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Imobiliare
Cumpăr casă în zona Văliug,
Crivaia, Gărâna la preţurile
actuale, de criz ă , detalii:
lumilibra@yahoo.com
Vând cameră de cămin cu
baie, în Luncă, la Piaţa Mică,
preţ avantajos.Tel.0724-998500
Vând în Băile Herculane
terenuri cu sau fără utilităţi în
mai multe zone şi diferite mărimi
(suprafeţe). Tel. 0724-998500.
Vând teren în centru lângă
BCR, 430 mp. Tel. 0724-998500
Vând sau închiriez apartament cu 2 camere în Moroasa,
decomandat, parter înalt. Tel.
0724-998500.
Vând garsonieră în Mociur,
avantajos, et. 1. Tel. 0724998500.
Persoană fizică vând apartament 2 camere în Moroasa
(zona Ateneu), renovat. Preţ
35.500 € neg. Tel. 0720-149909
Presoană fizică vând apartament 2 camere în Anina, ultracentral, renovat, cu centrală
proprie. Preţ 17.500 € neg. Tel.
0723-788000.
Cumpăr urgent apartament
2-3 camere. Tel. 0355-409962.
Vând sau schimb casă în
Gătaia cu apartament în Reşiţa,
2 camere, confort 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate,
bucătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp. Preţ neg.

Tel.0256-410590, 0747-832171
Cumpăr apartament în Reşiţa, 2 camere, conf. 1, et. 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabilă imediat. Tel.
0748-119443.
Vând apartament 2 camere
cu îmbunătăţiri, zonă bună. Tel.
0748-119443.
Închiriez casă în Triaj, mobilată, toate utilităţile. Tel. 0745571052.
Vând sau schimb apart. 3
camere cu 2 camere sau garsonieră + diferenţă, chiar şi casă.
Tel.0355-802548, 0749-486188
Vând grădină 1.100 mp,
înspre Drumul Lupacului. Tel.
0355-410067.
Închiriez garsonieră pe
Calea Caransebe şului. Tel.
0752-055987.
Primesc 1 - 2 fete în gazdă.
Tel. 0255-255706.
Cumpăr apartament conf. 1,
neîmbunătăţit.Tel.0752-055987
Vând sau schimb casă în
judeţul Arad pentru apartament,
garsonieră sau casă în Reşiţa.
Tel. 0752-055987.
Vând vilă de vacanţă, zona
Semenic, pretabil şi pentru pensiune. Preţ 120.000 € neg. Tel.
0747-094477, 0765-052924.
Persoană fizică vând cămin
cu 2 camere, et. 1. Preţ 10.500 €
neg. Tel. 0770-746033.
Vând casă la Anina, 4
camere, grădină, curte. Preţ.
16.500 €. Tel. 0770- 746033.

(continuare în pag. 6)
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Finalizarea proiectului „Promovarea
resurselor de roci ornamentale a
Banatului Montan”
Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin
Frunzăverde a prezentat vineri, 18 septembrie a.c. rezultatele
proiectului transfrontalier „Promovarea resurselor de roci
ornamentale a Banatului Montan”, proiect realizat de către C.J.
în parteneriat cu Municipalitatea Vârşeţ, Serbia. La conferinţa
care a marcat finalizarea proiectului au luat parte: vicepreşedintele Ionesie
Ghiorghioni,
directorul executiv
Victor Naidan,
reputatul mineralog
Constantin Gruescu şi specialişti din
cadrul Serviciului
Proiecte cu
F i n a n ţ a r e
Internaţională.
Derulat pe
parcursul a 11 luni,
proiectul a constat
în eva-luarea rocilor
utile şi ornamentale
din Banatului
Montan fiind astfel
identificate 12 zone
cu zăcăminte de
roci ornamentale.
Este vorba de:
granit (comuna Sicheviţa; comuna Mehadia - sat Cherbelezu;
comuna Topleţ; comuna Bozovici şi satul Cruşovita); andezit
(comuna Prigor); gresie roşie (comuna Topleţ); amfibiolit
(comuna Dognecea); serpentinit (comuna Turnu Ruieni); diorit
negru (comuna Forotic); calcar (comuna Caraşova) şi calcar
cristalin (comuna Ocna de Fier).
Preşedintele Consiliului Judeţean a vorbit despre
importanţa proiectului pentru judeţ prin prisma potenţialului pe
care-l pune în valoare. „Caraş-Severinul este una din zonele cu
cel mai ridicat potenţial la capitolul roci ornamentale din această parte a Europei. Cercetările efectuate prin acest proiect vor
sta la dispoziţia celor interesaţi să deschidă exploatări şi
sperăm că vor fi cât mai mulţi antreprenori care vor începe să
exploateze aceste bogăţii ale Banatului Montan”, a mai
declarat Sorin Frunzăverde.
În cadrul proiectului au mai fost realizate broşuri, albume,
casete din lemn cu mostre de prezentare a rocilor ornamentale
dar şi o pagină web ce conţine date referitoare la zăcămintele
studiate. Derulat prin Programul de Vecinătate România Serbia 2004-2006, proiectul „Promovarea resurselor de roci
orna-mentale a Banatului Montan” a avut o valoare totală de
46.980 euro din care 41.980 euro a reprezentat finanţare
europeană, diferenţa de 5.000 euro fiind contribuţia proprie a
Consiliului Judeţean Caraş-Severin.

“Cine vindec@ r@nile l@sate de minerit în zona parcurilor naturale din sudul Banatului”
Grupul Ecologic de Colaborare Nera, în parteneriat cu Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi cu sprijinul Instituţiei
Prefectului Judeţul Caraş-Severin, derulează în perioada martie
2009 - ianuarie 2010 proiectul “Cine vindecă rănile lăsate de minerit
în zona parcurilor naturale din sudul Banatului”, printr-un fond
nerambursabil oferit de Mecanismul financiar al Spaţiului Economic
European (SEE) - Fondul pentru Organizaţii Neguvernamentale.
Principalul rezultat aşteptat îl constituie Planul local de îmbunătăţire a managementul deşeurilor miniere de pe amplasamentele
iazurilor de decantare a apelor de mină de la Moldova Nouă şi Sasca
Montană, care trebuie să dea un răspuns credibil cetaţenilor din
comunităţile locale de pe teritoriul Romaniei şi Serbiei privind
perspectiva diminuării şi stopării poluarii cu deşeurile miniere
antrenate periodic de vânturile puternice din sudul Banatului.
În acest context sambătă 19 septembrie a.c voluntarii din cadrul
centrului de voluntariat GEC Nera au realizat o campanie de
informare a populaţiei în legătură cu responsabilităţile pe care le au
autorităţile publice şi Ministerul Economiei, în calitate de patron al
acestei societăţi, cu privire la stoparea sursei de poluare care este

iazul de decantarea a apelor de mină Tăşani-Boşneag şi la
reconstrucţia ecologică a zonei. Consiliul Local Moldova Nouă
deasemenea trebuie să ia în considerare posibilitatea transferului
incintei iazului în patrimoniul local pentru a putea accesa fondurile
Uniunii Europene, oferite prin Programul Operaţional Regional, în
vederea completării sumelor destinate ecologizării acetei zone.
La campania de informare au participat 20 de voluntari de la
Grupul Şcolar Industrial Moldova Nouă, Grupul Şcolar „Mathias
Hammer“ Anina şi Asociaţiei Speo Caraş Oraviţa care au distribuit
materiale informative şi mesaje verbale cetăţenilor. Tot cu această
ocazie voluntarii au realizat şi o monitorizare alternativă a mediului
în zona iazului precum şi igiennizarea malului stâng, la km 0 al
Dunării româneşti, în golful de la intrarea în rezervaţia naturală Balta
Nera - Dunăre. Activitatea de igienizare a fost realizată împreună cu
personalul de la Studioul TVR Timişoara.
Informaţii suplimentare: Doina Margineanu - consilier al GEC
Nera pentru relatii cu mass media - tel./fax 0255-572.026; 0722437.197, e-mail: gecnera@yahoo.com, www.gecnera.ro
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 29.09.2009
1. Proiect de hotărâre privind accesul şi circulaţia
autovehiculelor ce transportă buşteni în Municipiul Reşiţa.
(aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 al H.C.L. nr. 312/2008 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi
fundaţiilor în vederea acordării unor subvenţii de la
bugetul local, aprobarea grilei de evaluare şi a punctajului
maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de
evaluare, precum şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare şi
Selecţionare a Asociaţiilor şi Fundaţiilor, pentru perioada
2008-2012. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de
funcţii al Serviciului Public - “Direcţia Impozite şi Taxe”.
(aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri
necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a şedinţelor Consiliului Local al municipiului Reşiţa. (respins)
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii la unităţile de învăţământ preuniversitar arondate centrelor de execuţie bugetară din
Municipiul Reşiţa. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 149/2009 privind achiziţionarea prin cumpărare a terenului de către Consiliul Local
al Municipiului Reşiţa în suprafaţa de 113 mp, situat
administrativ sub Policlinica nr. 2 Reşiţa str. Spitalului nr.
36 de la doamna Simion Maria şi doamna Trailovici Elena
Dorina. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 49/2009 privind darea în
administrare a 20 garsoniere, situate în Reşiţa, str. Făgăraşului, nr. 12 B, sc. II, Direcţiei pentru Sport a Judeţului
Caraş-Severin. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 211/2008
privind constituirea Comisiei Sociale de Analiză a
Solicitărilor de Locuinţă. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2008, cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea punctului 5 al Anexei la H.C.L. nr. 238/2008 privind
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în consiliile de administraţie ale unităţilor de
învăţământ preuniversitar arondate centrelor de execuţie
bugetară din Municipiul Reşiţa, cu modificările şi
completările ulterioare. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 2 alin. 1 al H.C.L. nr. 319/2008 privind
constituirea Comisiei de analiză şi control a activităţii S.C.
PRESCOM S.A. REŞIŢA, a S.C. CET ENERGOTERM
S.A. REŞIŢA, a S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L., cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului
de asociere pentru implementarea proiectului ,,Sistem
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul
Caraş-Severin". (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. -,,Unitate de cazare" - varianta
modificatoare - în municipiul Reşiţa, Calea Caransebeşului. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie
publică a unui imobil (construcţie şi teren) situat administrativ în Reşiţa, str. Pandurilor, nr. 41. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerii în domeniului privat al
municipiului Reşiţa şi aprobarea dezlipirii unui teren în
suprafaţă de 80 mp situat în municipiul Reşiţa, B-dul

