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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Închiriez în Timişoara garso
nier

şi garsonier

şi

neg.

şa
Montan

şi
vie. Tel. 0771-482592.

-
ţioas -

.
V

sau schimb în
G ţa,
2 camere, confort 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate,
buc

Preţ

ţ

ă spa ă, mobilată, ultra
central - Prefectura, parter înalt

ilă elegantă ă
mobilata, bv. Mihai Viteazul -
Politehnică. Tel. 0770-495824,
0742-773016.

Vând casă
ătaia cu apartament în Re

ătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp.
Tel.0256-410590, 0747-832171

Casă de vânzare Boc
ă, 3 camere, bucătărie,

baie, terasă, gresie, faian ă,
podele laminate, termopane,
curte, grădina, pomi fructiferi

Vând apartament Severin.
Tel. 0763-923256.

Închiriez apart 2 camere se
midecomandat, B-dul Republicii
(Spar), utilat, centrală, chirie
150 €/lună. Tel. 0740-809217.

Ofer spre închiriere pe ter
men lung apartament cu o
cameră: termopane, centrală
termică, tv, semimobilat, situat
la 20 minute de Universitate.
Pre

ă ă, gaz,
curent, acces auto în spatele
abatorului Gospodarul, 6 €/mp.
Tel. 0748-624086.

. -

-

ţ neg. Tel. 0769-235390.
Vând teren 5700 mp, posibi-

lit ţi construcţie, ap

Vând dou

Vând apartament 2 camere
zona mate-fizic

şi

ă camere cămin,
îmbunătă ă bună. Tel.
0730-786687.

ă conf. 1, bloc
cărămidă, pre

ăi, 2 balcoane, par

ătă
ăi, centrală,

Tel. 0723-894929.

ţite, zon

ţ 30.000 €
negociabil. Tel. 0727-618226.

Particular vând apartament
în centrul Re ţei, 3 camere, 2
b ţial refor
mat, 60.000 € negociabil. Tel.
0034696818890.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun ţit, ter
mopane, izolat, 2 b

-

-

Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătă ăi,
termopane, izolat ă,
Tel. 0723-894929.

ătă ămin 2 camere
+ diferen ă. Tel. 0770-497364.

Persoană fizică cumpăr gar-
sonieră sau cămin în Govândar.
Ofer banii pe loc. Tel. 0770-
746033, 0728-213320.

Vând apartament 2 camere
cu îmbunătă ă bună. Tel.
0748-119443.

ă cu îmbună
tă ă imediat. Tel.
0748-119443.

Închiriez spa

Vând ieftin teren grădină cu
pomi

ţit, 2 b

Schimb apart 2 camere cu
îmbun ţiri, cu c

ţ

ţiri, zon

Vând garsonier -
ţiri, ocupabil

ţiu comercial în
zona Intim, B-dul Republicii, bl.
2 A, preţ negociabil. Tel. 0355-
803045, 0724-011436.

ţa pe
Calea Caransebe

şi central

şi vie situat în Reşi
şului. Tel.

0751-132460.

.

Imobiliare

Rugă Bănăţeană la Paris
O delegaţie a Consiliului Judeţean Cara -Severin condus

de vicepre edintel Ionesie Ghiorghioni i din care fac parte
consilierii judeţeni Traian Smultea Gheorghe Popescu, au
participat în perioada 12-13 septembrie a.c. la Ruga
B n ţean ce a avut loc la Paris. La manifestare a participat i
prefectul judeţului Cara -Severin, Octavian Ţunea.

Premier în viaţa comunit ţii române ti din Franţa, Ruga
B n ţean a fost organizat de c tre: Societatea Cultural
„Banatul” Timi oara; Catedrala ortodoxă română Sf. Arh.
Mihail, Gavril şi Rafail din Paris i Consiliul Jud Cara -Severin.

Sâmb t , 12 septembrie a.c., la Ambasada Romaniei din
Paris a fost susţinut o conferinţ de pres ce a fost urmat de
un spectacol folcloric susţinut de ansamblurile “Semenicul” din
Re iţa, Ghiocelul” din Giroc (Timiş), „Hora Belinţului” (Timiş),
Ansamblul folcloric din Seleuş, Serbia i Orchestra „Rapsodia
bănăţeană” din Vâr et, Serbia.

În cea de-a doua zi, organizatorii i participanţii la rug au
asistat la liturghia de la Biserica Ortodox Român din strada
Jean de Beauvais, iar apoi au luat parte, în exteriorul sfântului
l ca , la momente rituale ale manifest rii precum deschiderea
jocului de rugă de către preot şi naş, urmat de jocul de rugă.
„Jocul” a fost animat de ansamblurile deja menţionate i de
soli tii vocali: Nicoleta Voica, Elena Jurjescu, Zorica Savu,
Maria Garaş, Anişoara Serafin, Mirabela Ştefănescu, Narcis
Goian, Marius Matei, Cătălin Badea, precum i de actorul
timi oreanAlexandru Ternovics.

„Na ii” rugii au fost Ionesie Ghiorghioni, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Caraş-Severin i Mihai Stepanescu,
primarul municipiului Reşiţa.
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În data de 10 septembrie a.c. în prezenţa preşedintelui
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, a
primarului oraşului Oraviţa, Ion Goga şi a primarilor celor 12

localit ţi partenere, a fost marcată finalizarea proiectului „Sistem
de gestionare a deşeurilor Oraviţa”. Manifest rile au avut loc la
staţia de transfer a deşeurilor, amplasat pe drumul de centură a
localit ţii Oraviţa, spre Marila.

Proiectul „Sistem de gestionare a deşeurilor Oraviţa” a fost
finanţat prin Programul PHARE CES 2004 şi are o valoare totală
de 1.385.783,33 euro. Aplicantul proiectului este Consiliul Local
Oraviţa iar parteneri: Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi
Consilii Locale: Berlişte, Ciuchici, Ciclova Română, Ciudanoviţa,
Cărbunari, Gradinari, Naidaş, Sasca-Montană, Răcăşdia,
Ticvaniu- Mare,Vărădia, Vrani.

Derulat în perioada noiembrie 2006 - septembrie 2009,
proiectul a avut drept obiectiv reducerea impactului activităţii de
depozitare a deşeurilor asupra calităţii factorilor de mediu şi a
sănătătii umane prin crearea unui sistem de gestiune a
deşeurilor în zona Oravita. Sistemul de gestiune al deşeurilor
priveste colectarea dual (zona urban şi rural ), transportul la
staţia de transfer, sortarea multiplă la staţia de transfer şi
transportul la depozitul final.
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(continuare )în pag. 6

Finalizarea proiectului „Sistem de gestionare a de}eurilor Oravi]a”
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:

BOC A:

CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :
ORAVI A:

TOTAL JUDET: 225

-

Ambalator manual: 5; Amanetar: 2; Asistent medical generalist: 1; Coafor:
1; Cosmetician: 1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 10; Director
magazin: 1; Director adjunct: 1; Frizer: 1; Inginer electromecanic: 1; Lucrator comercial:
7; Lucrator sortator deseuri reciclabile: 10; Manichiurist: 1; Muncitor necalificat la
ambalarea produselor : 5; Muncitor necalificat la intreti nerea drumurilor: 10; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 10; Paznic: 3; Pedichiurist: 1; Secretara: 1; Sofer
autocamion/masina de mare tonaj: 2;

Sortator: 1; Circularist: 1; Vanzator: 2; Ambalator manual: 4; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor: 5;

Inginer mecanic: 1; Confectioner cablaje auto: 92; Medic veterinar:
1; Muncitor necalificat: 4; Inginer agronom: 1;

Economist: 1; Sofer: 1;
Confectioner imbracare volane in piele: 10; Muncitor necalificat in

confectii: 25; Sofer: 1; Lacatus mecanic: 1;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.09.2009

Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumire:

Locaţie:

Proiectant: .
Asistenţă tehnică

Data finalizării construcţiei:
Valoare:

Reabilitarea Staţiei de Epurare
a Apelor Uzate din Re ţa

Câlnic

STRABAG A.G

07.07.2010
13.668.622,16 euro

şi

AQUACARAŞ

LOUIS
BERGER SAS

Beneficiar:

şi supervizare:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Proiect de hot râre privind asocie
rea Municipiului Re iţa cu Serviciul
Public ,,Direcţia Impozite i Taxe" i cu
Serviciul Public „Centrul de Zi Maria" în
scopul înfiinţ rii Asociaţiei Re iţa
European

Proiect de hot râre privind utiliza
rea fondului de rulment pentru finanţarea
investiţiei ,,Reabilitare Zona Industrial
“Valea Ţerovei".

Proiect de hot râre privind aproba
rea formul rii unor cereri de intervenţie
ale Consiliului Local al Municipiului
Re iţa în calitate de A.G.A. la S.C.
PRESCOM S.A.

Proiect de hot râre privind aproba
rea proiectului nr. 1645/2008 i a devi
zului general revizuit pentru investiţia
"Hala Central Re iţa, judeţul Cara -
Severin".

Proiect de hot râre privind aproba
rea garant rii unui nou împrumut intern
în valoare de 2.500.000 lei de c tre S.C.
Pieţe Re iţa S.R.L. în vederea realiz rii
investiţiei "Hala Central Re iţa, judeţul
Cara -Severin".

Proiect de hot râre privind aproba
rea deplas rii unei delegaţii în Franţa -
CAEN.

Proiect de hot râre privind stabili
rea normativului propriu pentru dotarea
cu autoturisme i a consumului lunar de
carburanţi la Prim ria Municipiului
Re iţa.

Proiect de hot râre privind expri
marea acordului de principiu referitor la
preluarea unor datorii pe care S.C.
Prescom S.A. Re iţa le are faţ de
creditorii s i, de c tre Consiliul Local al
Municipiului Re iţa.

Proiect de hot râre privind aproba
rea Contractului de asociere pentru
implementarea proiectului "Sistem inte
grat de management al de eurilor solide

în judeţul Cara -Severin".
Proiect de hot râre privind apro

barea modific rii art. 1 alin(1) din
Hot rârea Consiliului Local nr. 248/2009
cu privire la darea în administrare a
punctului termic nr. 26, situat în Re iţa,
str. F g ra ului, Clubului Sportiv colar
Re iţa.

Proiect de hot râre privind modi
ficarea i completarea art. 1 al H.C.L. nr.
139/2009 privind acceptarea transferului
unui teren din domeniul public al statului
i din administrarea Ministerului Agri

culturii, Padurilor si Dezvolt rii Rurale
în domeniul public al Municipiului
Re iţa i în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Re iţa.

Proiect de hot râre privind apro
barea studiului de oportunitate, a Regu
lamentului de funcţionare a activit ţii de
administrare a parc rilor publice cu plata
din Mun. Re iţa i a caietului de sarcini
pt. concesionarea, prin licita ţie public ,
a activit ţii de administrare a parc rilor
publice cu plat din Mun. Re iţa.

Proiect de hot râre privind
concesionarea prin licitaţie public pe o
durat de 10 ani a activit ţii de blocare a
autovehiculelor staţionate neregula
mentar, precum i de ridicare, transport,
depozitare, eliberare a autovehiculelor
în Municipiul Re iţa.

Proiect de hot

ţia
“Hala central ţa, judeţul Cara
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Puncte nou introduse

2. roiect de hot
garant

ţe Re ţa S.R.L în vederea realiz
ţiei “Hala central ţa, judeţul

Cara

ărâre privind aproba
rea ării unui nou împrumut intern
în valoare de 2.500.000 lei către S.C.
Pie ării
investi ă Re

-

şi
şi

ş-Severin”.

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ
1. Pompierii civili

2.Pompierii militari

Documentele consemnează existenţa
unor formaţiuni de pompieri voluntari în
Banat, încă din prima jumătate a secolului
al XIX-lea. Începuturile organizării pompie-
rilor voluntari la nivelul judeţului Caraş-
Severin sunt consemnate documentar în
anul 1870. Dintr-un registru ce cuprinde
asociaţiile profesionale din fostul judeţ
Caraş, reiese că cea mai veche reuniune
de pompieri voluntari a fost cea din Ora-
viţa, ce a fost înfiinţată la 1 iulie anul 1870.
La vremea respectivă, Oraviţa avea o în-
semnătate economică destul de impor-
tantă, aici avându-şi sediul Direcţia monta-
nistică bănăţeană şi, mai apoi, Societatea
privilegiată imperială a căilor ferate de stat.

