog
seriozitate. Tel. 0721-465512.

Ofer locuri de muncă pentru
agricultură - Germania. Tel.
0745-051976.

Cut femei pentru îngrijire
bătrâni - Germania. Tel. 0745-
051976.

Asigur transport persoane în
Ungaria, Austria, Germania de
la domiciliu la destina

Asigur consiliere P.S.I. şi
P.M. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Proprietar, vând apartament
2 camere, 64 mp, situat în
Lunca Pomostului în spatele
fostului Hotel Bistra. Tel. 0770-
515949 sau 0740-085778.

Proprietar vând apartament
3 camere, decomandat, Micro
4, lâng ţit,
central ţ
43.999 . Tel. 0748-023796 sau
0770-129734.

Vând apartament 3 camere,
Al.

ţa plus diferenţ
ţile

2
camere, buc

sau schimb cu apar-tament în
Re ţa, conf. 1, cu central
sau 2 Pre

Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, îmbu
n ţit, ferestre termopan,
gresie, faianţ

ţiri. Tel. 0748-119443.
Vând apartament 2 camere,

zona Lunc
ţiu comercial

120 mp Re ţa, B-dul Republicii
nr. 20. Informaţii la tel. 0744-
103661.

Ofer spre închiriere aparta
ment 2 camere, în Lunc ţial
mobilat. Tel. 0730-669217.

Ofer spre închiriere spaţiu
de depozitat (la cas ), 70 mp,
Muncitoresc. Tel. 0730-669217.

Vând cas
ţ

ă Catedrală, îmbunătă
ă, termopane, 2 băi. Pre
€

ă Boc ă
sau schimb cu apartament
Re ă, are toate
utilită ă, 3 camere,
curte, grădină, anexe. Tel.
0724-700792.

Vând în Gătaia, casă
ătărie, baie, hol,

pais + o clădire cu 3 încăperi,
garaj, anexe, grădină 1.520 mp,

ă, et. 1
. Tel. 0256-

410590, 0747-832171.

ătă
ă, podele laminate,

u ă metalică, 62 mp, et. 2 din 4,
Calea Timi

ă cu îmbună
tă

ă. Tel. 0748-119443.
Închiriez spa

ă, ar

ă

ă, Muncitoresc, str.
Castanilor, suprafa ă construi

Şurianu. Tel. 0770-442804.
Vând cas şa Montan

şi
şi renovat

ş

şi
ş neg.

ş
şorii 33. Tel 0722-

241887, 0728-322921.
Vând garsonier

şi

-

-

-
p

-

şi vie. Tel. 0751-132460.
Închiriez în B

Şag - m

şi

şi

şi
ceva mobil

şi

ăile Herculane
apartament cu 2 camere,
confort 1, decomandat, mobilat,
utilat pe termen lung. Pre

ă. Tel. 0723-277475.
Vând apartament la casă în

Muncitoresc, cu o cameră, bu-
cătărie, baie, centrală, pre

ă în
ănăstire TM, 15.500 €.

Tel. 0744-771725.
Închiriez apartament 2

camere în Govândari Re

ăi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.

Vând/schimb casă total
modernizată la Muncitoresc,
100 mp construi

ătărie, baie, pivni ă,
terasă, curte pavată, gradină,
cu altă casă minim 3 dormi-
toare. Tel. 0727-831170.

Vând apartament 2 camere
confort 1 renovat complet, cu
centrală, zona Spar, pre

ă +
diferen ă. Tel. 0741-731203.

Vând casă în Re
ă

exclusivistă, 3 camere, baie,
bucătărie, toate utilită

ăi, renovat,
izolat, termopane, centrală

ă. Tel. 0723-894929.
ă mare în Re

ăi, 2
balcoane, îmbunătă

ă, 60.000 € neg.
Tel. 0727-824655.

ţ 120
€/lun

ţ neg.
Tel. 0727-942078.

Schimb apartament 2 came-
re confort 1, complet renovat,
parter, micro 4, cu 3, 4 camere
et. 1 sau 2 max. Tel. 0355-
719889.

Închiriez apartament 2 ca-
mere mobilat zona Intim 200 €.
Tel. 0745-943635.

Vând 3 parcele teren cas

ţa,
100 €. Tel. 0746-185350.