Republicii, nr. 4-6. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerii în domeniul privat al
municipiului Reşiţa şi aprobarea dezlipirii unui teren în
suprafaţă de 40 mp situat în municipiul Reşiţa, B-dul
Republicii, nr. 11. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unor terenuri în suprafaţă de 18 mp şi 18 mp situate în
municipiul Reşiţa, str. Ateneului F.N. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 1 mp situat în municipiul Reşiţa,
str. George Enescu bl. 2, sc. 3, ap. 6. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 200 mp şi în suprafaţă de 75 mp
situat în municipiul Reşiţa, str. Cerna. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa a două parcele de teren în suprafaţă totală de
80 mp (40 mp/parcela), Aleea Romaniţei FN, în vederea
concesionării prin licitaţie publică pentru construirea a
doua garaje. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 60 mp teren, situat în Reşiţa,
str. Libertăţii, bloc B7 - parter, în vederea concesionării
pentru extinderea construcţiei existente către S.C.
NADIREXIM S.R.L. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 2,31 mp teren, situat
în Reşiţa, Aleea Romaniţei nr. 2, scara 1, ap. 3, în vederea
concesionării pentru extinderea construcţiei existente
către d-na FÂŞIE MĂRIOARA. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 48 mp teren, situat în Reşiţa,
Bd. Republicii, nr. 1, bloc 1, scara 1, ap. 2 în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către
dl. MARCU IOAN şi soţia MARCU ADRIANA. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin
licitaţie publică a 3 (trei) cai ponei masculi cu vârste
cuprinse între 1 şi 5 ani. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi
completarea H.C.L. nr. 284/10.09.2009 privind aprobarea
deplasării unei delegaţii în Franţa - CAEN. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Reşiţa pe anul 2009. (aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al Serviciului Public ,,Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local". (aprobat)
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării
abonamentelor lunare de călătorie mixte pe mijioacele de
transport în comun, folosite de către elevii proveniţi din
familii defavorizate, ce locuiesc în cartierele limitrofe ale
Municipiului Reşiţa, care nu beneficiază de transport
şcolar. (aprobat)
29. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea serviciilor de
administrare a domeniului public şi privat al municipiului
Reşiţa. (respins)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate, a Regulamentului de funcţionare a activităţii
de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul
Reşiţa şi a caietului de sarcini pentru concesionarea, prin
licitaţie publică, a activităţii de administrare a parcărilor
publice cu plată din Municipiul Reşiţa. (retras)
31. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin
licitaţie publică pe o durată de 10 ani a activităţii de blocare
a autovehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi
de ridicare, transport, depozitare, eliberare a autovehiculelor în Municipiul Reşiţa. (retras)

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Casa Timotei
Locaţie: Aleea Romanilor
Beneficiar:
Biserica baptistă nr. 1
Constructor: regie
proprie, P.F.Gheran Virgil
Data începerii construcţiei:
01.06.2007
Data finalizării construcţiei:
31.05.2009
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. “Lotizări - zona Spital Judeţean stadion Gloria”, în municipiul Reşiţa. (aprobat)
33. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului
redevenţei aferent contractelor de concesiune a serviciilor
publice încheiate cu furnizorii de servicii către populaţie.
(retras)
34. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator special la S.C. URBAN RESITA S.R.L. în insolvenţă,
în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea denumirii
anexei 8 c/1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din
07.04.2009 privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Reşiţa pe anul
2009. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii
perioadei de rambursare a creditului rămas, care face
obiectul contractului de novaţie nr. 517/12.06.2009 încheiat între Serviciul Public - “Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local Reşiţa” şi
B.R.D. GSG - Sucursala Caraş-Severin, precum şi o nouă
reeşalonare a acestuia. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
“Extinderea în beneficiul cetăţenilor a sistemului
informatic de E-Administraţie al Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa” şi aprobarea contibuţiei locale de 2%
din costurile totale eligibile ae proiectului. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului
multianual privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării
investiţiei “Achiziţionarea prin licitaţie publică a unui
număr de 9 autobuze urbane de capacitate medie şi 5
autobuze urbane de capacitate mică, pentru transportul
urban de persoane din Municipiul Reşiţa în sistem leasing,
de către Consiliul Local Municipal Reşiţa”. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 7 din
H.C.L. nr. 252/2009 privind aprobarea programului de
transport public de persoane în Municipiul Reşiţa şi
înfiinţarea serviciului public subvenţionat de transport
persoane pentru traseele secundare. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei
locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului
transfrontalier FIND OUT ABOUT LIFE II pentru Liceul
Teoretic Mirecea Eliade şi Liceul Teoretic Traian Vuia
Reşiţa. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului
de administrator unic al S.C. PIEŢE S.R.L. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Anexei I, pct. B la H.C.L. nr. 273/2008 privind
stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire
a Municipiului Reşiţa, cu modificările şi compltările
ulterioare. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei pt. Protecţia Animalelor Caraş-Severin pe
o perioadă de 10 ani a imobilului (fosta gospodărie agrozootehnică) situat în Reşiţa, Calea Lupacului. (aprobat)
Informări
1. Informare privind deplasarea unui delegaţii a Primăriei Municipiului Reşiţa şi Consiliului Local al Municipiului
Reşiţa la Primăria oraşului Munchen - Germania.
2. Informare privind efectuarea concediului de odihnă
pe anul 2009 a Viceprimarului Municipiului Reşiţa SorinDaniel SIMESCU.
3. Raport privind identificarea spaţiilor neutilizate în
procesul de învăţământ sau utilizate contrar Legii nr.
84/1995.
4. Diverse.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 30.09.2009
REŞIŢA: (normal/absolvenţi) Agent comercial: 0/2; Agent contractări si achiziţii: 1/0;
Agent control acces: 0/1; Agent de asigurare: 40/0; Agent securitate: 0/13; Amanetar:
2/0; Ambalator manual: 5/0; Bucătar: 0/1; Coafor: 1/0; Cofetar: 0/1; Consilier financiar
bancar: 24/0; Consilier: 0/1; Controlor calitate: 0/1; Cosmetician: 1/0; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 10/0; Director magazin: 0/1; Director adjunct: 0/1;
Dulgher: 1/2; Electrician de întreţinere si reparaţii: 0/3; Electrician echipamente electrice
si energetice: 0/1; Fierar betonist: 0/2; Frezor universal: 0/2; Frizer: 1/0; Funcţionar
administrativ: 1/0; Gestionar depozit: 1/0; Inginer construcţii civile, industriale si agricole:
0/1; Inginer tehnologia sudarii: 0/2; Inginer electromecanic: 0/2; Inginer mecanic: 0/1;
Inginer metalurgie neferoasa: 0/2; Inginer proiectant: 0/2; Instalator apa, canal: 0/2;
Laborant chimist: 0/1; Lacatus mecanic: 0/17; Lucrător comercial: 5/12; Lucrător sortator
deşeuri reciclabile: 10/0; Macaragiu: 0/1; Manager: 0/1; Manager proiect: 1/0;
Manichiurist: 1/0; Manipulant mărfuri: 2/0; Mecanic auto: 0/1; Muncitor necalificat la
ambalarea produselor: 5/0; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor: 6/2; Muncitor
necalificat la întreţinerea drumurilor: 10/0; Muncitor necalificat in industria confecţiilor:
10/0; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 0/25; Ospătar: 0/3; Patiser:
0/1; Pedichiurist: 1/0; Proiectant inginer electromecanic: 0/1; Rectificator universal: 0/4;
Redactor: 1/0; Şofer autocamion/maşina de mare tonaj: 2/0; Strungar la strung carusel:
0/3; Strungar universal: 0/4; Tehnician constructor: 0/1; Tâmplar universal: 1/2;
Vânzător: 0/2; Vopsitor auto: 0/1; Zidar rosar tencuitor: 1/2; Zugrav vopsitor: 0/2;
BOCŞA: Sortator: 1/0; Circularist: 1/0; Vanzator: 2/0; Ambalator manual: 4/0;
Muncitor necalificat la ambalarea produselor: 5/0;
CARANSEBEŞ: Tamplar: 1/0; Confectioner cablaje auto: 53/0; Muncitor necalificat:
4/0; Lucrator in comert: 3/0;
MOLDOVA NOUĂ: Sofer autobuz: 1/0; Mecanic auto: 1/0;
ORAVIŢA: Lucrator comercial: 1/0; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 10/0;
Confectioner volane: 10/0; Lacatus mecanic: 1/0;
TOTAL GENERAL: 372