Trei ani mai târziu, în 1873, la Caran-
sebeş se constituie o reuniune de pompieri
voluntari, iniţiativa aparţinând, cel mai
probabil, primăriei, în condiţiile în care, din
acel an, Caransebeşul a devenit nu numai
municipiu, dar şi reşedinţa comitatului Se-
verinului. La 12 decembrie 1873, primăria
Caransebeşului solicita Ministerului de
Interne din Budapesta să aprobe statutele
Reuniunii pompierilor voluntari din Caran-
sebeş. În urma răspunsului primit prin care
se cerea o nouă redactare a statutelor, la
18 decembrie 1873, se trimite o nouă adre-
să din care reiese că reuniunea în cauză
avea două secţii (de pompieri şi de salva-
re) şi că membri ei se supuneau dispozi-
ţiilor căpitanului de poliţie, doar în caz de
incendiu, fără a depinde de acesta din
punct de vedere al tehnicii de stingerea a
incendiilor. În urma unui incendiu din 5
aprilie 1874, care a distrus şase locuinţe,
ale trei fiind grav avariate, se dispune
înfiinţarea a şapte comitete zonale şi a
unuia special pentru dirijarea utilizării
cailor şi a căruţelor necesare transportului
instrumentelor de stingerea a focului şi, cu
7 aprilie 1874, se aprobă Regulamentul de
funcţionare al acestor comitete. La 30
septembrie 1917, se aprobă StatuteleAso-
ciaţiei pompierilor voluntari şi ai salvării din
Caransebeş.

În 1879, s-a constituit şi la Reşiţa o
formaţiune de pompieri voluntari, despre
care nu există prea multe date istorice,
existenţa sa fiind confirmată de defilările ce
se organizau anual la 4 mai, patronul
marilor uzine din municipiu.

Formaţia de pompieri voluntari din
Steierdorf-Anina a fost înfiinţată în decem-
brie 1881 şi din 1882 va purta numele de
Asociaţia pompierilor voluntari din
Steierdorf-Anina. Asociaţia, care avea în
componenţă în jur de 700 de persoane, era
structurată după cum urmează: grupa care
participa activ la stingerea incendiilor,
grupa care se ocupa de salvarea bunuri-
lor/persoanelor şi grupa de pază şi control.
De asemenea, pompierii voluntari de aici
aveau o vestimentaţie definitorie: un cos-
tum bleumarin închis, o cască din material
dur şi petliţe cu însemnele caracteristice
ale celor care se luptau cu focul.

Reuniunea pompierilor voluntari din
Bozovici a fost înfiinţată în anul 1884, aria
ei de activitatea fiind toată Valea Almăjului,
existând o singură prevedere restrictivă:
doar o treime din efectivul pompierilor
voluntari putea părăsi localitatea de
reşedinţă. În anul 1934, această reuniune
s-a transformat în Corpul de pompieri
voluntari din plasa Bozovici.

Reuniunea pompierilor voluntari din
Băile Herculane a fost constituită oficial,
după cum rezultă şi de pe ştampila sa, în
anul 1891, deşi se pare că începuturile ei

pot fi plasate în 1854, aşa cum apare pe o
frescă din localitate.

Nu se ştie cu exactitate când s-a
înfiinţat Asociaţia pompierilor voluntari din
Dognecea, dar statului ei a fost definitivat
la 5 iulie 1891. În statut erau prevăzute
drepturile, obligaţiile şi pedepsele
membrilor, primirea de noi membri etc.
Asociaţia avea patru plutoane şi uniformă
în funcţie de anotimp.

La Oţelu Roşu, evoluţia industriei
siderurgice a dus, cum a fost şi firesc la
înfiinţarea, la 23 aprilie 1933, a unui
serviciu de pompieri al uzinei. Acest
serviciu era format din: comandant, vice-
comandant, patru subofiţeri şi 24 de
pompieri. Scopul serviciului era „să apere
atât bunul uzinei, cât şi cel al locuitorilor din
împrejurime în cazuri de incendiu”.

Alte formaţiuni de pompieri voluntari au
fost înfiinţate la Berzasca (1895), Mehadia
(1889), Topleţ (1926), Jupalnic (1930),
Sadova Veche (1933 cu un statut redactat
în limbile română şi germană).

Pe lângă stingerea incendiilor, aceste
formaţiuni de pompieri voluntari organizau
exerciţii demonstrative cu prilejul diferitelor
sărbători. O formă superioară de pregătire
a pompierilor voluntari a fost organizarea
unor cursuri de scurtă durată, unul dintre
ele desfăşurându-se la Caransebeş, între
28 mai 2 iunie 1935.

În prezent, la nivelul judeţului Caraş-
Severin, există 77 de servicii voluntare
pentru situaţii de urgenţă, constituite la
nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.
Însă, dotările acestor servicii şi încadrarea
lor cu personal este departe de a
corespunde legislaţiei în vigoare

Prima secţie de pompieri militari din
actualul judeţ Caraş-Severin a fost
constituită la Caransebeş, la 1 aprilie 1937.
Peste trei ani, la 1 aprilie 1940, a fost
înfiinţată secţia Oraviţa, iar la 8 octombrie
1941 cea din Reşiţa.

La data înfiinţării, Secţia de pompieri
din Caransebeş avea un efectiv de 2 sub-
ofiţeri şi 18 soldaţi. La comanda secţiei, ce
aparţinea organizatoric de Grupul 7 Timi-
şoara, a fost numit plt.maj. Matei Ernest.

Secţia de pompieri Oraviţa a luat fiinţă
la 1 aprilie 1940, primul ei comandant fiind
plt. Gherghe Ştefănuţă.

Compania de pompieri a Uzinelor şi
Domeniilor Reşiţa a fost înfiinţată la 8
octombrie 1940 şi efectivul său cuprindea
un ofiţer (în rezervă) căpitan Petru Mateu,
doi subofiţeri şi 47 de militari (dintre care
unul în rezervă).

Pichetului de Pompieri Moldova Nouă
a fost înfiinţat la 1 decembrie 1994 şi avea
un efectiv de 4 subofiţeri şi 7 militari în ter-
men, comandant fiind sg.maj. Gheorghe
Percea, ulteriorul se va numi companie de
pompieri. Prin acelaşi ordin, la data de 31
iulie 1995 s-a constituit şi Pichetul de Pom-
pieri militari Bozovici, aflat în subordinea
Companiei Moldova Nouă, la comanda
căreia fiind numit plt.maj. Pavel Haramuz.
Pichetul de pompieri militari Bozovici avea
în subordine 1 subofiţer şi 8 militari în
termen.

În urma Hotărârii de Guvern 1492 din 9
septembrie 2004, a luat fiinţă Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al jud.
Caraş-Severin, continuatorul tradiţiilor de
arme ale pompierilor militari şi ale protec-
ţiei civile, care are în subordine: Detaşa-
mentele de Pompieri Reşiţa şi Caranse-
beş, Secţiile de Pompieri Oraviţa şi Moldo-
va Nouă, cu Garda de Intervenţie Bozovici.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Caraş-Severin, organi-
zează în data de 25 septembrie 2009,
începând cu ora 9, Bursa locurilor de
muncă pentru absolvenţi.

În acest an, absolvenţii sunt invitaţi să
participe la Bursele ce se vor organiza în 2
localităţi din judeţ. La Reşiţa Bursa va fi
organizată la Universitatea “Eftimie
Murgu”, iar în judet, bursa locurilor de
muncă pentru absolvenţi va fi organizata la
Caransebeş, la Grupul Şcolar Auto (str.
Tribunalului nr. 2) .

Până în prezent, au confirmat partici-
parea la bursă un număr de 9 agenţi eco-
nomici (7 la Reşiţa şi 2 la Caransebeş).
Aceştia oferă absolvenţilor 100 locuri de
muncă: 95 la Reşiţa si 5 la Caransebes.

Dintre cele 100 locuri de muncă puse la
dispoziţia absolvenţilor, 15 sunt pentru stu-
dii superioare: inginer electromecanic (3),
inginer electrotehnist (3), inginer metalurg
(2), inginer sudor (2), inginer mecanic (1),
inginer proiectant (1), inginer tehnolog (1),
sef serviciu laborator (1) şi manager pro-
iecte (1). Celelalte locuri de muncă pentru
absolvenţi sunt în 19 meserii şi speciali-
zări: muncitor necalificat la asamblarea
pieselor (25), lacatus confectii metalice
(10), sudor electric si autogen (10), strun-
gar (8), lacatus mecanic (5), vanzator (4),

rectificator (4), ospatar (3), electrician (2),
frezor universal (2), lucrator comercial (2),
mecanic auto (1), vopsitor auto (1),
tinichigiu auto (1), bucatar(1), electrician
masini unelte (1), controlor calitate (1),
electrocarist (1) si muncitor necalificat (3).

Agenţii economici care doresc să an-
gajeze absolvenţi pot beneficia de facilită-
ţile pe care le oferă Legea nr. 76/2002
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
şi stimularea ocupării forţei de muncă, res-
pectiv: subvenţionarea locurilor de muncă,
acordarea de credite în condiţii avanta-
joase în vederea creării de noi locuri de
muncă, precum şi acordarea unor facilităţi.

Absolvenţii care se află în căutarea
unui loc de muncă sunt invitaţi să participe
la Bursă atât pentru a avea şansa de a
deveni persoane angajate, cât şi pentru
prezentarea CV-urilor agenţilor economici
prezenţi la bursă, medierea directă în
cadrul burselor locurilor de muncă fiind cea
mai eficientă formă de sprijin pentru
persoanele în căutarea unui loc de muncă
în vederea încadrării .

Agenţii economici care doresc să
participe la Bursă sunt aşteptaţi să depună
ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei
din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17 (tel.
0255-212380) sau la sediul Agenţiei locale
din Caransebeş (tel. 0255-516323).

Ordinea de zi a }edin]ei extraordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de 10.09.2009

Pompierii din Banat

| 17 - 30 Septembrie 2009 | PRISMA

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
25 septembrie 2009



33

S ş-Severin
ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „SEMENIC“ Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin,

Deoarece n ultima vreme compania noastra a fost inta
unor atacuri pe subiectul utiliz rii lacurilor componente ale
sistemului hidroenergetic B rzava Superioar (Grebla,
Secu, Breazova-V li g, Gozna), pentru a clarifica odat
pentru totdeauna disputele nesf r ite n jurul chestiunii
legat de utilizarea n scopuri turistice a amenaj rii tehnice
hidroenergetice B rzava Superioar i mai ales pozi ia
companiei noastre, dorim s facem urm toarele preciz ri:

Amenajarea Hidroenergetic B rzava Superioar , deci
inclusiv Lacul Gozna (V liug), a fost construit EXCLUSIV
pentru produc ia de energie electric i aprovizionarea cu
ap a ora ului Re i a i mprejurimi i, ca urmare, serve te
pentru realizarea unor obiective economice din cadrul
bugetului companiei TMK (care este PROPRIETARUL
SISTEMULUI INCLUSIV AL TERENURILOR LACURI-
LOR) i nu are destina ie turistic . n plus, ''industria
turistic '' din jurul lacului s-a dezvoltat haotic, la limit sau
peste limita legalit ii i f r a fi rezultatul unui program
coerent care s fi fost agrementat cu legisla ia n domeniu
i mai ales cu proprietarul sistemului hidroenergetic. De

asemenea, av nd n vedere faptul c sistemul
hidroenergetic este destinat i aprovizion rii cu ap
potabil a Municipiului Re i a i a mprejurimilor sale, n
conformitate cu prevederile legale i directivele EU n
domeniu, este INTERZIS folosirea acestor lacuri n
scopuri turistice sau pentru deversarea reziduurilor de la
diversele cabane i pensiuni construite, a a cum am mai
spus, la limita legalit ii i sub ochii ng duitori ai celor care
au dat autoriza ii de construc ie f r a cere i acceptul
proprietarului de drept al lacurilor, adic TMK-RE I A.A a
cum am iterat de foarte multe ori, n prealabil, tuturor
autorit ilor competente n domeniu (Prefectura, Apele
Rom ne, prim rii din zon ), TMK-Re i a nu permite
desf urarea pe lac de activit i turistice, ntruc t apa din
lac este utilizat pentru potabilizare n municipiul Re i a i,
din acest motiv, este interzis utilizarea lacului n alte
scopuri dec t produc ia de energie electric i potabilizare;
consideram, deci, c activitatea turistic ce se desf oar
pe suprafa a acestor lacuri nu face dec t s afecteze
negativ calitatea apei, i starea de cura enie a mediului
nconjur tor, elemente de care autorit ile ndeosebi i
cet enii ar trebui s fie direct interesate. Din p cate, n loc
s someze pe to i cei care, nc lc nd legisla ia n domeniu,
polueaz apele din sistemul hidroenergetic, prim riile din
zona lacurilor i autorit ile competente fac presiuni asupra
companiei s accepte construirea de pensiuni i pontoane
ilegale pe malul acestora nelu nd nici o m sur n privin a
devers rilor de dejec ii menajere, ce afecteaz s n tatea
popula iei i calitatea apei. Toate aceste presiuni servesc
interesul economic restrans al unor proprietari de pensiuni
din zon i fac grave deservicii popula iei din zon .