Vând apartament 3 camere,
2 b

ţi, 2 dormitoare,
living, buc ţ

ţ
informativ 34.000 €. Tel. 0730-
484325.

Schimb apartament 2 came-
re confort 2 cu garsonier

ţ
ţa str.

Colonia Oltului nr. 6, zon

ţile. Preţ
100.000 €. Tel. 0357-806021,
0740-897846.

Vând apartament 3 camere
decomandate, 2 b

Vând cas ţa.
Tel. 0355-806864, 0745-
157348, 0745-174215.

Vând apartament 3 camere
centru, conf. 1 semidecoman-
dat, 98 mp, et. 5/10, 2 b

ţit, în
spatele magazinului Plus,
vedere în faţ

SC ARCH ADIA PROD
SRL Re ţa ngajez
electrician. Tel. 0255-
220010 sau 0744-772429.

’
- aşi ă
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

ţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Re ţa, zona C. Timi ţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fost ţie
în domeniul construcţiilor situate în
Re ţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere deco
mandat situat în Re ţa, zona Lunca Po
mostului, et. 1/4 parţial îmbun ţit. Preţ
36.500 € neg Tel. 221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere, deco
mandat, 80 mp, situat în Boc

ţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

Vând 11.800 mp teren situat în
Re ţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principal ţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firm ţa de 60 mp, situat
în Re ţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€ Tel. 221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
î ţa de 4.200 mp, p+4,

pretabil ţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.

ţie în ro
ţa, Camera de

Comerţ. Preţ 5 .000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 600 mp cu po-
sibilit ţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilit ţi de cump -

ţa, zona Intim. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

ţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansard

ţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 € Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

ţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.

i utilat
ţ

0.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40

ml. situat pe C. Caransebe
ţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal -

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe Pipirig ţile.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774

Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Re ţa, zona Calea Timi ţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţ ţa,
zona Lunc ţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere
mobilat ţa centru. Preţ
350 €/lun Tel. 221529, 0720-038774.

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

ţa pe B-
dul Republicii. Preţ. 20 /mp. Tel.
221529, 0720-038774.

Caut s

Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu

depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774

Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774

Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbun ţite, poziţie central ţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

ă pe bd. Rev. din De-
cembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent.

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

ă de 140 mp situat în Re
ă, la stradă. Pre

ă.

ă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Re

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Garsonier

Vând garsonier

Vând apartament 3 camere Republicii,
etaj 2/10, confort 1, decomandat, 80 mp,
termopan, central

Vând cas

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în stare
buna , zona buna pentru investi

ă Tineretului, etaj 2/9, 32 mp
podele laminate, u ă intrare metalică,
cabină du ă, mobilată

ă modest, chirie 80 € + 3 luni garan

ără alte
îmbunătă

ă metalică la intrare, aragaz,
frigider, convector, instant, TV, gresie,
faian ă, chirie 130 € +130 € garan

ă de spălat, centrală, termopane,
semidecomandat, chirie 250 €+250 €
garan

ă

ă gol,
chirie 300 €, cod anun

ă, podele, 2 bai, vana pe colt,
gresie, faian ă, chirie 300 € + 300 €
garan

ă gol,
chirie 200 € + 200 € garan

ă Mociur, etaj 3/4,
convector, gaz, apă caldă, perete exterior
izolat, baie mare, 28 mp, pre

ă Aleea Tineretului, etaj
2/9, renovata, podele laminate, u ă
metalică, cabină du ă,
mobilată modest, 32 mp, pre

ă Constructorilor, etaj
4/4, fără îmbunătă

ă Aleea Rarău, etaj 1/4,
bucătărie, baie, balcon închis, termopan
camera, fara alte îmbunătă

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă nemontată
ă

nouă, 2 aparate de aer condi

ă
ătărie Marita, u ă intrare metalică, pre

ătărie, parchet
camere, centrala instala

ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit,
neamenajat, pre

ă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte , gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte,
gradină, cărămidă arsa, 382 mp suprafa ă
totală, pre

ă 1000 mp, pre

ărului
(Scorillo), suprafa ă 3250 mp,acces drum,
izvor apă potabilă, 2 funda

ă, curent,
utilită

ş
ş, gresie, faian şi

utilat

ş

şi utilat, chirie 250 € + 1 luna
garan

şi utilat lux, chirie 350 € + 1
luna garan

şului, etaj 3/4, complet mobilat şi utilat
nou, termopane, podele, centrala, confort
2, semidecomandat, chirie 200 €+200 €
garan

şi utilat, frigider, aragaz,
maşin

şi utilat modest, centrala,
utilit

şi utilat, termopane,
central

ş
ş, gresie, faian

ş

şi calori
fere, parchet nemontat, instala

ş

şi buc

ş

şi ş.
Hale pentru depozitare în Reşi

ş, Doman.