COMUNICAT DE PRESĂ
La iniţiativa primarului Mihai Stepanescu, în perioada iulie septembrie, au avut loc mai multe deplasări în municipiul Reşiţa,
împreună cu echipa de lucru din cadrul Serviciului -Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşita, cu cei
care întocmesc Planul de Urbanism General şi cu reprezentanţi ai
asociaţiilor de biciclişti.
Astfel având în vedere atât modul total neadecvat în care se
realizează parcarea autoturismelor pe bulevardul Muncii (în special în
microraioanele III şi IV), cât şi inexistenţa pistelor de biciclete în
municipiul Reşiţa, s-a demarat o acţiune de reglementare a acestora.
Astfel, până în prezent, s-au realizat documentaţiile topografice
pentru întreg bulevardul Republicii şi strada Progresului, fiind în lucru
documentaţia pentru zona ,,Pasaj - Gara CFR Reşiţa Nord", pe
bulevardul Muncii.
Pe baza acestor documentaţii s-a început studierea propriu - zisă a
modului de amplasare a locurilor de parcare pe bulevardul Republicii,
coroborată cu realizarea pistelor pentru biciclete, piste care se
intenţionează să se extinda astfel încat să facă legatura cu zona Piaţa
1 Decembrie 1918.
Conform celor analizate şi inventariate de echipa primarului Mihai
Stepanescu s-au identificat următoarele zone din municipiul Reşiţa:
Etapa I : Cartier Lunca Bârzavei
1. Zona “Fabrica de Confecţii - Complex Victoria”:
l S-au realizat ridicările topografice.
l Se studiază aspectele legate de parcări şi piste de biciclete pe
ambele sensuri ale bulevardului Republicii (Micro III şi IV), pe o
lungime de 1.650 m, respectiv o suprafaţă de 8.250 mp.
l Joi 01.10.2009 orele 1400 se va prezenta varianta propusă , în
prezenţa Comisiei de circulaţie.
2. Zona “Complex Victoria - Complex Intim”
l S-au realizat ridicările topografice.
l Va fi proiectată după ce se vor concluziona aspectele legate de
zona 1. Zona cuprinde ambele sensuri ale bulevardului Republicii
(Micro I si III).
3. Zona “B-dul Republicii - b-dul Muncii” , pe strada Progresului:
l S-au realizat ridicările topografice.
l Va fi proiectată dupa ce se vor concluziona aspectele legate de
zona 1 şi zona 2 , putând fi coroborată cu zona 4.
4. Zona “Pasaj - Gara CFR Reşiţa Nord” pe b-dul Muncii:
l Se lucrează la ridicările topografice.
l Zona va fi studiată împreuna cu zonele 2 şi 3.
Întreaga documentaţie privind etapa 1 va fi finalizată până cel
târziu la 30 noiembrie 2009.

COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 21.09.2009
25.09.2009, serviciile şi direcţiile
aparţinătoare Primăriei Municipiului Reşiţa au realizat o serie de
activităţi relevante pentru cetăţeni:
l Serviciul Public Poliţia Comunitară a aplicat sancţiuni contravenţionale pentru parcări ilegale, consum excesiv de alcool, tulburarea
ordinii şi liniştii publice, comerţ stradal ilicit şi provocare de scandal.
S-a acţionat pentru menţinerea ordinii publice şi prevenirea
evenimentelor deosebite la Stadionul Muncitorul cu ocazia meciului
de fotbal dintre echipele F.C. Şcolar Reşiţa şi Muncitorul Reşiţa.
În ziua de 17.09.2009 s-au organizat şi executat 3 acţiuni cu
efective mărite în zona Govândari şi Piaţa Reşiţa Sud pe linia
combaterii comerţului stradal ilicit, ocazie cu care s-au aplicat 3
sancţiuni contravenţionale în valoare de 3000 lei şi s-au confiscat 60
pachete de ţigări netimbrate.
l Serviciul Public - Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor a înregistrat: 23 naşteri, 22 căsătorii, 17 decese
l Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei Comunitare, s-a deplasat, în data de 15.09.2009, pe
itinerarul: str. Zimbrului, str. Târnovei, str. Războieni, str. Călugăreni,
str. Begonilor, str. Nalbelor, str. Viorelelor, str. Zambilelor.
l Compartimentul „Relaţii cu operatorii de servicii” a efectuat
verificări în teren privind curăţenia stradală pentru străzile principale şi
adiacente, locurile de parcare şi spaţiile verzi, platformele de gunoi şi
locurile de joacă pentru copii, din municipiu.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin,
săptămânalul Prisma publică ordinea de zi menţionându-se punctele
aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin din data de 30.09.2009
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 84 /10. 07.2009
privind participarea Consiliului Judeţean CaraşSeverin la implementarea proiectului „Reabilitarea
şi modernizarea azilului de bătrâni Reşiţa” realizat
cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, axa 3.2. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie pentru proiectul
”Reabilitare şi modernizare azilului de bătrâni
Reşiţa” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, axa 3.2. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 82/10.07.2009
privind participarea Consiliului Judeţean CaraşSeverin la implementarea proiectului „Reabilitare
Centru pentru persoane cu dizabilităţi Oraviţa”
realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din
partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 3.2. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Detaliilor de Execuţie pentru proiectul „Reabilitare Centru pentru persoane cu dizabilităţi Oraviţa” realizat
cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea
Uniunii Europene prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, axa 3.2. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Proiectului Tehnic şi Detaliilor de Execuţie pentru
proiectul ”Reamenajare Muzeu de Locomotive
Reşiţa” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, axa5.1. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea unui lot
de teren în suprafaţă de 280 mp, situat în incinta
imobilului Staţionar I - Spitalul Judeţean, din Reşiţa,
str. Făgăraşului nr.18, aflat în domeniul public al
jud. CS şi administrarea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, prin licitaţie publică. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în
folosinţă gratuită Fundaţiei Humanitas Pro Deo a
imobilului situat în localitatea Oţelu Roşu, str.
Republicii, nr. 62-64, judeţul Caraş-Severin în

vederea înfiinţării unui Centru pentru persoane
vârstnice. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind exprimarea intenţiei de transfer a unor imobile-teren şi clădiri (centre
de agrement) din domeniul public al statului şi
administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în
administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
(aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea
statului de funcţii publice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Caraş-Severin.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii publice al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului CS. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.
104/2004 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a jud. CS cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
12. Informare privind participarea unei delegaţii
a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la Ruga
Bănăţeană organizată la Paris, Franţa în perioada
10 15 septembrie 2009. (aprobat)
13. Raport semestrial privind monitorizarea
fenomenului părăsirii copiilor la nivel judeţean de
către Comisia pentru Protecţia Copilului CaraşSeverin (Semestrul I-2009). (aprobat)
14. Informare privind participarea unui delegat
din judeţul Caraş-Severin la Zilele Estivale Alibunar
2009 ce vor avea loc la Alibunar, Serbia, în perioada
15-16 august 2009. (aprobat)
15. Întrebări. Interpelări.
Proiecte nou introduse
1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la implementarea
proiectului “Creşterea capacităţii administrative la
nivelul Consiliului Jude ţean Cara ş-Severin ”,
finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea
Capacităţii Administrative. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind participarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în calitate de
coordonator, pentru comunele, Bozovici Berzasca
şi Pojejena, la “Programul de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin împădurirea terenurilor agicole
degradate”. (aprobat)