Nivelul apei n baraj este monitorizat permanent de
c tre noi i, mpreun cu Apele Romane (cu care am avut o
colaborare tehnic bun de-a lungul timpului) se fac
eforturi de a fi men inute peste cota minim acceptat .
Cota minim acceptat este dat de siguran a
construc iilor hidroenergetice i nu de dorin a de a face
turism pe lacuri. Credem c este interesant de tiut faptul

c TMK-Re i a transport PE CHELTUIALA SA din bazinul
hidrografic Timi -Trei Ape spre bazinul B rzava un volum
nsemnat de ap , care conduce la un debit suplimentar n
acest bazin hidrografic; transportul f c ndu-se exclusiv pe
costurile TMK-RE I A. De asemenea, TMK-RE I A
pl te te statului Roman redeven pentru fiecare mc de
ap pe care o utilizeaz . n acest sens, nici un agent sau
entitatate interesat de a a zisul ''turism'' nu particip la
aceast cheltuial dar se folose te liber i ilegal de
suprafa a lacurilor pe care le polueaz dup bunul plac. Din
nregistr rile i documentele originale existente n

companie rezult c TMK-RE I A NU a dep it limita de
nivel pe care a agreeat-o anterior cuApele Rom ne.

Facem de asemenea cunoscut pe aceast cale c
oprirea produc iei de energie electric n sistemul
hidroenergetic (lucru sugerat de-a lungul timpului prin
diverse ''metode'') ar conduce la concedierea a cca. 250 de
salaria i din companie, lucru pe care noi nu l dorim i
b nuim c nu l doresc nici autorit ile locale. TMK-Re i a a
fost întotdeauna deschis pentru a solu iona i rezolva
amiabil problemele care apar n vecin t ile sale dar numai
dac interesul companiei, securitatea instala iilor (inclusiv
hidrotehnice) sau s n tatea popula iei care prime te ap
din aceste lacuri nu au de suferit.

Pentru a clarifica situa ia, mai trebuie spus c TMK-
Re i a, nu n elege s sus in pe costurile sale turismul
local privat, suport nd toate cheltuielile aferente acestei
loca ii i gestion rii / transportului apei, iar firmele care fac
turism n mprejurime s fac profit pe seama acestui lac
f r a avea nici un cost de gestionare a apelor. n fapt, cei
care realizeaz profit turistic de pe urma lacului l fac ilegal
f r respectarea normelor minime de protec ie ecologic i
dac lucrurile vor continua, vom fi nevo i s facem apel la
instan e abilitate pentru a-i obliga s intre n legalitate i s
respecte destina ia apelor din sistem. De altfel, vom trece
imediat la identificarea celor care nu respect legisla ia n
domeniu i i vom soma s intre de urgen n legalitate,
respectiv vom informa toate autorit ile despre aceste
nereguli pe m sur ce le vom identifica.

Nu v ascundem ca nu este prima dat c nd societatea
noastr este inta acestor r ut i, at t din partea unor
prim rii, precum i societ i private, persoane fizice care
ne-au generat numai pierderi. P n n acest moment TMK
s-a achitat de toate obliga iile luate prin contractul de
privati are i acorduri de mediu, iar activitatea de
produc ie, inclusiv de energie electric , a generat plata de
taxe i impozite care au fost v rsate la bugetele prim riilor
din Re i a, V liug, Prigor, Brebu Nou, etc.

Oprirea (din motive ''turistice'' i din interese m runte
economice locale) a activit ii sistemului hidroenergetic
de inut de TMK-RE I Aar crea bugetelor locale o pierdere
mult mai mare dec t aceste activit i sporadice i ilegale de
turism f cute pe seama costurilor TMK-RE I A.

Cu deosebit considera ie,
Director General

Divizia Europa TMK
ADRIAN POPESCU
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ă, 06 septembrie a.c., pe raza localită

ă din
directia Secu - Cuptoare, după efectuarea remorcării unui
alt autovehicul, a oprit autospecializata pe partea carosa
bilă, pe un sector de drum în pantă, după care s-a îndepăr
tat de acesta, fără a opri func ără a o
asigura în mod corespunzător, fapt pentru care autospe
cializata a pornit spre înapoi, acro

ă accidente
rutiere

rme de

ccident rutier u ării prin loc
nepermis

O armă ătoare au fost găsite de
poli ă

ă

ă pe raza comunei Naidă
ă două ore. Aproximativ 10 hectare

de vegeta ă au fost mistuite de focul ce a izbucnit
cel mai probabil de la o ă aruncată la întâmplare.

Echipa pirotehnică din cadrul ISU „Semenic” CS, a
avut două misiuni de asanare a teritoriului de muni
ămasă neexplodată. Prima dintre ele a avut loc în satul

Borlova, unde, pirotehni

ă ă cel
mai probabil din cel de-al doilea război mondial.

6 septembrie a.c., a izbucnit un incendiu de vegeta
ă în cartierul Moniom al municipiului Re

ă aproximativ
două ore, limitând extinderea flăcărilor la pădurea din
imediata apropiere. În ziua de 12 septembrie a izbucnit un
incendiu de vegeta ă în satul Ciortea, apar ător
de comuna Vrani. Din cauza fumatului în locuri nepermise,
au ars aproximativ 1,5 hectare de vegeta ă.

Un incendiu de vegeta ă produs în data de
11.09.2009 pe un deal de lângă ora ă, a
pus în alertă aproximativ jumătate din efectivele Sec

ă Moldova Nouă, precum
ă aceea, opt subofi

ă în satul Bogodin

ă. Pompierii militari ai
Deta

ă mai bine de o oră.
13 septembrie a.c., pe dealul din spatele străzii

Mozart, din municipiului Re
ă. Aproximativ cinci hectare de vegeta

ă au fost mistuite de foc.
În data de 13 septembrie a fost Ziua Pompierilor din

România -161 de ani de la bătălia din Dealul Spirii.
În diminea

ă primele
cercetări, pompierii militari au concluzionat că incendiul
s-a produs din cauza unui scurt circuit electric.

Poli ă din cadrul IJPF Cara
ării 1348 pachete ări netim

brate ără documente de provenien ă, în valoare de
aproximativ 5400 lei.

În zilele de 4, 5
ă

ă de natură penală,
pentru care au fost întocmite acte premergătoare sub
aspectul comiterii infrac ă de furt calificat,
prevăzută de codul penal. De asemenea, patrula mixtă,
formată din jandarmi ă în
flagrant în timp ce sustrăgea dintr-un autoturism un C.D
player auto. Au fost constatate 46 de fapte de natură
contraven ă.

În perioada, 11-13 septembrie a.c., efective de jandar
merie au asigurat măsurile de ordine publică în municipiul
Caransebe ă ării Sărbătorilor Cetă

ă

ţii Secu
s-a produs un accident grav de circulaţie, soldat cu
decesul unei persoane. În timp ce P. OVIDIU - IONEL, din
localitatea Cuptoare, conducea o autospecializat

ţionarea motorului

Doi motocicli ţa în dou
, unul la Oraviţa iar celelalt la Brebu.

A ţinute ilegal, descoperite de poliţi
ţa.

A
ţii în localitatea Sadova Veche.

ţie de vân
ţi ţeni din Cornereva .
Pe fondul consumului de alcool un cet ţean a provocat

un accident rutier pe Calea Timi .

3 septembrie a.c., a izbucnit un incendiu de vegetaţie
uscat

ţie uscat
ţigar

ţia
r

ţii dateaz

ţie
uscat ţa. Pom
pierii au reu

ţie uscat ţin

ţie uscat
ţie uscat

ţiei de
Pompieri din localitate, trei voluntari ai Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţ

ţeri ai
Secţiei de pompieri Oraviţa au stins un incendiu de
vegetaţie uscat ţi.

În noaptea zilei de 11 septembrie a.c. în cartierul
Moniom al municipiului Re ţa s-a produs un incendiu la
un imobil de pe strada Principal

ţa au reu

ţa, s-a produs un incendiu de
vegetaţie uscat ţie
uscat

ţa zilei de 14 septembrie a izbucnit un foc la
un imobil din localitatea Zorlencior. Valoarea bunurilor
distruse este de aproximativ 35.000 lei. Dup

ţi
ţinut în vederea confisc ţig

ţ

ţean de Jandarmi Cara
ţiuni în zone unde pot fi comise fapte

penale. Ace

ţiunii de tentativ

ţi

ţional

“ ţii”
ediţia a IV a, evenimente ce au fost marcate de o serie de
activit ţi cultural artistice.

şi f

şând şi accidentând
mortal pe R. DUMITRU - GABRIEL, din localitatea Secu,
care se afla în spatele autospecializatei pentru a
desprinde cârligul de remorcare. Conducatorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

şti şi-au pierdut via

şti, la
Verendin şi Luncavi

şor datorat travers
şi neaten

şi muni
şti la doi cet

şorii

ş. Pompierii militari au
lichidat incendiul dup

ştii au identificat un proiectil
exploziv de calibrul 37 mm iar cea de-a doua misiune s-a
desf şurat în comuna Prigor. Ambele muni

şi
şit lichidarea incendiului dup

şul Moldova Nou

şi alte
persoane. La câteva ore dup

şi

şamentului Reşi şit stingerea incendiului

dup

şi

ştii de frontier ş-Severin au
re

şi f

şi 6 septembrie a.c., jandarmii Inspec
toratului Jude ş-Severin, au desf
şurat mai multe ac

ştia au constatat o fapt

şi poli şti a surprins o persoan

ş, pe timpul desf şur

ă

ă

Jandarmeria Română

S.C. TMK-RE I A S.A.ŢŞ
Str. Traian Lalescu nr. 36, Re i a, Cara -Severin, R -320050

Tel. 0255-217211 C
ş şţ O

Exerciţiu la Petrom
În data de 17 septembrie a.c., cu începere

de la ora 10:00, va avea loc un exerciţiu pentru
testarea Planului de urgenţă externă al Petrom
S.A. depozitul Reşiţa, de pe Calea Timişorii.

Tema exerciţiului este „Activitatea Comite
tului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-
Severin şi a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin
pentru conducerea şi coordonarea forţelor de
intervenţie prevăzute în Planul de urgenţă
externă al Petrom S.A. în cazul producerii unui
accident major cu efecte în afara amplasa
mentului”.

Câteva măsuri de protecţie individuală pe
care orice cetăţean al trebui să le urmeze în
cazul producerii unui accident cu substanţe
chimice:

Se vor urma întocmai instrucţiunile forţelor
de intervenţie;

ţie în
vederea remedierii avariei se va adăposti în clă
diri, asigurând rapid primele măsuri de etanşei
zare a uşilor şi ferestrelor utilizând pentru izola
rea acestora materiale aflate la îndemână (pro
duse textile, bureţi, chit etc.). Dacă adăpostirea
se face în propria casă sau apartament, se vor
etanşa toate uşile şi ferestrele şi se va rămâne
într-o cameră cu cât mai puţine uşi şi ferestre,
situată cât mai sus pe faţa opusă pericolului.