ţ
ţie,

cod anunţ 00382.
Apartament 2 camere Lunca, pretabil

birouri sau depozit, parter, f
ţiri, chirie 200 € +100 € garanţie,

cod anunţ 00173.
Apartament 2 camere Lunca, etaj 3/4,

mobilat, u

ţ ţie, cod
anunţ 00267.

Apartament 2 camere Govândari, etaj
5/10, centrala, termopane, podele, com-
plet mobilat

ţie, cod anunţ 00356.
Apartament 2 camere Govândari, etaj

2/4, mobilat
ţie, cod anunţ 00385.

Apartament 2 camere Calea Caranse-
be

ţie, cod anunţ 00254.
Apartament 3 camere Lunca, etaj 3/3,

complet mobilat

ţie, cod anunţ 000146.
Apartament 3 camere Govândari,

P/10, mobilat
ţi contorizate, chirie 300 € + 300 €

garanţie, cod anunţ 00327.
Apartament 3 camere Lunca, etaj 1/3,

complet renovat, izolat, centrala, termo-
pane, boxa, debara, se închiriaz

ţ 00266.
Apartament 3 camere Centru, etaj 4/6,

complet mobilat

ţ
ţie, cod anunţ 00447.

Apartament 4 camere Govândari, etaj
1/4, centrala, apometre, se închiriaz

ţie negociabil,
cod anunţ 00448.

ţ 17.500 €
negociabil, cod anunţ 00020.

Vând garsonier

ţ
ţ 20000 €

negociabil, cod anunţ 00382.
Vând garsonier

ţiri, 27 mp, preţ 11000 €
negociabil, cod anunţ 00386.

Vând garsonier

ţiri, 32 mp, preţ
19.000 € negociabil, cod anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.

-
ţie electric
ţionat, preţ

47.000 € negociabil, cod anunţ 00336.
Vând apartament 3 camere Govândari,

P/10, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
toate utilit ţile contorizate, centrala,
buc ţ
46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.

Vând apartament 3 camere Lunca, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor

ţie pe cupru, bloc
de c ţigl ţ 45.000
€ negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u ţ

ţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ

00396.

ţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţ ţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii construite,
preţ 65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.

Vând teren extravilan Crivaia, 2000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi în apropiere, preţ 35 €/mp
negociabil, cod anunţ 00451.

Avem spaţii comerciale de închiriat în
Re ţa, Caransebe

ţa,
Caransebe

VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Albăstre-

lelor, etaj 3/4, confort 2, semidecomandat,
balcon, gresie noua hol şi bucătărie, bloc
acoperit, centrala, preţ 28.000 €
negociabil, cod anunţ 00089.

Vând apartament 2 camere Lunc , P/4,
confort 2, semidecomandat, pretabil priva-
tizare, renovat, preţ 35.000 € negociabil,
cod anunţ 00175.

Vând apartament 2 camere, Lunca,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,

modificat, centrală, termopane, preţ
26.000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ
00213.

Vând apartament 2 camere Govândari,
P/4, confort 2, semidecomandat, faianţă,
gresie, centrala, termopane, preţ 28.000 €
negociabil, cod anunţ 00228.

Vând apartament 2 camere Luncă, etaj
1/4, confort 2, semidecomandat, centrala,
tâmplărie lemn, podele laminate, uşi
interior noi, uşă intrare parchet, mobilă
bucătărie inclusă, preţ 26.000 € negociabil,
cod anunţ 00366.

Vând apartament 2 camere Moroasa,
etaj 4/4, confort 2, semidecomandat, bloc
acoperit, centrala, geam termopan, balcon
închis în termopan, podele laminate,
parţial mobilat, preţ 31.500 € negociabil,
cod anunţ 00388.