Reabilitarea DJ581, sector Giurgiova - intersec]ie DJ586A, Sec@}eni

În prezent se află în desfăşurare lucrările la DJ 581, sector Giurgiova intersecţie DJ 586 A (Secăşeni),
drum reabilitat printr-un proiect transfrontalier al cărui aplicant este Direcţia de Administrare a Domeniului
Public şi Privat Caraş-Severin aflată în subordinea Consiliului Judeţean. Valoarea totală a proiectului este
de 1.060.000 euro din care valoarea lucrărilor se cifrează la 809.436 euro. Lungimea drumului judeţean ce
va fi reabilitat este de 3,7 km iar durata de execuţie a lucrărilor este de 3 luni. Lucrările vor include între
altele: consolidarea suprafeţei actuale de rulare; ranforsarea structurii existente; consolidarea podului
peste râul Dognecea precum şi refacerea semnalizării orizontale şi verticale.
Proiectului „Îmbunătăţirea accesului comunităţilor locale spre punctele de trecere a frontierei.
Consolidare DJ 581 Sector Giurgiova intersecţie DJ 686A (Secăşeni) km 26+746 km 30 + 490 Judeţul
Caraş-Severin” este implementat prin Programul de Vecinătate România Serbia 2004-2006, partenerul
sârb fiind Municipalitatea Vârşeţ.
Prin reabilitarea acestui drum s-a urmărit îmbunătăţirea accesului spre regiunile de frontieră cu Serbia
şi spre punctele de trecere a frontierei din sudul şi vestul judeţului (Moraviţa, Naidăş şi Moldova-Nouă)
devenind astfel o premisă majoră a dezvoltării economice regionale şi contribuind totodată la obţinerea
unui nivel ridicat de integrare de ambele părţi ale graniţei cu Serbia.
Contractul de începere a lucrărilor a fost semnat în 10 septembrie 2009.
PRIMAR, MIHAI STEPANESCU

Săptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „SEMENIC“ Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
l Un bărbat a fost găsit decedat în incinta ştrandului din
zona Lend în data de 17.09.2009. La examinarea
efectuată nu au fost evidenţiate urme de violenţă, în cauză
nu sunt suspiciuni de omor. În continuare se efectuează
cercetări pentru stabilirea identităţii şi a împrejurărilor în
care a intervenit decesul.
l Autorii violului de pe drumul de centură al municipiului
Reşiţa au fost identificaţi şi reţinuţi preventiv pentru 20 de
zile.
l În data de 20.09.2009 doi agenţi din dispozitivul de
siguranţă publică aflaţi în serviciul de patrulare au
observat în zona Intim doi tineri, unul dintre aceştia având
vizibil un bun ascuns sub geacă. La somaţia poliţiştilor cei
doi tineri au fugit în direcţia Calea Caransebeşului. Din
verificările efectuate s-a stabilit că aceştia au pătruns în
trei autoturisme parcate în Micro II, din unul dintre acestea
sustrăgând un CD player.
l Pe DN 6, în afara localităţii Armeniş, în data de
22.09.2009 a avut loc un accident de circulaţie urmat de
incendierea autocamionului implicat şi blocarea drumului.
În urma accidentului nu au rezultat vătămări corporale ci
doar distrugerea autotirului. Circulaţia a putut fi deschisă
pe un sens de mers după aproximativ 90 de minute.
l În data de 24.09.2009, poliţiştii de investigare a
fraudelor au desfăşurat în zona Oţelu Roşu – Băuţar o
acţiune pe linia transportului de produse de panificaţie, în
cadrul căreia a fost identificată în trafic o autoutilitară care

transporta cantitatea de 580 bucăţi pâine, fără a avea
documente de provenienţă şi însoţire a mărfii.
l În data de 25.09.2009 pe raza localităţii Bucoşniţa s-a
produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane. La ieşirea dintr-o curbă la dreapta, şoferul iese la axul
drumului cu intenţia de a depăşi, renunţă la această
manevră întrucât din sens contrar se apropia un alt
autovehicul, virează de volan dreapta, părăseşte partea
carosabilă, se răstoarnă şi este aruncat în afara autoturismului. În urma accidentului, conducătorul auto care era
singur în auto şi nu purta centura de siguranţă, a decedat.
l În Oraviţa un motociclist a acroşat un pieton care se
angajase în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să
se asigure. În urma accidentului pietonul, N. ANA de 77 ani
din localitate a fost transportată la Spitalul Oraviţa, unde a
rămas internată sub supraveghere.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
l Fumatul în locuri nepermise, coroborat cu aruncarea
chiştoacelor de ţigară aprinse pe unde se nimereşte a
alertat în data de 16 septembrie a.c., de două ori pompierii
militari ai Detaşamentului din Caransebeş. Astfel, aceştia
s-a deplasat ca să stingă două incendii de vegetaţie uscată provocate de cauzele amintite. Primul s-a produs în
zona străzii Racoviţa, iar al doilea, în zona Carbonifera
veche.
l În data de 16.09.2009 la un şantier de pe strada Gugu
din Reşiţa s-a descoperit o bombă de aruncător de calibrul
120 mm, datând, cel mai probabil, din al doilea război

mondial. Imediat, la locul indicat a plecat echipa
pirotehnică a Detaşamentului de Pompieri Reşiţa.
Bomba a fost ridicată şi transportată în siguranţă în
vederea unei distrugeri ulterioare.
l Dispeceratul ISUa primit un apel pe „112” în data de 23
septembrie a.c., în care se menţiona că o persoană a căzut într-o fântână, în satul Gornea. Cu toate că s-au deplasat cât de repede au putut, pompierii militari au ajuns la
faţa locului doar pentru a constatat că bărbatul în vârstă de
61 de ani decedase, fiind scos din fântână de către localnici. Din cercetările pompierilor, omul a murit intoxicat cu
fum în timp ce scotea apa din fântână cu o mototpompă.
l Pentru a vedea cum se coordonează forţele de
intervenţie în cazul izbucnirii unui incendiu de pădure, în
ziua de 24 septembrie a.c., pe raza Ocolului Silvic
Oraviţa, a avut loc un amplu exerciţiu. Prin acest exerciţiu
s-a urmărit antrenarea tuturor forţelor implicate în
gestionarea unei situaţii de urgenţă generate de un
incendiu de pădure, unul din obiectivele principale fiind
acela de verificare a Planului de apărare împotriva
incendiilor la fondul forestier al Ocolului Silvic Oraviţa.
Jandarmeria Română
l În data de 17 septembrie a.c. o comisie a Uniunii
Europene, din care fac parte reprezentanţi ai
Secretariatului General al Consiliului U.E., ai Comisiei
Europene, Europol, precum şi doi experţi din Austria şi
Italia, s-au aflat în vizită oficială la Jandarmeria Română.
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În perioada 21 septembrie - 30 noiembrie a.c. se desfăşoară cea
de-a doua sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura 112
„Instalarea tinerilor fermieri” pentru acordarea fondurilor
nerambursabile în cadrul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată
pentru finanţarea unui proiect este de 25.000 Euro/exploataţie.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor
Statului (AVAS) va soluţiona cererile de
despăgubire, potrivit legii nr. 10/2001, în cazul
persoanelor fizice, asociaţi ai persoanelor
juridice care deţineau imobilele şi alte active în
proprietate la data naţionalizării.

Acorduri româno-azere
La Bucureşti a fost semnată Declaraţia privind
stabilirea unui parteneriat strategic între România şi
Republica Azerbaidjan. Consensul pe o serie de
proiecte energetice a fost găsit în cadrul unei vizite
oficiale a liderului azer Ilham Aliyev în România.
Preşedintele Traian Băsescu, a menţionat că, pe
lângă parteneriatul strategic, au mai fost semnate
alte cinci documente guvernamentale, un partene-

conducta de petrol Baku-Tbilisi-Ceyhan nu ar fi fost
construită, nu ar fi conducta de gaz Baku-TbilisiErzrum şi Nabucco şi nu ar fi real astăzi. Proiectul
Nabucco se conectează astăzi numai cu explorarea
infrastructurii de gaz a Azerbaidjanului. Vedem că
acest proiect de succes duce la punerea în aplicare
a altor proiecte. Nu există nici o îndoială că succesul
Nabucco va duce la construirea de alte conducte,

riat strategic care are câteva obiective, şi anume
consolidarea dialogului politic, cooperare energetică, cooperare economică şi în investiţii, cooperare
pe probleme de securitate, cooperare în organisme
internaţionale, precum şi în cultură. "Aş face doar o
scurtă menţiune cu privire la cooperarea în domeniul
energetic care vizează atât cooperarea pe proiectul
Nabucco, dar şi pe proiectul PEOP sau pe al
terminalului de gaze lichefiate de la Constanţa,
proiectul PEOP este conducta de ţiţei ConstanţaTrieste. Am abordat şi multe alte subiecte de interes
regional, un subiect aparte a fost legat de conflictele
îngheţate, iar în ceea ce priveşte Nagorno-Karabach
poziţia noastră rămâne fermă, orice astfel de conflict
îngheţat nu poate fi rezolvat decât pe cale paşnică,
în interiorul mecanismelor internaţionale existente şi
cu respectarea integrităţii teritoriale a statelor, conform dreptului internaţional" a declarat preşedintele.
Răspunzând la întrebarea cu privire la contribuţia proiectului Nabucco în construcţia conductei
Constanţa-Trieste, Preşedintele Azerbaidjanului,
Ilham Aliyev, a declarat că proiectele propuse şi
realizate de către Azerbaidjan până acum au dus la
implementarea altor proiecte pentru viitor. "Dacă