Se opreşte orice instalaţie de aer condiţionat
sau de ventilare, etanşându-se deschiderile de
ventilare cu folie de plastic şi bandă adezivă.

Nu se părăsesc clădirile decât la încetarea
alarmei transmisă prin mijloacele specifice sau
prin dispoziţia personalului de conducere.

Suplimentar se pregătesc prosoape şi
batiste umezite (unde nu există măşti contra
gazelor) pentru a putea fi folosite la constatarea
pătrunderii toxicului în clădire şi, pe cât posibil,
camera în care se face adăpostirea trebuie să
fie cât mai interioară, şi preferabil fără ferestre
(holurile situate cât mai în interiorul clădirilor).

Se vor lua lucrurile lăsate afară (jucării, rufe
etc.) şi animalele de companie în casă

Pe cât posibil, se vor anunţa vecinii şi
prietenii despre pericolul chimic (de preferinţă
prin telefon).

Toate instalaţiile cu pericol (gaze, apă,
curent electric) se vor închide.

Se va avea o rezervă de apă şi alimente.
Dacă sunteţi surprins în afara locuinţei
Păstraţi-vă calmul, de cele mai multe ori în

cazul accidentelor chimice victimele din rândul
populaţiei civile au apărut ca urmare a panicii.

Acoperiţi-vă căile respiratorii superioare cu
o batistă şi îndreptaţi-vă spre adăpostul cel mai
apropiat!

Respectaţi restricţiile de circulaţie şi acces!
Evitaţi deplasarea pe direcţia vântului,

deplasaţi-vă perpendicular pe direcţia lui!
Dacă vă găsiţi în maşină, în zonele afectate

toxic, nu intraţi în panică, fiţi calmi şi conduceţi
atent. Închideţi toate geamurile la maşină, opriţi
instalaţiile de aer condiţionat şi acoperiţi-vă
nasul şi gura cu un prosop sau o batistă umedă.
Porniţi radiourile şi urmaţi instrucţiunile
autorităţilor. Respectaţi interdicţiile de circulaţie.

-

-

Personalul care nu participã la interven
-
-
-
-
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Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internaţional va supune spre aprobare luni, 21 septembrie, raportul primei evaluări a
acordului cu România Proiectele de lege privind Codul de procedura civilă şi Codul de procedura penala au fost adoptate tacit de
Senat Numărul total al şomerilor a ajuns la 601.673 persoane, la finele lunii august, ceea ce înseamnă o rată a şomajului în România
de 6,6 % Ministerul Sănătăţii a anunţat că va demara la începutul lunii decembrie campania de vaccinare împotriva virusuluiAH1N1

inerii de origine română din Republica Moldova z o mie de locuri cu şcolarizarea plătită, dar fără bursăT beneficia ă de încă

4

Anul şcolar 2009-2010 este structurat pe două semestre. Primul se
încheie la 29 ianuarie, iar al doilea va dura între 8 februarie şi 11 iunie.
Vacanţa de iarnă este prevăzută în perioada 19 decembrie - 3 ianuarie, cea
de primăvară - între 3 şi 11 aprilie, iar cea intersemestrială - în intervalul 30
ianuarie - 7 februarie. De asemenea, între 2 şi 9 noiembrie, elevii din învă-
ţămîntul primar şi grupele din învăţământul preşcolar vor avea vacanţă.
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Ordin 2225 Ministerul Finantelor Publice
pentru aprobarea Conventiei privind implementarea
programului „Prima casa“ si a Conventiei de garantare si
pentru reglementarea unor masuri necesare pentru
aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la H G nr.
717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a
programului „Prima casa“. (M.O. nr. 469/07.07.2009)

H.G. nr. 683 pentru modificarea H.G. nr. 1.061/2002
privind stabilirea uniformei, echipamentului specific,
însemnelor distinctive, insignei i documentului de
legitimare pentru politisti. (M.O. nr. 471/08.07.2009)

Ordin Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1784/C privind acordarea cetateniei române unor

persoane. (M.O. nr. 472/08.07.2009)
Lege 274 privind înfiintarea Universitatii Financiar-

Bancare din mun Bucuresti. (M.O. nr. 473/09.07.2009)
H 762 privind modificarea si completarea H G nr.

426/2009 pt aprobarea sustinerii financiare a autoritatilor
administratiei publice locale, în completarea surselor
proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor de
investitii în turism pe anul 2009. (M.O. nr. 473/09.07.2009)

Ordin Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti
1787/C privind aprobarea renuntarii la cetatenia

româna unor persoane. (M.O. nr. 473/09.07.2009)
H 762 privind modificarea si completarea H G nr.

426/2009 pentru aprobarea sustinerii financiare a
autoritatilor administratiei publice locale, în completarea
surselor proprii ale acestora, pentru finantarea proiectelor
de investitii în turism pe anul 2009. (M.O. nr.
473/09.07.2009)

1787/C privind aprobarea renuntarii la cetatenia
româna unor persoane. (M.O. nr. 473/09.07.2009)

Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale -
Norme metodologice de agreare a persoanelor fizice si
juridice experti evaluatori autorizati de catre Asociatia
Nationala a Evaluatorilor din România, care desfasoara
activitati de evaluare a terenurilor forestiere si agricole

supuse exproprierii Nr. - din 30-Iunie-2009 (M.O. nr.
478/10.07.2009)

rdinul Ministerului Justi
1788/C privind redobândirea cetateniei române de

catre unele persoane. (M.O. nr. 478/10.07.2009)
Ordin Ministerul Mediului pentru

modificarea Instructiunilor privind modalitatile de aplicare
a O u G nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national,
aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009.
(M.O. nr. 483/13.07.2009)

Ordin 488 Ministerul Comunicatiilor si Socie
tatii Informationale privind procedura de verificare si omo
logare a sistemelor informatice destinate operatiunilor de
emitere a facturilor în forma electronica, precum si
normele de performanta si securitate cu privire la
sistemele informatice utilizate de persoanele care emit,
transmit sau arhiveaza facturi, chitante si bonuri fiscale în
forma electronica. (M.O. nr. 487/14.07.2009)

Ordin 500 Ministerul Comunicatiilor si Societatii
Informationale privind Normele tehnice si metodologice
pt aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al
activitatii electronice notariale. (M.O. nr. 487/14.07.2009)

ul nr. al ui

. .

ul ui
nr.

a nr.
.

.G. nr. . .
.

ul ui
nr.

.G. nr. . .

Ordinul Ministerului Justiţiei ţilor Cet ţene

O ţiei ţilor Cet ţene

ul nr. 948 al ui

. . .

ul nr. al ui -
-

nr. ui

.

Decizia nr. 86 a Oficiului Roman pentru Drepturile de
Autor privind numirea Uniunii Producatorilor de Fonogra-
me din România drept colector unic al remuneratiei
compensatorii pentru copia privata pentru operele
reproduse dupa înregistrari sonore sau audiovizuale
cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de
drepturi conexe. (M.O. nr. 492/15.07.2009)

Ordinul nr. 1789/C al Ministerului Justiţiei ţilor
Cet ţene privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 494/16.07.2009)

Ordinul nr. 1785/C al Ministerului Justiţiei ţilor
Cet ţene privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 495/16.07.2009)

Ordinul nr. 1786/C al Ministerului Justiţiei ţilor
Cet ţene privind redobândirea cetateniei române de

catre unele persoane. (M.O. nr. 497/17.07.2009)
Ordinul nr. 3733 al Ministerului Educatiei, Cercetarii si

Inovarii privind aprobarea Metodologiei de organizare si
desfasurare a examenelor de certificare a calificarii
profesionale a absolventilor din învatamântul profesional
si tehnic preuniversitar. (M.O. nr. 497/17.07.2009)

Ordinul nr. 979 al Ministerului Mediului privind introdu-
cerea de specii alohtone, interventiile asupra speciilor
invazive, precum si reintroducerea speciilor indigene
prevazute în anexele nr. 4A si 4B la O.u.G. nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, pe teritoriul
national. (M.O. nr. 500/20.07.2009)

Ordinul nr. 464 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale privind aprobarea Listei cuprinzând
rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si
caprine, care se pot achizitiona în baza H.G. nr. 700/2009
pentru sustinerea din fonduri bugetare, în anul 2009, a
achizitiei de masculi pentru reproductie din speciile ovine
si/sau caprine. (M.O. nr. 502/21.07.2009)

Legea nr. 272 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 263/2007 privind înfiintarea, organizarea si
functionarea creselor. (M.O. nr. 503/21.07.2009)

Ordinul nr. 1432 al Ministerului Muncii, Familiei si
Protectiei Sociale privind stabilirea valorii sumei lunare
indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa
pentru semestrul II 2009. (M.O. nr. 503/21.07.2009)

Ordinul nr. 465 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale privind modificarea si completarea ane-
xei F la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvol-
tarii rurale nr. 850/2006 pt. aprobarea normelor metodolo-
gice privind modul de acordare a sprijinului financiar pt.
activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunatatiri-
lor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului,
precum si conditiile de eligibilitate. (M.O. 507/23.07.2009)

Ordinul nr. 1825/C al Ministerului Justiţiei ţilor
Cet ţene privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 507/23.07.2009)
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În România funcţio-
nează în acest moment
aproximativ 700 de

care urmează să fie
închise în această lună.

gropi
de gunoi neecologice

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Potrivit unui proiect de lege privind
ai căror părinţi sunt plecaţi la munca în străinătate, cetăţenii
romani care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea
unui contract de muncă în străinătate, au obligaţia de a
notifica SPAS - Serviciul Public de Asistenţă Socială - (sau
Primăriei, după caz) intenţia lor de a pleca la muncă.

protecţia minorilor

Marţi, 15 septembrie, guvernul şi-a asumat răspunde-

rea în faţa Parlamentului pentru proiectul de lege privind

salarizarea unică a bugetarilor, proiectul legii educaţiei

naţionale şi proiectul de lege privind reorganizarea unor

autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor

publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea

Acordului-cadru cu Comisia Europeană şi FMI.

cu privire la învăţământul preuniversitar şi educaţia
permanentă se stabileşte învăţământul obligatoriu de
zece clase şi obligativitatea grupei pregătitoare.

centrarea curriculumului pe cele opt competenţe cheie
agreate şi utilizate, în Uniunea Europeană: 1. comunica-
rea în limba română, după caz, în limba maternă; 2. comu-
nicarea în limbi străine; 3. competenţe în matematică şi
competenţe fundamentale în ştiinţă şi tehnologii; 4.
competenţe digitale; 5. a învăţa să înveţi. A 6-a
competenţă vizează competenţele sociale şi civice, a 7-a,
iniţiativa de antreprenoriat.

evaluările sumative la nivelul unităţii de învăţământ
sunt organizate la finalul clasei a II-a, a VI-a şi a X-a, iar
evaluările sumative la nivel naţional se fac la sfârşitul
clasei a IV-a şi a VIII-a şi, evident, la sfârşitul clasei a XII-a
prin examenul de bacalaureat.

bacalaureatul va cuprinde trei probe scrise: proba
scrisă la limba şi literatura română, care este obligatorie şi
comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările, o
probă scrisă diferenţiată în funcţie de profil şi filieră, fie
matematică, fie istorie - şi a treia probă scrisă, la care
elevul poate opta, în funcţie de filieră şi profil, pentru o
disciplină, din două pachete pe care le are la dispoziţie.

planurile unui cadru de învăţământ secundar cuprind
următoarele: 60% discipline din trunchiul comun, se fac
peste tot, 20% curriculum diferenţiat şi 20% curriculum la
decizia şcolii.

programele şcolare vor acoperi maxim 75% din
numărul de ore alocat disciplinelor, urmând ca 25% din
ore să fie alocat cadrului didactic pentru individualizarea
modului de predare, profesorul putând, astfel, să se
focalizeze pe elev şi pe nevoile lui de învăţare.

obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu de 10
clase, la forma de zi, încetează la 18 ani. În acelaşi timp,
pentru copiii şi tinerii capabili de performanţe deosebite

vor fi create programe educative care să le respecte
particularităţile de învăţare.

noua lege a educaţiei prevede sancţiuni pentru părin-
ţii, tutorii sau susţinătorii legali care nu îşi trimit copiii la
şcoală. Ei vor fi amendaţi cu sume între 500 şi 1.000 de lei.