Vând apartament 2 camere Timişoarei,
P/2, confort 1, decomandat, termopane,
centrala, izolat, renovat, boxă, preţ 31.000
€ negociabil, cod anunţ 00452.

ă

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite
de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

1 iun. 9
2 iun. 9
3 iun. 9
4 iun. 9
5 iun. 9
8 iun. 9
9 iun. 9

10 iun. 9

0 93,2974
0 92,9166
0 92,8847
0 92,2600
0 93,3490
0 93,3490
0 92,7960
0 92,0724

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,10

2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

3,08
3,06
3,04
3,02
3,00

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10

11 Mai - 10 Iunie 2009

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 11 - 24 Iunie 2009 |



DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Cupa Natiunilor: Uruguay - Romania

Vineri TVR 2 ora 20:00
MOTORSPORT: Cursa de 24 de ore de la Le Mans 2009

Sambata Eurosport ora 14:30
HANDBAL MASC.: Calificari CE, Romania - Muntenegru

Sambata Sport.ro ora 16:00
VOLEI FEM.: Liga Europeana: Marea Britanie - Romania

Sambata TVR 2 ora 17:00
HANDBAL FEM.: Calificari CM, Romania - Belarus

Sambata Sport.ro ora 20:00
FOTBAL: Fianla Cupei Romaniei: FC Timisoara - CFR Cluj

Sambata Antena 1 ora 20:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
06 - 12 iun: CICLISM - Turul Romaniei 2009;
12 iun: FOTBAL- Finala Cupei Romaniei ;
12 - 21iun: RUGBY - Cupa Natiunilor, Bucuresti .
13 - 14 iun: MOTORSPORT - Cursa de 24 h de la Le Mans.

CICLISM - TURUL ROMÂNIEI
Cea de-a 46-a editie a Turului Ciclist al Romaniei, programat in

perioada 6-13 iunie, cuprinde sapte etape si un prolog, iar in total
vor fi parcursi 1.119 kilometri si va avea premii totale de
aproximativ 35.000 de euro. La competitie vor participa 72 de
ciclisti din Bulgaria, Grecia, Ucraina, Olanda, Ungaria, Italia,
Germania, Turcia si Romania.

Turul Romaniei este de categoria 2.2 si este inscris in
calendarul Uniunii Cicliste Internationale (UCI). Competitia este
rezervata echipelor UCI continentale, echipelor nationale, regio
nale si de club, care trebuie sa aiba in componenta rutieri Under 23
si clasificati Elite (minim 4, maxim 6). Turul Romaniei va porni de la
Constanta si va trece prin Braila, Bacau, Botosani, Suceava, Targu
Neamt, Miercurea Ciuc, Sibiu si se va incheia la Balea Lac.

Dinamo va participa cu o echip

-

au f
ţara noastr

ţiile precedente. În postura de a ap ţ
ţiei din 2007,

Alexandru Ciocan, Marian Frunzeanu, R
ţi de la Dinamo Secrom), respectiv

Carol Eduard Novak, medaliat la Jocurile Paralimpice din China,
anul trecut,

ă 100% românească.
Includerea în calendarul UCI ăcut ca Turul României să
înregistreze o scădere a numărului de rutieri din ă,
urmând să ia startul doar opt cicli ă 100%
românească va prezenta Dinamo Secrom, căruia FR de Ciclism
nu i-a permis să folosească sportivii din Olanda

ăra onoarea ării
noastre se află Dan Anghelache, câ ătorul edi

ăzvan Jugănaru, Traian
Goga ălănescu (to

şti autohtoni. O echip

şi Belgia care au
animat edi

ştig

şi Ciprian B

şi Tamas Csaky (ambii de la Tuşnad Cycling Team).

FORMULA 1
Button castiga detasat la

Istanbul. Pilotul britanic Jenson
Button s-a impus, dumi nica, de
o maniera categorica in Marele
Premiu al Turciei de la Istanbul,
echip ieru l de la Brawn-
Mercedes consolidan du-si
astfel prima pozitie in cla
samentul general dupa a sasea
victorie stagionala. Al doilea pe
grila de start, Button l-a depasit
pe germanul Sebastian Vettel
dupa doar zece viraje, instalan
du-se la sefia cursei pe care nu
avea sa o mai cedeze pana la
final, decat pentru scurt timp la
cele doua intrari programate la
boxele echipei sale.