pentru diversificarea în regiune. Am purtat discuţii
pe ambele proiecte, Nabucco şi Constanţa-Trieste.
Azerbaidjan sprijină ambele proiecte şi am dovedito încă o dată astăzi ".
În privinţa relaţiilor azero-române, Hasanov a
spus: "Azerbaidjanul a devenit o ţară care ocupă o
poziţie de lider în regiunea Caucazului de Sud, din
punct de vedere geopolitic, geostrategic, economic.
Azerbaidjan are o politică externă independentă,
pragmatică, echilibrată şi joacă deja un rol important
în infrastructura mondială a petrolului şi gazelor
naturale. Ţara noastră a devenit unul din centrele de
energie importante din lume şi este gata să contribuie la aprovizionarea energetică a Europei, în contextul punerii în aplicare a proiectelor Nabucco şi
Constanţa-Trieste. Jucăm, de asemenea, un rol activ în crearea de coridoare de transport, cum ar fi
Europa-Caucaz-Asia (TRACECA), N-S şi Est-Vest.
"Azerbaidjan este văzut ca un partener de
încredere, şi pentru că a înregistrat creşteri record a
PIB-ului şi a dezvoltării economice în ultimii ani iar
Banca Mondială recunoaşte Azerbaidjan ca o ţară
care a atins stadiul cel mai avansat de realizare a
reformelor sale economice."

Autorit@]ile locale pot vinde locuin]e chiria}ilor ANL
Executivul a aprobat trecerea în domeniul privat al statului a 3510 de locuinţe construite prin Agenţia
Naţională de Locuinţe. Astfel a fost creat cadrul legal pentru vânzarea acestor locuinţe către tinerii care au
locuit cu chirie în ele, dacă aceştia îndeplinesc condiţiile legale.
Persoanele care achiziţionează aceste locuinţe trebuie să achite preţul integral la vânzarea locuinţei,
titularul contractului de închiriere să nu aibă în proprietate o altă locuinţă. De asemenea, titularul poate
beneficia o singură dată de dreptul de a cumpăra o locuinţă ANL şi nu o poate înstrăina pe o perioadă de 5
ani de la dobândire. Venitul mediu pe fiecare membru al familiei nu trebuie să depăşească salariul mediu
brut pe economie.
La momentul actual, pot fi vândute 11.500 de locuinţe, din cele 24.500 de locuinţe consturite de ANL.
Guvernul României - Biroul de presă

Tinerii sub 35 de ani îşi vor putea
înfiinţa firme cu un capital de pornire
de 10 lei, iar timp de trei ani vor fi
scutiţi de plata unor impozite şi taxe,
conform proiectului de lege aflat în
dezbatere, propus de MÎMM.

Guvernul a aprobat un set de m@suri pentru
organizarea alegerilor preziden]iale
Executivul a aprobat în şedinţa din 23 septembrie, un set de opt
Hotărâri de Guvern pentru organizarea în bune condiţii a alegerilor
prezidenţiale.
Aceste Hotărâri stabilesc programul calendaristic pentru
realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui
României, aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pregătirii
scrutinului, stabilirea secţiilor de votare speciale, a modelului
buletinului de vot, a modelului ştampilei, a timbrului colant şi a copiei
de pe lista electorală permanentă.
Potrivit uneia dintre Hotărârile aprobate de Guvern, vor fi înfiinţate
peste 3.500 de secţii de vot speciale, în care vor vota numai cetăţenii
care nu se află în localitatea de domiciliu în ziua scrutinului. De
asemenea, persoanele care vor vota în aceste secţii speciale vor
depune o declaraţie pe proprie răspundere, în care se precizează că
au luat la cunoştinţă faptul că votul multiplu se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Un alt element de noutate adus de actul normativ constă în
amplasarea, la intrarea în toate secţiile speciale de vot, a unor camere
web conectate la calculator, care vor înregistra video pe toată
perioada votului. Declaraţiile pe proprie răspundere şi fişierele cu
înregistrările video vor fi predate Biroului Electoral Central şi Autorităţii
Electorale Permanente pentru a fi folosite ca probe în eventualitatea
unor procese. De asemenea, noile reglementări introduc ştampilele
de vot personalizate, pe care sunt precizate numărul secţiei de vot şi
judeţul, astfel încât în cazul pierderii, aceste ştampile să nu mai poată
fi folosite în alte secţii de votare.
Executivul a alocat aproximativ 150 de milioane de lei pentru
organizarea alegerilor prezidenţiale.
Guvernul Romaniei - 23.09.2009

M@suri privind organizarea }i
desf@}urarea referendumului
Guvernul a adoptat miercuri, 30 sptembrie, o ordonanţă de
urgenţă pentru modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, pentru a reglementa câteva elemente
în vederea organizării referendumului solicitat de preşedintele
României, pe tema parlamentului unicameral.
Şeful Executivului a afirmat că noul act normativ permite ca
referendumul să se realizeze în cadrul aceloraşi secţii de votare în
care se desfăşoară scrutinul pentru alegerea Preşedintelui României,
în situaţia în care cele două procese se desfăşoară simultan.
O altă prevedere a ordonanţei de urgenţă adoptate impune un
termen în care Parlamentul să se pronunţe prin aviz consultativ cu
privire la decizia şefului statului de a organiza un referendum
consultativ pe o problemă de interes naţional, a declarat primulministru Emil Boc. “În acest moment, în lege nu există un termen în
care Parlamentul să se pronunţe, ceea ce practic ar putea pune în
dificultate aplicarea unei prevederi constituţionale şi a unei
prerogative care aparţine şefului statului. Am precizat doar că, prin
lege se stabileşte că într-un anumit interval de timp - 20 de zile Parlamentul să dea un răspuns cu privire la iniţiativa şefului statului.
Avizul pozitiv sau negative rămâne la latitudinea Parlamentului ca for
legislativ suprem al poporului român”, a mai afirmat Şeful Executivului.
Guvernul Romaniei - 30.09.2009

l BNR a anunţat, marţi, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 8% pe an, de la 8,5%, începând cu data de 30 septembriel
l Consiliul Concurenţei propune eliminarea unor taxe din comerţul cu amănuntul l Guvernul de la Chişinău a hotărât abrogarea regimului
de vize pentru cetăţenii români l Guvernul a majorat cu aproximativ 20% cuantumul taxelor şi impozitelor locale aplicabile în anul fiscal
2010 l Acordul contravenientului pentru munca în folosul comunităţii nu mai este necesar l Cota de impozitare pentru firmele care
optează pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor va rămâne de 3% şi în anul 2010 l Bugetarii vor putea opta între plata
salariilor pe card sau în numerar l Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) face precizarea că, în perioada septembrie - decembrie
2009, se vor acorda sporurile pe care profesorii le primeau până în prezent l Cu ocazia Zilei Unităţii Germane - Ziua Naţională a Republicii
Federale Germania - Consulatul Republicii Federale Germania la Timişoara va fi închis vineri, 02.10.2009 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Circulara nr. 24 a Bancii Nationale a Romaniei privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 150 de ani de la înfiintarea de catre
domnitorul Alexandru Ioan Cuza a Oficiului de Statistica.
(M.O. nr. 507/23.07.2009)
l Ordinul nr. 2321 al Ministerului Finantelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura
de acordare a amânarii la plata a obligatiilor fiscale
neachitate la termen, administrate de Agentia Nationala
de Administrare Fiscala. (M.O. nr. 508/23.07.2009)
l Ministerul Finantelor Publice: Norme metodologice
privind procedura de acordare a amânarii la plata a
obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de
Agentia Nationala de Administrare Fiscala Nr. - din 16Iulie-2009. (M.O. nr. 508/23.07.2009)
l Ordinul nr. 475 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Ruralep rivind modificarea si completarea
Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii
rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii
si a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul
2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea
investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura,
piscicultura, precum si în activitati nonagricole. (M.O. nr.
509/24.07.2009)
l Legea nr. 286 privind Codul penal. (M.O. nr.
510/24.07.2009)
l Legea nr. 287 privind Codul civil. (M.O. nr.
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511/24.07.2009)
l H.G. nr. 799 privind aprobarea numarului de personal
disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate
de Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti, aflata
sub autoritatea Ministerului Economiei, în anul 2009.
(M.O. nr. 512/27.07.2009)
l Agenţia pt. Implementarea Proiectelor si Programelor
pentru Întreprinderi Mici Procedura de implementare a
Programului national multianual pe perioada 2002-2012
de înfiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de
afaceri Nr. - din 10-Iulie-2009 (M.O. nr. 512/27.07.2009)
l Ordinul nr. 9574 al Autorităţii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind
aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de
concesiune de lucrari publice si servicii în România. (M.O.
nr. 512/27.07.2009)
l Ordinul nr. 9 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru modificarea Normelor privind asigurarea
obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse
prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul
presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.
20/2008. (M.O. nr. 512/27.07.2009)
l H.G. nr. 834 privind modificarea si completarea H.G. nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
achizitie publica din O.u.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de

concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii. (M.O. nr. 515/27.07.2009)
l H.G. nr. 840 pentru modificarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului
„Prima casa“. (M.O. nr. 519/28.07.2009)
l Ordinul nr. 1979/C al Ministerului Justitiei si Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 521/29.07.2009)
l H.G. nr. 792 privind declansarea procedurilor de
expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe
amplasamentul lucrarii „Autostrada Timisoara-Lugoj“ pe
teritoriul localitatilor Recas si Topolovatu Mare, judetul
Timis. (M.O. nr. 524/30.07.2009)
l Ordinul nr. 487 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale pentru aprobarea modelului de carnet
de viticultor si implementarea acestuia în domeniul
comercializarii productiei de struguri pentru vin. (M.O. nr.
526/30.07.2009)
l Norma nr. 8 a B.N.R. privind modificarea si completarea Normei BNR nr. 4/2005 privind efectuarea
operatiunilor de schimb valutar. (M.O. nr. 526/30.07.2009)
l Ordinul nr. 4356 al Ministerului Educatiei, Cercetarii si
Inovarii cu privire la structura anului scolar 2009-2010.
(M.O. nr. 529/31.07.2009)
l H.G. nr. 870 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a O.u.G. nr. 77/2009 privind organizarea si
exploatarea jocurilor de noroc. (M.O. nr. 529/31.07.2009)

Bangkok, capitala Thailandei, găzduieşte
ultimul Summit pentru climă al Naţiunilor
Unite, înainte de cel de la Copenhaga, unde se
va adopta Acordul post Kyoto. Participanţii vor
analiza, până pe 9 octombrie, textul acordului
care trebuie semnat în decembrie.

În 2 octombrie are loc cel de-al doilea vot
organizat de Irlanda pe tema Tratatului de la
Lisabona. Primul s-a desfăşurat în iunie
2008, textul fiind respins. Germania a ratificat
Tratatul de la Lisabona. Mai rămân Irlanda
(referendum), Polonia şi Cehia.

Rusia, Kazahstan şi Belarus intenţioneză să introducă la
1 ianuarie 2010 tariful vamal comun al celor trei ţări iar la 1 iulie
să aplice legea unitare cu privire la taxa vamală. În plus, cele 3
state au convenit să creeze un grup comun de negocieri şi să
stabilească în numele viitoarei uniuni vamale, condiţiile şi
principiile unitare privind aderarea lor la OMC.

Sprijinirea refugia]ilor printr-o relocare mai eficient@
O propunere la nivelul UE de program de relocare
urmăreşte stabilirea unei cooperări de ordin practic între
statele membre în scopul de a acorda refugiaţilor
protecţie permanentă Acest proiect a fost discutat de
miniştrii de justiţie şi afaceri interne în cadrul Consiliului la
21 septembrie.
Relocarea constă în transferarea refugiaţilor cărora li
s-a acordat protecţie temporară într-o primă ţară de azil
către o altă ţară sigură unde pot începe o nouă viaţă,
beneficiind de protecţie permanentă. Marea majoritate a
refugiaţilor din lume se găsesc în ţări situate în aceeaşi

G-20

Grupul de douăzeci (G-20) a fost înfiinţat în mod
oficial în 1999 spre a reuni statele puternic industrializate şi economii în curs de dezvoltare pentru a
discuta aspecte cheie în economia mondială. Din
componenta G-20 fac parte: Arabia Saudită, Africa
de Sud, Argentina, Australia, Brazilia, Canada,
China, Coreea de Sud, Franţa, Germania, India,
Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Regatul
Unit, SUA, Turcia şi Uniunea Europeană.
Pittsburgh, Pennsylvania a fost gazda reuniunii
la nivel înalt G-20 din 24-25 septembrie 2009.
Preşedintele Obama a prezidat reuniunea liderilor
unor ţări din întreaga lume, care reprezintă 85% din
economia mondiale. La Pittsburgh, liderii a analizat
progresele realizate după reuniunile de la Washington şi Londra şi au discutat acţiuni suplimentare
pentru a asigura o recuperare solidă şi durabilă în
urma crizei financiare şi economice mondiale.
Din declaraţia finală a liderilor prezenţi la
Pittsburgh:
1. Ne-am întâlnit în mijlocul unei tranziţii critice
de la criză la recuperare pentru a întoarce pagina
unei ere de iresponsabilitate şi pentru a adopta un
set de politici, de reglementări şi reforme pentru a
satisface nevoile economiei globale a secolului 21.
2. Când ne-am adunat ultima oară în luna aprilie
(summitul G-20, Londra, 2 aprilie -n.r.), ne-am
confruntat cu cea mai mare provocare în economia
mondială a generaţiei noastre.
3. Producţia globală se contracta într-un ritm ce
nu a fost văzut din anii 1930. Comerţul se prăbuşea.
Locurile de muncă dispăreau rapid.
4. În acel moment, ţările noastre au convenit să
facă tot ce este necesar pentru a garanta recuperarea, pentru a repara sistemele noastre financiare
şi pentru a menţine fluxul de capital la nivel mondial.
6. Răspunsul nostru puternic a ajutat oprirea
periculoasei, puternicei scăderi în activitate globală
şi stabilizarea pieţelor financiare. Producţia
industrială este în creştere acum în aproape toate
economiile noastre. Comerţului internaţional a
început să-şi revină.
7. Astăzi, am analizat progresele care le-am
făcut după Summit-ul la Londra, în luna aprilie. Angajamentele noastre naţionale pentru restaurarea
creşterii au dus la cea mai mare şi coordonată
alocare de stimulente fiscale şi monetare
desfăşurat vreodată. Am acţionat împreună pentru
a creşte în mod dramatic resursele necesare pentru
a opri răspândirea crizei în întreaga lume. Am luat
masuri pentru a repara sistemul de reglementare şi
am început să punem în aplicare reforme radicale
pentru a reduce riscul ca excesele financiare să
destabilizeze din nou economia globale.
8. Un sentiment de normalitate, nu trebuie să
ducă la automulţumire.
9. Procesul de recuperare şi reparaţii rămâne incomplet. În multe ţări, şomajul rămâne inacceptabil
de mare. Condiţiile pentru o redresare a cererii
private nu sunt încă pe deplin în vigoare. Nu ne
putem opri până când economia globală este
readusă la stare de sănătate deplină, şi familiile din
întreaga lume pot găsi locuri de muncă decente.

regiune cu zona din care provin. Cei mai mulţi refugiaţi
temporari se află în ţări în curs de dezvoltare care nu au
capacitatea de absorbţie a unui număr important de
persoane strămutate. În cazurile în care returnarea în ţara
în origine nu este posibilă, relocarea poate fi unica soluţie.
Regimul propus este valabil numai pentru relocarea
refugiaţilor din ţări terţe în state membre ale UE. Fiecare
dintre cele 27 de state ar urma să decidă în nume propriu
dacă doreşte să participe şi numărul de refugiaţi pe care
este pregătit să îi primească.
În prezent, zece dintre statele membre efectuează