potrivit proiectului legii educaţiei naţionale, părintele
sau tutorele are dreptul de a alege forma de învăţământ şi
felul educaţiei copilului minor, respectiv dacă urmează
învăţământul obligatoriu în limba română sau în limba
unei minorităţi naţionale. Tot acesta hotărăşte şi cu privire
la învăţarea de către copil a religiei.

religia rămâne disciplină în învăţământul preuniver-
sitar. Pentru a nu frecventa orele de religie, elevii majori
sau părinţii ori tutorii elevilor minori trebuie să facă o
solicitare scrisă. În acest caz situaţia şcolară fiind
încheiată fără această disciplină.

se stabileşte finanţarea, de către stat, a grădiniţelor şi
învăţământului obligatoriu, clasele I-X, inclusiv pentru
instituţiile de învăţământ particulare acreditate, pe
principiul „finanţarea urmează preşcolarul sau elevul”.

consiliului de administraţie al şcolii, care va cuprinde o
treime cadre didactice, o treime reprezentanţi ai autori-
tăţilor locale şi o treime reprezentanţi ai părinţilor. Consiliul
de administraţie al şcolii va alege directorul, ca parte a
procesului de descentralizare.

directorul şcolii nu va putea să facă parte dintr-un
partid politic pe durata mandatului, astfel încât actualii
directori care sunt membri de partid au termen 45 de zile
pentru a opta între funcţia de director şi cea de membru de
partid. În plus, persoanele care ocupă o funcţie de
demnitate publică nu pot exercita nici una dintre funcţiile
de conducere din cadrul universităţii şi trebuie să aleagă
între cele două funcţii.

din 2010, fiecare nou-născut va avea un cont deschis
pe numele lui, cu echivalentul în lei a 500 de euro. Acest
cont nu va putea fi utilizat până când minorul nu împlineşte
vârsta de 14 ani. După vârsta de 14 ani, aceşti bani vor
putea fi utilizaţi numai pentru activităţi legate de procesul
de învăţământ: de la rechizite şcolare la computere sau,
mai încolo, plătirea unor eventuale taxe de şcolarizare,
dacă optează pentru un alt sistem decât cel de stat.
Părintele poate să-şi direcţioneze, dacă doreşte, cei 2%
din impozitul care poate fi direcţionat, potrivit legii, pentru
majorarea acestui cont destinat educaţiei.

posturile naţionale publice de radio şi televiziune vor
difuza, zilnic, cel puţin 4 ore de emisiuni cu caracter
educaţional.

articolul 7, alineatul 2 din lege, aşa cum a fost el
formulat: "Realizarea trecerii de la actualul sistem de
salarizare la noul sistem de salarizare se efectuează în
mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a
prezentei legi nici o persoană să nu înregistreze o
diminuare a salariului brut de care beneficiază potrivit
actualelor reglementări."

raportul dintre salariul minim şi cel maxim va fi de 1 la 12
raportul între salariul minim brut şi câştigul salarial

mediu brut va creşte astfel încât în anul 2015 să se
apropie de ţinta de 50%.

în perioada 2010-2015, media creşterilor salariale va fi
de 56%. Câteva exemple: în ceea ce priveşte învăţă-
mântul preuniversitar, creşterea salarială medie în
această perioadă va fi de 78%, deci peste media din
sistem de 56%. Pentru sănătate, creşterea va fi de 76%,
deci peste media de 56%, cât este în sistem. Pentru
funcţionarii publici, creşterea va fi de 70%, deci peste
creşterea medie de 56% din sistem. Şi în cadrul acestor
categorii profesionale unele vor avea o creştere mai mare,
altele o creştere mai mică: pentru profesorul grad didactic
din învăţământul preuniversitar, grad didactic I, vechime
35-40 de ani, prin aplicarea prezentei legi, în perioada
2010-2015, salariul va creşte cu 75%. Pentru profesor
grad didactic I, vechime 20-25 de ani, 95%. Pentru pro-
fesorul debutant, creşterea va fi de 128%. Un judecător
sau procuror de Curte de Apel va avea o creştere,
respectând ceea ce au în momentul de faţă, numai de
14% în perioada 2010-2015.

ponderea în PIB prognozat a cheltuielilor de personal
din sectorul bugetar, se va reduce până în 2015 la 7%.

personalului care s-a aflat în concediu plătit pentru
creşterea şi îngrijirea copilului de până la 2 ani, respectiv 7
ani în cazul copilului cu handicap, precum şi la persona-
lului ale cărui raporturi de serviciu au fost suspendate din
alte cauze prevăzute de lege i se acordă, la reluarea
activităţii, salariul de bază aferent gradului sau treptei
profesionale în care au fost încadraţi anterior suspendării,
iar perioada respectivă va fi recunoscută ca vechime în
muncă.

Textul integral al celor trei proiecte de lege poate fi citit
la adresa:

http://www.gov.ro/forma-finala-a-proeictelor-de-lege-
pe-care-guvernul-isi-va-angaja-raspunderea-in-fata-
parlamentului__l1a106607.html

Elementele structurale ale proiectului Legii
Educaţiei

Elemente ale Proiectului Legii cadru privind salari-
zarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
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Elemente ale proiectelor de legi asumate de Guvern

| 17 - 30 Septembrie 2009 | PRISMA



� �

�

�

� �

�

Summitul G20 are loc pe 24-25 septembrie la Pittsburgh, SUA

Preşedintele în
exerciţiu al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, şi-a anunţat oficial demisia, optând pentru mandatul de deputat

A intrat în vigoare acordul privind tranzitul cătreAfganistan prin
spaţiul rus, acord semnat în urmă cu două luni de preşedinţii rus şi american Preşedintele Barack Obama a aprobat planurile
pentru ca SUA să înceapă discuţii directe cu axa răului : Coreea de Nord şi Iran Papa Benedict al XVI-lea va vizita Malta în luna
aprilie 2010 Comitetul militar al NATO va discuta noul concept strategic al Alianţei între 18-21 septembrie

“ ”

La 70 de ani de la începutul celui de al doile război mondial,
a votat ridicarea condamnărilor din vremea războiului ale

miilor de persoane pe care regimul nazist le-a desemnat drept trădători de
război. În anul 2002, Parlamentul a anulat condamnările opozanţilor şi
dezertorilor din forţele lui Hitler, însă trădătorii de război, acei soldaţi
acuzaţi de rezistenţă politică sau de ajutorare a evreilor, fuseseră excluşi.

Parlamen
tul german

- La New York au fost comemorate cele 2.752 de
victime ale atentatelor de pe . Prin
iniţiativa din aprilie a preşedintelui Obama - Actul Edward
Kennedy, serveşte America , privind extinderea aşa-
numitului Serviciu Naţional de Voluntariat, 11 septembrie
a fost stabilit drept Ziua Naţională a Voluntariatului.

11 septembrie 2001
“

”

Parlamentul European a
decis ieri prin vot reconfir
marea lui

, pentru un nou
mandat la conducerea
Comisiei Europene.

-
Jose Manuel

Barroso

5

UE caută noi mijloace de evaluare a
performanţelor economice, care să acorde
mai multă atenţie aspectelor sociale şi de
mediu ale prosperităţii.

După decenii de măsurare a perfor
manţelor cu ajutorul unor indicatori econo
mici cum ar fi produsul intern brut (PIB),
Comisia intenţionează să adopte o nouă
abordare privind evaluarea situaţiei
economice la nivelul UE. Conceptul de PIB
a luat amploare după Marea Depresiune şi
se referă la valoarea tuturor bunurilor şi
serviciilor produse sau furnizate de o ţară
într-un an. Deşi constituie o bună metodă
de măsurare a producţiei, folosit pentru
evaluarea gradului de prosperitate
prezintă unele neajunsuri majore.

Problema este că PIB-ul se referă la
toate activităţile economice, chiar şi la cele
care dăunează mediului şi populaţiei. De
exemplu, războaiele şi dezastrele naturale
se pot dovedi, în final, pozitive pentru
economie, datorită creşterii economice
generate de eforturile de reconstrucţie.

În acelaşi timp, PIB-ul nu oferă indicii

despre cum este distribuită bogăţia unei
ţări. În multe ţări cu un produs naţional
ridicat, diferenţele dintre bogaţi şi săraci
sunt îngrijorător de mari.

Oamenii încep să îşi dea seama de un
aspect esenţial: calitatea creşterii econo
mice este la fel de importantă ca şi
cantitatea. Conform unui sondaj recent,
peste două treimi dintre europeni sunt de
părere că guvernele ar trebui să acorde
mai multă atenţie aspectelor sociale şi de
mediu ale prosperităţii. Rămâne de văzut
cum pot fi măsurate acestea.

Comisia intenţionează să realizeze un
indice de mediu cuprinzător, care să ia în
considerare schimbările climatice, biodi
versitatea, poluarea aerului, utilizarea apei
şi deşeurile. De asemenea, subliniază ne
cesitatea unor informaţii mai exacte privind
disparităţile economice. Vor fi depuse efor
turi pentru ameliorarea pertinenţei datelor
şi pentru identificarea pragurilor maxime
corespunzând principalilor poluanţi şi a
celor minime, în cazul resurselor regene
rabile

-
- -

-

-

-

-
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Cel de-al treilea concurs Juvenes Translatores adresat liceelor
din UE a debutat, la 1 septembrie, cu deschiderea perioadei de înre-
gistrare. „Juvenes Translatores”, adică „tineri traducători” în limba
latină, vor avea ocazia să-şi dovedească îndemânarea la traduce-
rea unui text într-o limbă la alegerea lor şi să câştige un premiu.
Concursul care se bucură de tot mai multă popularitate se va
desfăşura potrivit aceloraşi reguli care s-au dovedit a fi deosebit de
reuşite în decursul celor două ediţii anterioare. Toate liceele care
doresc să participe la concurs se pot înregistra de la 1 septembrie
până la 20 octombrie.

„Un concurs, care a debutat ca un proiect pilot, s-a transformat
într-un eveniment deosebit de important şi mult aşteptat al anului
şcolar”, a caracterizat Leonard Orban, comisar pentru multiling-
vism, evoluţia acestui concurs. „Obiectivul concursului este să ofere
elevilor o ocazie de a-şi folosi competenţele lingvistice pe care le-au
dobândit, să încerce să «lucreze» ca traducători şi să-i sensibilize-

ze cu privire la arta traducerii. Comentariile primite din partea şco-
lilor şi a participanţilor cu ocazia ediţiilor anterioare ale concursului
arată că acest obiectiv a fost realizat. Suntem deosebit de încântaţi
că unii dintre câştigători studiază în prezent traducerea la
universitate” a declarat comisarul Orban.

Dintre şcolile care s-au înregistrat, va fi selectat aleatoriu de cal-
culator un anumit număr de şcoli din fiecare stat membru. Întrucât
numărul de şcoli este limitat, baza de selecţie constă din numărul de
voturi pe care fiecare stat membru îl deţine în Consiliul Uniunii
Europene, înmulţit cu doi. Pentru România vorbim de cifră 28.

În a doua etapă, fiecare liceu trebuie să transmită numele a cinci
elevi născuţi în 1992 . Elevii trebuie, în acelaşi timp, să aleagă limba
din care şi înspre care intenţionează să traducă. Ei sunt liberi să
aleagă între cele 23 de limbi oficiale ale UE (de exemplu, din polonă
în română sau din malteză în finlandeză).

Concursul va avea loc la 24 noiembrie 2009, iar proba de
traducere se va desfăşura în acelaşi timp în toate statele membre,
sub supravegherea liceelor. Concurenţii vor avea la dispoziţie două
ore pentru a traduce un text transmis liceelor cu puţin timp înainte de
începerea concursului. Utilizarea dicţionarelor este permisă, însă
nu a dispozitivelor electronice.

După încheierea concursului, traducerile vor fi evaluate de un
comitet de traducători profesionişti din cadrul Direcţiei Generale
Traduceri a Comisiei, iar juriul concursului va desemna cea mai
bună traducere din fiecare stat membru.