Pe pozitia secunda s-a cla
sat australianul Mark Webber,
care a profitat de strategia cu
trei opriri adoptata de coechi
pierul sau Sebastian Vettel,
diferenta la final intre cei doi
piloti de la Red Bull-Renault
fiind de doar 0.7 secunde.

In afara podiumului s-a
clasat italianul Jarno Trulli, echi
pierul de la Toyota impunandu-
se pentru 3.6 secunde in fata
germanului Nico Rosberg de la
Williams-Toyota.

Brazilianul Felipe Massa nu
a reusit sa adune decat trei
puncte intr-o cursa pe care a
castigat-o de trei ori la rand in
ultimii trei ani, Ferrari aratand ca
este inca departe de echipele
de top din campionat.

Constructorul BMW a plecat
din Turcia cu doua puncte adu
se de polonezul Robert Kubica,
in timp ce germanul Timo Glock
a obtinut ultimul punct pus in joc,
lasandu-i in afara primelor opt
pozitii pe fostii campioni
mondial Kimi Raikkonen si
FernandoAlonso.

Pentru Button succesul de la
Istanbul a fost al saselea in
primele sapte curse ale sezonu
lui, pilotul echipei Brawn-Mer
cedes adunand un total de 61
de puncte in ierarhia generala.
Desi nu a reusit sa puncteze in
Turcia, Rubens Barrichello
ramane pe locul secund, cu 35
de puncte, fiind urmat de Se
bastian Vettel, care a strans 29
de puncte. La constructori,
echipa Brawn-Mercedes are un
avans consistent de 96 puncte,
fiind urmata de Red Bull-Rena
ult, cu 56.5 puncte, si Toyota, cu
32.5 puncte. Scuderia Ferrari a
urcat pe 4, cu un total de 20 pct.

Urmatoarea intalnire cu
Marele Circ este programata in
intervalul 19-21 iunie, cand se
va desfasura Marele Premiu al
Marii Britanii pe circuitul de la
Silverstone.

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa 33-a:
M V E I G GP PM

6 1
20 5 5 2 5
20 61

6
5 11 6

. 1 7
3 5

7 4
7

9 3
6

4 9
3 2 6

1. Unirea Urziceni 33 21 6 50 9 69p
Dinamo Bucuresti 33 8 4 5 6
FC Timisoara* 33 7 6 58 37
CFR Cluj 33 1 11 6 44 24 59
U. Craiova 33 1 7 44 24 5

. Steaua Bucuresti 33 14 13 6 43 26 55
7. Rapid Bucuresti

FC Vaslui 33 16 6 1 43 3 54
9. FC Brasov 33 13 1 7 34 2 52

. FC Arges 33 11 8 14 36 45 41
11. Otelul Galati 33 11 7 15 37 47 40

Pandurii Tg. Jiu 33 10 10 13 26 36 40
13. Gloria Bistrita 33 11 5 1 31 2 38

Politehnica Iasi 33 10 6 1 30 45 36
5. Gaz Metan Medias 33 6 18 34 51 3 p

16. Farul Constanta 33 8 19 27 50 30p
17. CS Otopeni 33 7 22 26 54 1 p
18. Gloria Buzau 33 5 25 1 1 14p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

33 16 6 11 42 32 54p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Ultima etapa (a 34-a), s-a desfasurat ieri, 10 iunie 2009: Universi
tatea Craiova - FC Vaslui; Gloria Buzau - Gloria Bistrita; Rapid Bucu
resti - Politehnica Iasi; Unirea Urziceni - Steaua Bucuresti; FC Arges -
Dinamo Bucuresti; FC Brasov - FC Timisoara; Pandurii Tg. Jiu - Otelul
Galati; Gaz Metan Medias - CFR Cluj; CS Otopeni - Farul Constanta.

-
-

LIGA 1

FOTBAL - CUPA CONFEDERA[IILOR
Cupa Confedera -

I

ţiilor FIFA 2009 este o competiţie sub emble
ma FIFAcare va avea loc înAfrica de Sud intre 14 si 21 iunie,

ţionale de pe toate continentele.
Câ ţiuni din partea CAF, Copei
America din partea CONMEBOL, Campionatului European de
Fotbal, Campionatului Mondial de Fotbal

ţiuni 2008)
Spania (Câ

GRUPA A
Africa de Sud, Spania, Iraq, Noua Zeeland

şi la
care vor participa echipele na

ştig

şi reprezentanta OFC.