10. Vom acţiona pentru a asigura că, atunci când
se întoarce creşterea, locurile de muncă o urmează.
Vom evita orice retragere prematură a stimulentelor.
În acelaşi timp, vom elabora strategii de ieşire ale
noastre (statul, n.r.) şi, la momentul potrivit, şi
retragerea politicii noastre de sprijin într-un mod
coordonat, menţinând angajamentul nostru faţă de
responsabilitatea fiscală.
13. Să lansăm un cadru care stabileşte politicile
şi modul în care noi acţionăm împreună pentru a
genera o creştere puternică la nivel mondial, durabilă şi echilibrată.
14. Avem nevoie de schimbarea de la surse
publice la sursele de finanţare private, stabilind un
model de creştere economică în diferitele ţări, care
este mai durabilă şi echilibrată, şi reducerea dezechilibrelor de dezvoltare. Vom face, de asemenea,
progrese decisive în reformele structurale că să
întărească cererea privată şi consolidarea pe
termen lung a potenţialul de creştere.
16. Pentru a fi asiguraţi că sistemul nostru de
reglementare pentru bănci şi alte firme financiare
evită excesele care au dus la criză. În cazul în care
comportamentul neglijent şi lipsa de
responsabilitate a dus la criză, nu vom permite o
revenire la "banking as usual".
17. Standardele pt. mari firme financiare globale
trebuie să fie proporţionale cu costul eşecului lor.
19. Am desemnat G-20 să fie primul forum
pentru cooperarea noastră economică
internaţională.
20. Ne-am angajat la o schimbare în cota
alocată Fondului Monetar Internaţional (FMI) pentru
dinamizarea pieţelor emergente şi în curs de
dezvoltare la cel puţin 5% din ţări suprareprezentate în ţări sub-reprezentate folosindu-se
formula actuală ca bază pentru a lucra de ea. Astăzi
ne-am reafirmat promisiunea noastră de a contribui
cu peste 500 miliarde dolari la o reînnoită şi extinsă
politică, "Noile dispoziţii de împrumut (NAB)" a FMI.
21. Am subliniat importanţa adoptării unei formule dinamice la Banca Mondială, care se reflectă,
în principal, în evoluţia ponderii economice a unei
ţări şi a misiunii Băncii Mondiale de dezvoltare, şi
care generează o creştere de cel puţin 3% din puterea de vot pentru ţările în curs de dezvoltare şi ţările
în tranziţie, în beneficiul ţărilor sub-reprezentate.
23. Peste patru miliarde de oameni sunt subeducaţi, prost echipaţi cu capital şi tehnologie,
precum şi insuficient integraţi în economia globală.
Trebuie să lucrăm împreună pentru a face schimbările politice şi instituţionale necesare pentru a
accelera convergenţa standardelor de viaţă şi a
productivităţii în economiile în curs de dezvoltare şi
economiile emergente la nivelurile din economiile
avansate. Pentru început, facem apel la Banca
Mondială pentru a dezvolta un fond pentru a sprijini
noua Iniţiativă pentru Securitate Alimentară pentru
ţările cu venituri mici, anunţată vara trecută.
28. Vom lupta împotriva protecţionismului. Neam angajat să încheiem cu succes Runda de la
Doha în 2010.
29. Noi nu vom precupeţi nici un efort pentru a
ajunge la un acord la Copenhaga, privind Convenţia
cadru a ONU privind schimbările climatice
(CCONUSC).
31. În final, am fost de acord să ne întâlnim în
Canada, în iunie 2010 şi în Coreea, în noiembrie
2010. Ne aşteptăm ulterior la întâlniri anuale, în
2011 reuniunea G-20 va avea loc în Franţa.
Criticii spun că acordurilor G-20 le lipsesc
mijloacele de aplicare. "Fără sancţiuni, aceste
acorduri nu înseamnă nimic," consideră un
economist de la Universitatea din Maryland, Peter
Morici. "Oamenii nu trebuie să pună fiecare punct pe
fiecare "I" şi bară în fiecare "T" ", în cazul în care nu
sunt îngrijoraţi de sancţiuni, a spus Angel Gurria,
secretar general al Organizaţiei pentru Cooperare
Economică şi Dezvoltare.

acţiuni anuale de relocare a refugiaţilor. Alte state
membre acţionează ad-hoc. Noul regim îşi propune să
intensifice cooperarea şi coordonarea dintre ţările UE
astfel încât acţiunile lor de relocare să fie mai eficace, mai
eficiente din punct de vedere al costurilor şi să aibă un
impact umanitar şi strategic mai ridicat. Acţiunile comune
ar trebui să se dovedească deosebit de utile în ceea ce
priveşte identificarea refugiaţilor care urmează să fie
relocaţi, pregătirea logistică (cum ar fi controalele
medicale), demersurile legate de călătorie şi de vize,
precum şi programele de primire şi integrare.

Cancelarul Merkel a câ}tigat
al doilea mandat
Cancelarul german Angela Merkel este pe cale de a obţine al
doilea mandat cu ajutorul noii majorităţi de centru-dreapta rezultată în
urma alegerilor generale de duminică.
Uniunea Creştin Democrată a doamnei Merkel alături de partidul
său soră bavarez Uniunea Creştin-Socială (CDU/CSU), a avut
33,8% din voturi şi împreună cu 14,6% pentru Partidul Liber
Democrat (FDP), are circa 48% din voturi, suficient pentru a asigura
un nou guvern de coaliţie. Proiecţiile arată un număr de 322 de locuri
în parlament pentru coaliţia nou formată, necesarul fiind de 300.
Social Democraţii (SPD) au obţinut cel mai slab rezultat de la
războiul al II-lea, 23,0%. Partidul de stânga, Die Linke (stânga), a
obţinut 11,9% din voturi iar Die Grune (verzii) 10,7%.
Prezenţa la vot a reprezentat un record negativ, cu o participare de
doar 70.8% din cele 62,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot. La
alegerile din 2005, care au adus-o pe doamna Merkel la putere,
procentul participării la vot a fost de 77,7%. În 1972 el atingea 91,1%.
Conservatorii cancelarului Angela Merkel au declarat luni că au
intenţia să definitiveze un acord de coaliţie cu Liber-Democraţii (FDP),
în termen de o lună după ce au câştigat alegerile de duminică.
Germania sărbătoreşte 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului la 9
noiembrie, şi Angela Merkel a spus ca ar dori "să salute şefii de guvern
prezenţi la comemorare, cu un nou guvern."
Măsuri aşteptate de la noul guvern
Taxe - FDP vrea să reducă impozitele cu până la 35 miliarde de
euro, dar un deficit bugetar ridicat, care este se aşteptat să ajungă la
6% din PIB anul viitor, dublu peste limita Uniunii Europene, va obliga,
probabil, Guvernul să aştepte cel puţin până în 2011. Reducerile se
vor concentra pe impozitul pe venit, impozitul
pe succesiune. Pe
scena internaţională,
Germania va scădea
sprijinul său pentru un
impozit pe tranzacţiile
de pe piaţa financiară.
Piaţa Muncii
Merkel nu vrea să elimine salariul minim pe care guvernul trecut,
rezultat al coaliţiei cu Partidul Social-Democrat (SPD), l-a introdus în
anumite domenii industriale. Cu toate acestea, noua coaliţie nu va
extinde acest salar minim la mai multe sectoare. Campania FDP pt. o
relaxare a normelor privind protecţia lucrătorilor împotriva concedierii
este de natură să întâmpine rezistenţă din partea conservatorilor.
Privatizări - FDP a semnalat înainte de alegeri că intenţionează să
vândă participaţii de stat la bănci în care Guvernul a investit recent
pentru a le ajuta să reziste crizei financiare.
Coaliţia va examina, de asemenea, revitalizarea planurilor de a
privatiza parţial Deutsche Bahn (căile ferate germane), care au fost
retrase în octombrie anul trecut pe fondul turbulenţelor de pe pieţele
financiare.

Un nou guvern la Chi}in@u
Parlamentul de la Chişinău a acordat votul de încredere noului
Guvern, după ce premierul Vlad Filat a prezentat în plenul şedinţei
Legislativului componenţa nominală a Cabinetului de miniştri.
Componenţa Guvernului a fost adoptată cu majoritate de voturi,
53, de Alianţa pentru Integrare Europeană. Comuniştii nu au votat
pentru componenţa Guvernului, declarând că aceasta a fost formată
„în baza algoritmului politic şi nu pe principii de profesionalism”.
Parteneriat strategic cu SUA, acord de asociere la UE, semnarea
Tratatului de bază cu România, retragerea trupelor ruse din
Transnistria, depolitizarea mass-mediei publice, desecretizarea
arhivelor secrete sunt priorităţile noului guvern.
Alianţa pentru Integrare Europeană este o coaliţie de partide din
Republica Moldova, constituită după alegerile anticipate din iulie
2009. Este formată din următoarele partide: Partidul Liberal
Democrat din Moldova (18 mandate), Partidul Liberal (15
mandate), Partidul Democrat (13 mandate) şi Alianţa „Moldova
Noastră” (7 mandate). Coaliţia deţine în total 53 de mandate, iar
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova are 48 mandate din
totalul de 101 mandate în Legislativ.

l India şi Pakistanul nu reuşesc să reîncepe negocierile l Ruşii şi americanii au reluat, la Geneva, negocierile privind reducerea
armamentelor nucleare strategice (START) l Statele Unite ale Americii au oferit Republicii Moldova un sprijin financiar în valoare de 1,4
milioane de dolari pentru combaterea corupţiei, traficului de persoane şi crimei organizate l Preşedintele Obama are programată o vizită în
China, în luna noiembrie l În perioada 22-25 septembrie a avut loc a 64-a Adunare Generala a ONU l Summit-ul Rusia-UE va avea loc la
Stokholm pe 18 noiembrie. Temele principale ale reuniunii vor fi energia, noul acord de parteneriat şi problemele climatice l
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând 2 vaci, Anina 2, preţ
negociabil 3.500 lei. Tel. 0770390094.
Vând cartofi de Braşov la
preţul de 0,8 lei/kg, marfa este
în Bocşa. La cantitate mare
asigur transport la Reşiţa Tel.
0740-770047.
Vând convector, stare foarte
bună, încă e în garanţie! Preţ
negociabil. Tel. 0764-442212.
Vând firmă fără datorii. Tel.
0722-742502.
Vând lămâi altoiţi, dafini,
arbori de cafea şi smochini,
produşi şi aclimatizaţi local,
vârsta 1 an. Se trimit în orice
locaţie din ţară prin intermediul
Poştei Române, în condiţii de
maximă siguranţă. Plata se face
în sistem ramburs la ridicarea
coletului. Preţ 15-18 lei/buc (+ 7
lei taxe poştale). Tel. 0742573160 sau 0359-412988.
Vând Nokia 6300 stare bună
cutie, preţ 50 €. Vând mobila
veche de cire ş, dormitor
complet plus câteva piese, pt.
cei interesaţi preţ neg. + dulap
de nuc vechi peste 100 ani. Tel.
0727-145623, 0355-411484.
Vând scaun maşină bebe.
Tel. 0743-854045.
Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonală
de 66 cm 600 lei, tv color mic 50
lei, două rulouri ferestre. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.
Vând tablou înrămat fotografie cu Lenin şi alte 3 persoane la masă dim. 35/25 cm
100 lei, maşină cusut Singer
500 lei, patefon cu plăci 300 lei.
Tel. 0745-032640, 0771387548, 0732-975314.
Vând două dulapuri cu două
uşi, masă de şase persoane
rabatabilă pt. 12 persoane, plus
şase scaune, două covoare
persane, comodă. Tel. 0767809457.
Vând cereale la cele mai bune preţuri de pe piaţă porumb,
grâu, orz, ovăz, floarea soarelui
şi tărâţe în Bocşa şi Reşiţa,
asigur transport. Tel. 0740770047.
Vând gâşte 35 lei/buc în
Bocşa, 120 buc. Tel. 0740770047.
Vând mobilă pentru sufragerie, 2 pulturi de magazin, 1
stativ pentru haine şi jumătăţi de
manechine pentru expus haine,
1 pat de mijloc pentru dormitor.
Preţ convenabil. Tel. 0355802548, 0749-486188.
Vând covor persian 2x3 m,