Toţi câştigătorii vor fi invitaţi la o ceremonie de decernare a
premiilor la Bruxelles , care se va desfăşura în prezenţa comisarului
european pentru multilingvism. În timpul călătoriei lor la Bruxelles,
câştigătorii vor avea timp să facă cunoştinţă unii cu alţi şi se vor
întâlni, de asemenea, cu o serie de traducători ai UE.

IP/09/ 1261 - Bruxelles, 1 septembrie 2009

Cea mai recentă şi cea mai importantă modalitate
de a genera energie este de a lansa plăci de crom şi
neodim pe orbită, care apoi convertesc 42% din lumina
solară în lasere ce lovesc o instalaţie terestră care le
converteşte în energie curată.

Statul japonez a desemnat pe 1 septembrie firmele
şi organizaţiile care vor trebui să dezvolte o centrală

solară spaţială. Printre acestea se numără Mitsubishi
Heavy Industries şi Institutul de cercetare pentru
dispozitive spaţiale nelocuibile. La această uriaşă
provocare ştiinţifică şi industrială, coordonată de
Agenţia spaţială japoneză (JAXA), guvernul nipon
lucrează încă din 1998. Un număr de 130 de
cercetători, dispersaţi în 12 grupuri de lucru, participă
la acest proiect.

Dispozitivul, va fi plasat, în jurul anului 2030, pe
orbita geostaţionară, la 36.000 km de Pământ, şi va fi
echipat cu patru kilometrii pătraţi de panouri solare.
Până atunci sunt prevăzute mai multe etape
intermediare. Un satelit de testare, destinat
experimentelor de transmitere a fluxului se energie prin
fascicule laser sau microunde către Terra, va fi plasat
pe orbita joasă, cu ajutorul unei rachete japoneze, în
viitorul apropiat. Apoi, experţii niponi vor verifica
fezabilitatea unui ansamblu robotizat în spaţiu, alcătuit
din elementele unei structuri flexibile, a cărei putere va
fi de 10 megawaţi, ce va pluti la aceeaşi altitudine cu
Staţia Spaţială Internaţională (ISS). Această etapă va
avea loc în jurul anului 2015. Ulterior, un prototip cu o
putere de 250 de megawaţi va fi plasat pe orbita
geostaţionară. El va fi folosit pentru a testa

funcţionalitatea şi competitivitatea financiară a
proiectului, influenţa pe care o au descărcările de înaltă
tensiune necesare pentru a mări capacitatea de
generare de energie în spaţiu şi a impactului deşeurilor
cosmice.

Cercetătorii japonezi vor să construiască un sistem
definitiv de 1.000 megawaţi, care să permită
producerea, în 2030, a unui kilowat-oră (kWh) la un
tarif de 6,5 cenţi, de aproximativ şase ori mai mic decât
tariful actual.

"Deoarece este vorba de o formă de energie curată
şi inepuizabilă, credem că acest sistem va putea
contribui la rezolvarea problemelor generate de
energia insuficientă şi de încălzirea climatică a
Pământului, din cauza emisiilor de gaze cu efect de
seră. În spaţiu există din plin lumină solară", au precizat
cercetătorii de la Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Datorită costurilor transportului echipamentului în
afara Pământului ideal ar fi ca agenţiile spaţiale diferite
din întreaga lume să coopereze la proiect. În cazul în
care JAXA, NASA şi Agenţia Spaţială Europeană pot
lucra împreună, ar fi cel mai bine, spune Hiroaki Suzuki
de JAXA, subliniind necesitatea de a lucra împreună
pentru viitorul planetei noastre.

Concursul UE pentru tineri traducători a
ajuns la cea de-a treia ediţie

Preşedintele Barack Obama a
semnat un ordin de prelungire a legii
utilizate pentru a impune embargoul
comercial al Statelor Unite privind Cuba.

"Preşedintele a stabilit că este în
interesul naţional al Statelor Unite de a
continua timp de un an exercitarea auto
rităţilor de comercializare în conformita
te cu legea privind comerţul cu inamicul
în ceea ce priveşte Cuba (TWTEA) ," se
spune în comunicatul CaseiAlbe.

Amnesty International i-a cerut lui
Obama să nu semneze prelungirea, de
clarând că embargoul afectează dreptul
omului interferând cu normele consa
crate în pactele ONU

Sub legea Helms-Burton, adoptată
în 1996, sancţiunile ar fi continuat chiar
dacă Obama nu semna prelungirea, dar
adversarii embargoului au sperat că
preşedintele va refuza să semneze ca
un gest simbolic.

Obama a spus liderilor din America
Latină, la al cincelea Summit-ul din
America, care a avut loc în aprilie la
Trinidad şi Tobago, că Statele Unite vor

căuta "un nou început" în relaţiile SUA-
Cuba şi acestea se vor muta într-o nouă
direcţie.

Este a 11-a administraţie, consecu
tiv, care utilizează mijloacele economice
pentru a încerca schimbări politice în
insulă.

Adoptată în 1917, TWTEA iniţial a
fost aplicată pentru ţările inamice nu
mai după o declaraţie oficială de război
a SUA. În 1963, Kennedy a utilizat
TWTEA contra Cubei într-o declaraţie
privind o ituaţie de urgenţă internaţio
nală. Dar, în anii 1970, TWTEA a fost
depăşită, în esenţă, de legea Internatio
nal Emergency Economic Powers. Noi
sancţiuni nu au mai putut fi impuse în
conformitate cu TWTEA, dar pentru
Cuba s-a permis continuarea aplicării
prevederilor vechii legi. Măsura Helms-
Burton din 1996, în esenţă, a transfor
mat embargoul în lege şi a stabilit
condiţii dure pentru ridicarea sa, între
care şi alegerea pe cale democrată a
unui guvern cubanez.
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Context

Continuarea embargoului asupra Cubei

Centrală solară
spaţială
Centrală solară
spaţială

Gradul de prosperitate: cum st@m de fapt?

Alegeri pentru
Bundestag

La 27 septembrie, germa
nii sunt chemaţi la urne pentru
a alege componenţa Parla
mentului federal (Bundestag)
în următorii patru ani. Ultimul
sondaj de opinie realizat de
c a n a l u l p u b l i c Z D F
poziţionează partidele CDU
(Uniunea Creştin Democrată)
şi FDP (Partidul Liber-Demo
crat) pe lista preferinţelor
electoratului, CDU cu 36% din
intenţiile de vot, FDP - cu 14%.
Social-democraţii (SPD) au
scăzut dramatic în preferinţele
electorale, fiind creditaţi cu
23%. Verzii - 11%, Die Linke -
cu 14%. 40% din germani se
declară indecişi.

În ultima etapă a cam
paniei sale electorale, Cance
larul german, Angela Merkel,
a subliniat realizările coaliţiei
dintre conservatori şi social-
democraţi dar a precizat că
intenţionează să renunţe la
colaborarea cu partidul social-
democrat în favoarea demo
craţilor liberi, după alegerile
din 27 septembrie.

-

-

-

-
-
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Execut lucrări de instala
ă, canalizări, subsoluri,

încălziri centrale de orice tip cu
combustibil lichid sau solid la
pre

ăuturi răcoritoare.
Tel. 0766-949964 sau 0043
6763127442. La al 5-lea drum
reducere 15 %/pers.

Aduc pe comandă din
Austria cu plata avans 50%
pompă apă, cositoare electrice
sau motorizate, diverse, haine
second-hand la sac sigilat. Tel.
0766-949964.

Execut zidării, zidării de
piatră, tencuieli, mansardări,
acoperi ă. Tel.
0743-907757.

Transport marfă camionetă
prelată, 1,5 tone util. Tel. 0742-
527232.

Sonorizez la pre
ă de

toate genurile.Tel.0723-277475
ă juridică,

recuperări debite, uzucapiuni
terenuri case, înfiin ări firme.
Tel. 0727-505315.

ă pentru cum
părarea de ma

ă, pre

ă serioasă, vorbitoa-
re de germană, îngrijesc bătrâni
în Germania. Am experien ă în
domeniu. Tel. 0355-418178,
0770-472902

Caut copil pentru îngrijit. Tel
0355-803609, 0728-742854.

n sta nea Poiana Bra ov
ofer 5 nop i cazare cu 300 lei
pentru 2 persoane n garso
nieră. Tel 0745 668683.

ţii
ap

ţ neg. Tel. 0727-548422.
Transport persoane rapid pe

ruta Linz-Viena-Budapest-
Timi ţa în timpul dru-
mului cafea, b

-

ţ

ţuri mici
nunţi, botezuri, cu muzic

ţ

ţ

ţ -

Tel 0745-655581.
Transport auto intern -

ţional cu platform ţuri
avantajoase. Tel 0745-655581.

Doamn

ţ

Î ţiu
ţ

, î -
. -

şoara-Reşi

şuri, gresie, faian

Acord asisten

Ofer asisten
şini second hand

Germania.
şi in

terna

ş

.

.

Vând teren intravilan, 800
mp, în Boc ă
pădure, toate utilită

ă joi

şa, str. Lerniţei lâng
ţile, preţ fix -

10.000 €. Tel. 0744-359116 (de
luni pân )

Vând apartament 3 camere,
etaj 10, Intim, îmbunătă

ă, nu e pe col

ă modes
tă, etaj 1, lângă Comisariat,
mobilată ă complet, 600
lei + cheltuielile

ă,
termopane. Pre

ă cu trei camere.
A

ăr apartament în Re

ărămidă. Tel. 0720-006988
Caut să închiriez garsonieră

în zona de sus, fără Govândari.
Ofer 80 €. Tel. 0766-570654.

Schimb apartament cu 2
camere în Moroasa cu casă

ă. Tel. 0722-742502
Casă de vânzare 3 camere,

bucătărie, baie, gresie, faian ă,
termopane, centrală, curte,
grădină, Boc ă. Tel.
0771-482592.

ţit,
vedere central ţ,
38.000 €. Tel. 0724-171172.

Închiriez garsonier -

-

ţ 100 €. Tel.
0720-894973.

Schimb apartament cu 2
camere cu cas

-
ţa, 3 camere decomandate etaj
1, 2 sau 3 în bloc de 4 etaje ofer
30.000 €. Tel. 0721-487736.

Vând apartament 2 camere
Moroasa 1 et.3, str. Caen 1, bloc
c .

ţ

ţ

şi utilat
şi avans pe 3

luni. Tel. 0724-171172.
Închiriez apartament 2 ca

mere mobilat, gresie, central

ştept variante. Tel. 0722-
742502.

Cump şi

şi
dau diferen

şa Montan

Vând Opel Astra, 1.6 benzi
n ţie 1995, 102 PS,
geamuri electrice, ABS, airbag,
servo central, turel

ţ 1 200 €. Tel 0745-655581.
Vând VW Transporter, 1.9

TD, an fabricaţie 1993, interior
capitonat, model lung, 9 locuri,
servo direcţie, turel

ţie nou ţ
4 000 €. Tel 0745-655581.

Vând cauciucuri
Tel

0745-655581.
Predare rate pt Dacia Logan

+ diferenţ
Vând Volkswagen Golf stare

f. bun

ţ 1.250
€. Tel. 0742-527232.

Vând Yamaha FZR Exzup
1000 cmc, 150 cp, preţ 2.000 €.
Tel. 0734-481719.

Vând Honda XL 600 cmc,
preţ 800 €. Tel. 0734-481719.

Vând Yamaha DT 125 cmc
power valve, preţ 700 €. Tel.
0734-481719.

Vând Golf 2 an fabr. 1990
preţ 300 € înmatriculat RO. Tel.
0745-628294.

Vând Opel Astra 2 u i, 1996,
1.6, 16V, jante Al, suspensii
sport. Tel. 0741-132826.

-

. .

. .

.

.
.

ă, an fabrica

ă electrică.
Pre

ă, carte
service, distibu ă. Pre

ă. Tel 0767-706668.

ă, set nou disc ă
nouă. Tel. 0727-548422.

Vând Dacia Logan 1.5 dci.
Tel. 0722-742502.

Vând remorcă tractări auto,
1.400 kg max. autorizat, troliu,
sistem frânare, 2 axe, ITP 2011,
recent înmatriculată, pre

şi jante
second hand Germania.

şi plac

ş

Vând urgent Golf 3 GTI 2.0,
avariat, înmatriculat. Preţ
avantajos. Tel. 0720-572660.