Africa de Sud (gazd
ştig
ştig

ştig )
raq (Câştig

ştig
ştig

ştig

ătoarele Cupei Africii pe Na

ă)
Italia (Câ ătoare Campionatul Mondial de fotbal 2006)
SUA(Câ ătoare CONCACAF Gold Cup 2007)
Brazilia (Câ ătoare CupaAmericii 2007

ătoareAFCAsia Cup 2007)
Egipt (Câ ătoare CupaAfricii pe Na

ătoare Campionatul European de Fotbal 2008)
Noua Zeelandă (Câ ătoare 2008 OFC Nations Cup).

ă;
GRUPA B

Italia, Brazilia, Statele Unite aleAmericii, Egipt.

Echipe Participante:
�

�

�

�

�

�

�

�

Grupele Competiţiei:

HANDBAL
Nationala de handbal feminin a Romaniei a invins, sambata, in

deplasare, la Mogiliev, reprezentativa similara a Belarusului, cu
scorul de 32-31 (18-14), in meciul tur din cadrul play-off-ului
Campionatului Mondial din China. Partida retur cu Belarus va avea
loc in 13 iunie (ora 20.00), la Sala "Ioan Kunst Ghermanescu" din
Bucuresti. Campionatul Mondial din China va avea loc intre 29
noiembrie si 13 decembrie.

TENIS
Federer, campion la Roland Garros.

Kuznetsova, campioana la Roland Garros.

Sorana Cirstea, locul 27 mondial dupa Roland Garros.

Jucatorul elvetian a
obtinut, titlul de campion la Roland Garros, devenind al saselea
tenismen din istorie care se impune in toate turneele de Mare
Slem. Federer, al doilea jucator al lumii, l-a invins in marea finala
pe suedezul Robin Soderling, scor 6-1, 7-6 (1), 6-4. In urma
acestui succes, Roger Federer l-a egalat pe Pete Sampras la
numarul de succese in turneele de Grand Slam, ambii jucatori
avand cate 14 victorii. Federer, 27 ani, obtine acest al 14-lea titlu la
a 40-a sa prezenta intr-un turneu major, in timp ce Pete Sampras a
atins etalonul de 14 trofee in 2002, la US Open, cand a participat la
al 52-lea sau Grand Slam. Spre deosebire de jucatorul american
care nu a trecut niciodata de semifinale la Internationalele Frantei,
Roger Federer si-a desavarsit in acest an la Paris seria victoriilor in
competitiile majore, dupa ce a triumfat de cinci ori la Wimbledon,
de cinci ori la US Open si de trei ori la Australian Open. Ultimul
jucator, si de altfel singurul din era Open, care a triumfat in toate
turneele de Mare Slem a fostAndreAgassi.

La aproape cinci
ani distanta de la primul succes intr-un turneu de Grand Slam,
jucatoarea Svetlana Kuznetsova si-a trecut in palmares al doilea
titlu major, triumfand in competitia de simplu de la Roland Garros.
Cap de serie numarul sapte la inceputul turneului Kuznetsova a
invins-o in doua seturi pe lidera mondiala Dinara Safina, scor 6-4,
6-2. Ajunsa in a doua finala consecutiva la Roland Garros, Dinara
Safina nu si-a putut controla emotiile de-a lungul intalnirii,
capotand aproape fara drept de apel in doar 75 de minute.
Contestata de fosta lidera mondiala din Belgia si de surorile
Williams pentru ca ocupa prima pozitie a ierarhiei WTA fara a fi
castigat macar o data un trofeu major, Dinara Safina a declarat la
final urmatoarele: "Ma gasesc in aceeasi situatie ca in urma cu un
an. Sper ca intr-o zi sa pot castiga acest turneu".

Sfert-finalista la recent incheiatul turneu de la Roland Garros,
jucatoarea romana a inregistrat un salt important in clasamentul
mondial WTA, urcand de pe locul 41 pana pe pozitia a 27-a.
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