�

�

�

�

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.
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Imobiliare

V
2

,

Vând cereale la pre

ând sufragerie format
ţ 1. 00 lei, 2

covoare persane ţesute manual
(2.7x4 m), preţ 40

Vând buc
ţ

1.200 lei. Tel. 0355-411682,
0729-357909.

Vând cuier pentru haine +
pantofar, mas

Tel. 0355-411682, 0729-
357909.

Vând 2 canapele (mini col-
ţar). Preţ 11.000 lei/bucat Tel.
0355-411682, 0729-357909.

Vând 2 fotolii + m ţ

ţuri f
ţ ţa la

1 ton

-
ţ 100 lei.

Suport

ţ
150 lei. Tel. 0743-854045.

Vând birou copii, portocaliu
cu albastru. Tel. 0745-617325.

Vând dormitor lemn adus din
Germania saltele noi mari
2/1,10m. Tel. 0727-618226.

Vând fripteoz
-

Vând aparat kebab pe gaz
-

ă din
7 corpuri, pre

0 lei/bucată.
Tel. 0770-497364.

ătărie nouă, sus-
pendată, model deosebit, pre

ă de televizor din
cire

ă.

ăsu ă 200
lei, dormitor furniruit cu orna-
mente sculptate 500 lei. Tel.
0355-414413, 0770-546549.

Vând mobilă de tineret cu
pat supraetajat, dulap cu 2 u

ă. Tel.
0721-798721.

Dau căpriori din lemn contra
scânduri. Tel. 0255-230696.

ără
concuren ă în Boc

ă asigur transport. Tel.
0740-770047.

Vând placă de bază Giga
byte M52L-S3, pre

ă dual channel, AM2,
AM2+, AM3 DDR2 - 4 sloturi,
fără video on-board. Urgent.
Tel. 0727-780709.

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

Vând firmă fără datorii. Tel.
0722-742502.

Vând calculator Pentium 4.
Tel. 0771-718912.

Vând telefon LG 990i,150 €.
Tel. 0770-497414.

Vând cameră tineret. Pre

ă dublă 2x8
litri, aparat hot dog, utilaje gas
tronomie second, hote masă
pizza, cuptoare patiserie. Tel.
0720-127287.

ă, pe curent calitate
germană. Tel. 0724-706481.

Vând chiuvete inox diferite
mărimi, hote de perete, placă de
gril, presă panini, vitrină caldă,
vitrină rece, masă pizza. Tel.
0720-127287.

ş.

şi, 2
biblioteci, birou şi noptier

şa şi Reşi

şi
curent rotisoare pui pe gaz tiga
ie basculant

Vând difuzoare Alda 400W,
8 Ohmi. 150 lei bucata. Tel.
0722-619119.

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând convector gaz puţin fo-
losit 400 lei. Tel. 0770-473037.

Vând calculator Pentium 4,
600 de lei. Tel. 0723-894929.

Vând Pentium 3 GHz, 2x1
GB ram, Leadtek 7600GT agp
8x, hdd 320 GB, cd-rw+dvd-rw,
webcam, volan cadou. Preţ
1.200 lei neg. Tel. 0746-156546.

Vând garsonier -
ţiri, ocupabil

ţiri, ocupabil -
zon

ţ
ţ avantajos. Tel. 0724-

998500.

ţi în
mai multe zone

ţe Tel. 0724-998500.

Tel. 0724-998500
-

Tel.
0724-998500.

Tel. 0724-
998500.

€

I

ţ 37.000 €. Tel.
0722-975564.

Vând apartament 1 camer
ţ 16.000 €. Tel. 0770-

359314, 0748-119444.
Vând apartament 2 camere

în Lunc ţ 23.000 €. Tel.
0770-359314, 0748-119444.

-

ţ

ă cu îmbună
tă ă imediat. Tel.
0748-119443.

Vând apartament 2 camere
cu îmbunătă ime
diat ă bună. Tel. 0748-
119443

Vând cameră de cămin cu
baie, în ă, la Pia a Mică,
pre

ăile Herculane
terenuri cu sau fără utilită

ărimi
(suprafe )

ă
BCR, 430 mp.

ă în Mociur,
avantajos, et. 1.

ă, renovat

ă,
et. 2, pre

ă, pre

ă cu etaj, 5 ca
mere, garaj, baie, bucătărie sau
schimb cu apartament 2 camere
+ ă. Tel. 0722-501895.

,
.

Lunc

Vând în B

.
Vând teren în centru lâng

Vând sau închiriez aparta
ment cu 2 camere în Moroasa,
decomandat, parter înalt.

Vând garsonier

Vând teren intravilan, în
Boc

Vând cas

diferen

şi diferite m

şa, str. Furnicularului, 860
/mp. Tel. 0770-851951.

Vând teren şi anexe pe str.
24 anuarie nr. 5. Tel. 0355-
411202.

Vând apartament 63 mp în
spate la Polivalent şi
mobilat. Pre

Vând urgent garsonieră
Albăstrelelor et. 3/4 mobilată
recent, convector, podele,
instant electric, termopan, u ă
metalică, gresie, faian ă. 17.000
€ neg. Tel. 0761-141432.

ş
ţ

A N U N Ţ
Privind licitaţia public pentru concesionarea

bunului imobil teren în suprafaţ de 70 mp anul 2009,
luna octombrie, ziua 19, orele 10.00

ă
ă

Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22, organizeaz licitaţie public deschis conf. Legii nr.
54/2006, pentru concesionarea terenului înscris în CF. Nr.
30555 BR sub nr. top. 30555 în suprafaţa de 70 mp, pe o durat
de 25 de ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul construirii staţiei

de autobuz din cartierul MFA, în faţa lacului de la fosta Uzin
CMB, cuplat cu minispaţiu comercial, conform proiectului nr.
1075/2009 întocmit de Design Proiect Construct SRL.

Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind
organizarea i desf urarea procedurii de concesionare se
achiziţioneaz de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public i Privat al ora ului, la contravaloarea de
20 lei, achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea
la licitaţie a ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de
depunere a ofertelor.

Ofertele vor fi transmise pân la data de 09.10.2009 la
sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în
dou plicuri sigilate, unul exterior i unul interior, care vor
cuprinde toate actele prev zute în instrucţiuni i dovada
depunerii garanţiei de participare reprezentând 44.3 lei.

edinţa public de deschidere a ofertelor va fi în data de
19.10.2009, ora 10.00 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
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ă
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ă
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ă
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ă
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ş
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Ş
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Matrimoniale
Domn stabilit în Germania,

40 ani, caut o doamnă, domni
ă fără obliga

ă. Rog seriozitate. Tel.
0356-719919.

-
ţii, pt. relaţie

serioas
şoar

Caut tâmplar lucr

-
ţu Mare, salar convenabil.

Tel. 0766-582023.
Caut de munc

ţ 50
lei/camer

ător în pal,
urgent. Tel. 0741-270598.

Caut brutar în comuna Zor
len

ă în domeniul
conducător auto, posed carnet
din 1997. Tel. 0743-435445.

Închiriez în regim hotelier
apartament 2 camere în Băile
Herculane, confort 1, aragaz,
frigider, tv, apă caldă. Pre

ă/zi. Tel. 0723-277475

Vând urgent apartament 3
camere, confort 1, 80 mp, pe B-
dul Republicii cu toate ă-
tă

ăr apartament în Re

ă, 6
camere, curte, grădină, garaj,
utilită

ă în Dognecea,
zona centru, 2 camere, bucătă-
rie, grădină + fântână betonată,
cablu TV, pre

ărămidă arsă, 4 came
re + living, 2 băi, 2 balcoane,
cămară, garaj + pivni ă. Tel.
0770-751533

îmbun
ţirile. Preţ 29.000 € neg. Tel.

0741-166573.
Cump

ţa, 2 camere, conf 1, et. 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590

Vând în Stavila cas

ţi sau schimb cu 2 apar-
tamente. Tel. 0742 908694.

Vând cas

ţ 18.000 € neg. Tel.
0355-411682, 0729-357909

ţa, c -

ţ

şi-

şi

.
.

-

Vând apartament 160 mp,
Re

Vând teren pe Calea Caran
sebe

ţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.

nchiriez
apartament 2

camere B
ţei -

. Tel. 0724-998500.

-

Vând sau î pe
perioad

în
, decomandat, reno

vat

şului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Pre

şi utilat

ă lungă
ăile Herculane,

zona pie
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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

G
ţ

ţie, cod anunţ 00476.
Garsonier

ţ
ţie, cod anunţ 00482.

Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, central

ţie, cod anunţ 00475.
Apartament 2 camere Lunca, etaj

p/4, complet mobilat
ţionat,

renovat, cabin
ţie, cod anunţ 00480.

Apartament 3 camere Govândari,
P/10, mobilat

ţi contorizate, chirie 300 € + 300 €
garanţie, cod anunţ 00327.

Apartament 3 camere Lunc

ţ 00266.
Apartament 3 camere Govândari,

Micro 4, 3/4, mobilat

ţie minim un an
cod anunţ 00478.

Apartament 3 camere Centru, etaj
1/4, mobilat

ţ ţie cod
anunţ 00481.

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, P/10, confort 1, semidecomandat,
70 mp, toate utilit ţile contorizate,
central

ţ 46.000 € negociabil, cod
anunţ 00327.

Vând apartament 3 camere Lunc

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

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, etaj 1/4, confort 2, semidecoman-
dat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, u ţ

ţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.

Vând cas

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.

Vând cas
-

ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

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 cons-
truite, preţ 65€/mp neg. cod anunţ 00007

Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi apropiere, preţ 35 €/mp nego-
ciabil, cod anunţ 00451.

arsonieră Govândari, etaj 2/8,
mobilat ă,
podele, convector + boiler, balcon, chirie
100 € + 200 € garan

ă Govândari, Micro 4, etaj
4/4, mobilat

ă, podele, convector + boiler, chirie
130 € + 130 € garan

ă, termopane, podele,
centrală, se închiriază, gol, chirie 200 € +
200 € garan

ă,
termopane, podele, aer condi

ă du

ă,
utilită

ă, etaj
1/3, complet renovat, izolat, centrală,
termopane, boxă, debara, se închiriază
gol, chirie 300 €, cod anun

ă, aragaz, frigider, ma ă de
spălat, termopane, 2 balcoane, 2 băi,
chirie 250 € + 250 € garan

ă,
ma ă de spălat, aragaz, gresie,
faian ă, chirie 250 € + 250 € garan

ă
ă, bucătărie mărită, u ă intrare

metalică, pre

ă,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor ătărie, parchet
camere, centrală, 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, grădină, pre

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

ă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbu
nătă

ă de 3.000 mp, în
stare bună, zonă bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre

ărului
(Scorillo), suprafa ă 3.250 mp, acces
drum, izvor apă potabilă, 2 funda

ă, curent,
utilită

şi utilat modest, gresie, faian

şi utilat modern, gresie,
faian

şi utilat, central

ş, chirie 150 € + 150 €
garan

şi utilat modest, central

şi utilat modest,
central şin

şi utilat modest, central
şin

ş

şi buc

ş

Vând garsonier

ţ
17.500 € negociabil, cod anunţ 00020.

Vând garsonier

ţ
ţ 20.000 €

negociabil, cod anunţ 00382.
Vând garsonier

ţiri, 27 mp, preţ 11.000
€ negociabil, cod anunţ 00386.

Vând garsonier
-

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

Vând garsonier

ţ
ţ

20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.

Vând apartament 2 camere Lunc

ţ 35.000 €
negociabil, cod anunţ 00175.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ
26.000 € neg., etaj 2/4, cod anunţ 00213.

Vând apartament 2 camere Govân-
dari, P/4, confort 2, semidecomandat,
faianţ ţ

28.000 € negociabil, cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere Lunc

-

ţ 26.000 €
negociabil, cod anunţ 00366.

Vând apartament 2 camere Timi

-
ţ ţ

25.000 € negociabil, cod anunţ 00479.
Vând apartament 2 camere Moroa-

sa, etaj 4/4, confort 2, semidecomandat,
bloc acoperit, central

ţial mobilat, preţ 31.500 €
negociabil, cod anunţ 00388.

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

ă Aleea Tineretului,
etaj 2/9, renovată, 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, ter
mopan cameră, fără 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,
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
privatizare renovat, pre

ă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, centrală, termopane, pre

ă, gresie,centrală, termopane, pre

ă,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrală, tâmplărie lemn, podele lami
nate, u ă intrare parchet,
mobilă bucătărie inclusă, pre

ă, parchet camere, 2 balcoa
ne, faian ă, gresie, u ă metalică, pre

ă, geam termopan,
balcon închis în termopan, podele
laminate, par

ş
ş, gresie, faian

ş

şi interior noi, uş

şorii,
etaj 1/4, confort 1, semidecomandat, 72
mp, central

ş

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

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

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

0
0

7 sep. 9 94.4221
8 sep. 9 94.8803
9 sep. 9 93.7333

10 sep. 9 92.9032
11 sep. 9 93.6297
14 sep. 9 94.0365
15 sep. 9 93.7869
16 sep. 9 94.7826

0
0
0
0
0
0

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

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16

17 - 16 Septembrie 2009August

PRISMA | 17 - 30 Septembrie 2009 |



Etapa urmatoare (7/34) 18-20.09.2008 Vineri 18.09

Sambata 19.09

Duminica
20.09

: : Inter
Curtea de Arges - Poli Iasi (ora 19:00; GSP TV); Astra Ploiesti -
Alba Iulia (ora 21:00; Digi Sport); : Otelul Galati -
Gaz Metan (ora 17:00; GSP TV); Piatra Neamt - Bistrita (ora 19:00;
GSP TV); U Craiova - Rapid (ora 21:00; Digi Sport);

: Steaua - Pandurii Tg. Jiu (ora 16:00, GSP TV): CFR Cluj -
FC Brasov (ora 18:00; GSP TV); FC Vaslui - FC Timisoara (ora
20:00; GSPTV); Dinamo - Urziceni (ora 21:30;Antena 1);

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Cupa Davis, Suedia - Romania, Primele doua meciuri

Vineri TVR 1 ora 16:00
GIMNASTICA: Campionatele nationale, masculin

Vineri TVR 2 ora 17:10
RUGBY: Divizia Nationala: Semifinala 1 si Semifinala 2

Sambata TVR 2 ora 11:00
HANDBAL MASC.: Meci amical: Romania - Ungaria

Sambata Digisport ora 15:00
BASCHET MASC.: Cupa Romaniei la baschet, primul meci

Sambata TVR 3 ora 17:00
TENIS DE MASA: Campionatul European, Stuttgart, Germania

Sambata Eurosport ora 18:45
CICLISM: Turul Spaniei, Ultima etapa

Duminica Eurosport ora 16:45
TENIS: BCR Open Romania, Ziua 1

Luni TVR 1 si TVR 2 ora 12:00 si 15:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
29 aug - 20 sept: CICLISM - Turul Spaniei, La Vuelta, 2009;
07 - 20 sept: BASCHET - Eurobasket 2009, Polonia.
18 - 20 sept: TENIS - Cupa Davis; Suedia - Romania ;
19 - 27 sept: TENIS - BCR Open Romania, Bucuresti;

Motociclism
Pascota castiga Campionatul Est European de Motoci

clism Viteza.
-

Duminica 30 august, pe circuitul de la Plevna din
Bulgaria, Ionel Pascota a castigat a patra etapa din Campionatul
Est European de Motociclism Viteza si, cu o etapa inainte de final,
s-a incununat cu titlul de campion est-european la Clasa 600 cmc.

Pilotul UCM Resita a obtinut locul 1 in calificari si a plecat in
cursa din pole-position. Pascota a condus cursa de la inceput
pana la final reusind si un nou record al circuitului: 1min 35.642
sec. Vechiul record al circuitului de la Plevna era de 1min 36.500
sec. In clasamentul cursei de la Plevna, Pascota a fost urmat pe
doi de Zvetlin Ivanov (Bulgaria) si pe trei de Baris Tok (Turcia).

Aceasta noua victorie i-a adus lui Pascota inca 25 de puncte in
clasamentul general si cu un total de 100 de puncte, punctajul
maxim posibil dupa 4 etape, pilotul UCM Resita a reusit sa-si
treaca in palmares un nou titlu european.

HANDBAL MASCULIN
Nationala de handbal mas-

culin a Romaniei s-a reunit in 14
septembrie, la Oradea, cu 19 ju-
catori in lot, in vederea sustinerii
partidei cu Ungaria, in memoria
pivotului Marian Cozma. Meciul
amical va avea loc in 19 sep-
tembrie, la Oradea. Romania
va fi condusa de pe banca teh-
nica de secundul Petru Ghervan
si antrenorul cu portarii, Sorin
Toacsen.

T E N I S
Del Potro a oprit 'ceasornicul elvetian' la US Open

Clijsters triumfa la US Open

Cupa Davis, Suedia - Romania

. La 32
ani de la succesul obtinut de Guillermo Vilas pe zgura de la Forest
Hills un nou argentinian triumfa la US Open. In varsta de doar 20
ani, Juan Martin Del Potro l-a invins, duminica, pe liderul mondial si
cvintuplul campion consecutiv de la Flushing Meadows, Roger
Federer, in cinci seturi extrem de disputate.

. Jucatoarea belgiana de tenis
Kim Clijsters, in varsta de 26 de ani, revenita in competitie dupa doi
ani de pauza si mama a unei fetite, a castigat al doilea titlu de
Grand Slam din cariera, dupa ce s-a impus, duminica, la US Open,
in fata sportivei daneze Caroline Wozniacki, scor 7-5, 6-3.

. După trei decenii România
ă, la sfâr ăptămâni. De

data acesta Ilie Năstase
ă, în ora

ămânerea în Grupa Mondială, acolo unde am
supravie

ă ca să-
ă.

Echipa României de Cupa Davis va aborda partida cu Suedia,
cu Victor Hănescu principalul jucător la simplu, Victor Crivoi al
doilea jucător la simplu ău

ăpitanul-jucător, sau Marius Copil.
Liderul echipei Suediei este Robin Soderling, aflat la 25 de ani

în top 10 mondial ă cre

ău calm
ănescu, în turul

secund al turneului de la Memphis.
, programat între 19-27 septembrie

la Bucure
ă de anul trecut că î

ă această competi
ărul 28

mondial, care va veni la Bucure ători din top
50 ATP: spaniolul Nicolas Almagro, numărul 35 mondial,

ă la acest turneu de
trei jucători: Victor Hănescu (numărul 32 mondial), Victor Crivoi,
aflat în prezent în cea mai bună pozi ă
(75)

şi
Suedia se întâlnesc a doua oar şitul acestei s

şi Bjorn Borg vor ocupa fotoliile invita
şul Helsingborg, iar miza

este şi mai mare: r
Şi „actorii” de pe teren vor fi al

şi ia revanşa. Vor avea de înfruntat „icebergurile”
scandinave, cu Robin Soderling, în mare form

şi dublu format din Horia Tec şi Andrei
Pavel, c

şi în continu ştere. Finalist la Roland Garros
şi în „sferturi” la US Open, suedezul care este recunoscut pentru
stilul s şi retras, i-a invins pe Victor Crivoi, în turul al doilea
al turneului Masters de la Roma, dar şi pe Victor H

şti, va fi ultimul turneu ca profesionist pentru tenismanul
român Andrei Pavel, "Cneazul" anun şi
va încheia cariera dup

şti înso
şi

argentinianul Juan Monaco, ocupantul locului 42 în ierarhia
tenisului masculin. România va fi reprezentat

şiAndrei Pavel.

ţilor.
Partidele se vor disputa la ei acas

ţuit timp de opt ani. ţii. În
locul legendelor, Andrei Pavel &Co. vor face orice le va sta în
putinţ

ţând înc
ţie. Principalul favorit al

întrecerii de la Arenele BNR este rusul Igor Andreev, num
ţit de alţi doi juc

ţie ATP din întreaga sa carier

BCR Open România 2009

LIGA 1
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 6-a:
M V E I G GP PM

.

1. FC Brasov 6 4 2 0 9 2 14p
Unirea Urziceni 6 4 1 1 7 3 13
Pandurii Tg. Jiu 6 4 0 2 7 6 12
Dinamo Bucuresti 6 3 1 2 6 2 10
Steaua Bucuresti 6 3 1 2 9 6 10

. CFR Cluj 6 3 1 2 7 4 10
7. FC Vaslui

FC Timisoara 6 2 4 0 6 4 10
9. Rapid Bucuresti 6 3 0 3 10 8 9

. Inter Curtea de Arges 6 3 0 3 7 10 9
11. U. Craiova 6 2 1 3 8 6 7

Poli Iasi 6 2 1 3 7 9 7
13. Otelul Galati 6 2 1 3 3 6 7

Astra Ploiesti 6 1 3 2 3 4 6
5. Gaz Metan Medias 6 2 0 4 9 13 6p

16. Unirea Alba Iulia 6 1 2 3 6 9 5p
17. Ceahlaul Piatra Neamt 6 1 1 4 3 9 4p
18. Gloria Bistrita 6 0 2 4 3 11 2p

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

6 3 1 2 11 9 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

F O T B A L
Marti si miercuri s-au desfa

surat meciurile din cadrul primei
etapa a grupelor din Liga Cam
pionilor. Rezultate:

:

Juventus - Bordeaux 1-1
Maccabi H. - B. Munchen 0-3

Wolfsburg - TSKAMoscov 3-1
Besiktas - M. United 0-1

FC Zurich - Real Madrid 2-5
O. Marseille -AC Milan 1-2

Chelsea - FC Porto 1-0
Atletico Madrid -APOEL 0-0

:

Liverpool - Debrecen -0
O. Lyon - Fiorentina -0

Inter Milan - FC Barcelona 0-0
Dinamo Kiev - R. Kazan -

Stuttgart - Glasgow -
FC Sevilla - Urziceni -0

Olympiacos -Alkmaar -0
Liege -Arsenal -

Joi, 17 sept. se vor desfasu-
ra si primele meciuri din cadrul
grupelor Ligii Europa. In cadrul
grupelor,echipele romanesti vor
juca dupa urmatorul program:

Ajax - FC Timisoara, (ora
20:00, Sport.ro)

Dinamo Zagreb -Anderlecht

Panathinaikos - Galatasaray
Sturm Graz - Dinamo, (ora

20:00, ProTV)

Steaua - Sheriff Tiraspol,
(ora 22:00, Pro TV)

Fenerbahce - Twente

Sparta Praga - PSV Eindhoven
CFR Cluj - FC Copenhaga,

(ora 22:00, Sport.ro)
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Marti, 15 septembrie 2009
GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Miercuri, 16 septembrie 2009
Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

GrupaA

Grupa F

Grupa H

Grupa K

LIGA EUROPA

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
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 2-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 2 2 0 0 78 46 4p

Transilvania Cluj 2 1 1 0 53 51 3
Steaua MFA Bucuresti 2 1 0 1 66 57 2
Stiinta Dedeman Bacau 2 1 0 1 65 31 2

. U Bucovina Suceava 2 1 0 1 42 41 2
7.

Pandurii Tg. Jiu 2 1 0 1 49 52 2
9. CSM Satu Mare 2 1 0 1 56 64 2

. HC Odorheiu Secuiesc 2 1 0 1 49 61 2
11. Rom Cri Brasov 2 0 1 1 57 59 1

HC Minaur Baia Mare 2 0 1 1 38 43 1
13. Dinamo Bucuresti 2 0 1 1 61 71 1

Poli Timisoara 2 0 0 2 49 62 0

2. UCM Resita 2 2 0 0 64 51 4p
3. p
4. p
5. p
6 p

CSM Medgidia 2 1 0 1 55 56 2p
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Etapa urmatoare (3/26) uminica, 27.09.2009
HC

Minaur Stiinta CSM Baia Mare - UCM Resita

d : Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Stiinta Municipal Dedeman Bacau;

; CSM Medgidia -
Universitatea Bucovina Suceava; HCM Constanta - Universitatea
Transilvania Cluj; Steaua MFA Bucuresti - Universitatea Politehni
ca Municipal Timisoara; Sport Club Municipal Rom Cri Brasov - HC
Odorhei; CSM Satu Mare - Dinamo Bucuresti.
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