candelabru 6 braţe şi plapumă
pene. Tel. 0355-805821.
Dau căpriori din lemn contra
scânduri. Tel. 0255-230696.
Vând televizor color diagonala 80, metalizat, preţ 250 lei,
televizor la 12 volţi alb-negru,
preţ 60 lei, maşină de spălat
aotomată Privileg, preţ 250 lei.
Tel. 0735-640727.
Cumpăr orice produse electronice, bune şi defecte. Tel.
0735-640727.
Vând aparat de gimnastică
Leg Magic în stare perfectă de
funcţionare. Preţ 300 lei neg.
Tel.0770-360988, 0721-115554
Decoraţiuni de baloane cu
aer şi heliu, inimioare, arcade,
artificii, aranjamente florale
pentru nunţi, botezuri, party
copii, evenimente. Preţuri atractive. Tel. 0747-094477, 0765052924.

Auto-Moto-Velo
Vând autoturism Fiat Brava,
full option, înmatriculată în
Caraş-Severin, negociabil. Tel.
0723-788000.
Vând Golf 3, motor de 1400,
benzină, anul 1994, 180.000 la
bord, schimbat ulei, distribuţie,
înmatriculată. Stare impecabilă.
Tel. 0723-894929.
Vând Dacia Logan 1.5 dci.
Tel. 0722-742502.
Vând Peugeot Boxer 1996
acte la zi verificare 2011, 3.000
€ neg. Tel. 0755-615558.
Vând buldoescavator cu 4
cupe, 22.000 lei neg. Tel. 0755615558.
Vând Dacia 1988 roşie, acte
la zi, verificare 2011. Tel. 0755615558.
Vând sau schimb buldoescavator şi Peugeot Boxer cu
teren intravilan în Reşiţa sau
apropiere, preţ 10.000 €. Tel.
0755-615558.
Vând Dacia papuc an ‘99
GPL, 1.000 €. Tel. 0355-807111.
Vând Passat înmatriculat,
benzinar, 1,6 stare bună, preţ
800 neg. Tel. 0727-145623,
0355-411484.
Vând Golf 3, motorină stare
bună, înmatriculat, preţ 3.000
neg, variante. Tel. 0727145623, 0355-411484.
Scuter Aprilia Amico Gl, 49
cmc, vit. 60 km/h, acte, pornire
la cheie, an 1997, 1.500 lei. Tel.
0728-150899.
Vând Passat, stare bună,
preţ accesibil, înscris, 800 neg.
Tel.0727-145623, 0355-411484
Vând autoturism Daewoo
Cielo Standard, an fabricaţie
2002. Tel. 0742-153413.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Tel. 0723-144.233
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Vând Skoda 120 L la un preţ
convenabil. Tel. 0740-088315.
Vând autoturism Daewoo
Nubira 2, an fabricaţie 2006,
geamuri electrice, servo direcţie
+ frână, aer condiţionat. Tel.
0742-153413.
Vând Opel Corsa, an fabricaţie 1995, motor 1.6 GSI 16 V,
înmatriculat, 2 uşi, geamuri
electrice, ABS, servo direcţie,
stare foarte bună. Preţ 1.500 €.
Tel. 0756-361634.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
alimentare diesel. Tel. 0744852658.
Vând pompe electrice de
benzin ă , pompe alimentare
diesel pentru orice tip auto. Tel.
0735-083755.
Vând Volkswagen Golf 1,9
TDI, 90 CP, alb, an 2001, înmatriculată în RO în 08, euro 3,
cutie manuală 5+1, 4 geamuri,
oglinzi electrice încălzite heliomate, abs, esp, servo, închidere
pe telecomandă, 4 airbaguri,
aer condiţionat, computer bord,
volan reglabil, cd şi casetofon
original, revizie făcută recent,
bine întreţinută, alte detalii la
vizionare. Accept test verificare.
Preţ 5400 neg. Trimit poze celor
interesaţi. Vând componente de
motor de Golf 4 , 1,9 tdi, alh. Tel.
0745-032640, 0732-975314,
0771-387548.
Opel Astra berlina, tuning,
diesel, 2004, 1686 cmc, cdti, 59
kW, 80 CP, motorină, 156.000
km albastru închis metalizat,
închidere centralizată, climatronic, geamuri electrice, dispozitiv
antidemaraj electric, servodirecţie, abs, manual de service,
jante de aliaj pe 17, 8 airbag,
radio cd cu comenzi pe volan,
car kit Nokia, volan mulţi funcţional, cârlig remorcare,tobe sport,
cotieră, distribuţie schimbată la
152.000, unic proprietar Germania, introdusă în ţara în luna
06/2009, întreţinută, taxa de
poluare în RO 500 €, numere
roşii o lună. Trimit poze celor
interesa ţi. Preţ 5.400 neg.
Accept test verificare. Tel. 0731316924, 0752-310009, 0771387541, 0769-654838.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Transport persoane în ţară
cu autoturism, condiţii foarte
bune, preţuri convenabile. Tel.
0723-788000.
Doamnă serioasă, vorbitoare de germană, îngrijesc bătrâni
în Germania. Am experienţă în
domeniu. Tel. 0355-418178,
0770-472902.
Angajez muncitor necalificat
(pentru spalătorie auto). Tel.
0742-153413.
Instalator execut toată gama
de lucrări de instalaţii sanitare şi
de încălzire. Tel. 0770-454332.
Transport marfă cu camionetă prelată, 1,5 tone util. Tel.
0742-527232.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Aduc nisip, sort 2 metri cubi,
transport marfă camionetă, 2
tone util. Preţ foarte bun. Tel.
0740-294127.
Execut tencuieli, gresie,
faianţă, instalaţii sanitare, acoperişuri, mansardări, preţuri
negociabile. Tel. 0743-907757.
Ofer împrumut valutar avantajos, cu garanţii imobiliare. Tel
0752-413508.
ISO, PSI, SSM - la preţ de
criză. Tel. 0745-032640, 0732975314, 0771-387548, e-mail:
ssm_psi@yahoo.com

Imobiliare
Vând teren intravilan, 800
mp, în Bocşa, str. Lerniţei, lângă
pădure, toate utilităţile. Preţ fix:
10.000 €. Tel. 0744-359116.
Cuplu căutăm chirie garsonieră 100 € centrală aragaz
frigider mobilă bucătărie şi
dormitor. Tel. 0745-004733.
Schimb apartament cu 2
camere zona Moroasa cu casă
cu 3 camere. Tel. 0722-742502.
Vând teren intravilan în
Drobeta Turnu-Severin 10 €/mp
diferite parcele în cartier în
dezvoltare. Tel. 0755-615558.
Vând 4.200 mp teren intravilan în Bistriţa lângă Severin la
11 km 10.000 lei neg. Tel. 0755615558.
Vând casă construcţie 2008,
160 mp parter + mansardă, preţ
negociabil. Tel. 0745-921056.
Vând pământ, Oraviţa diferite zone, sau schimb cu imobiliare, preţ 4 € mp negociabil. Tel.
0727-145623, 0355-411484.
Vând apartament 3 camere
decomandat, 2 băi, termopane,
îmbunătăţit, centrală. Tel. 0723894929.
Vând garsonieră în Reşiţa,
Micro IV, termopane, centrală,
uşă metalică. Preţ 13.000 €
negociabil. Tel. 0726-636590.

Proprietar vând ap. 3 camere, conf. 1, decomandat, 2 băi, 2
coridoare, îmbunătăţiri, izolaţie
interior, mobilat complet, merită
văzut, în zona Gării de Sud. Tel.
0740-107997.
Ofer spre închiriere apartament cu o cameră, cu centrală,
în Micro 3. Tel. 0770-428144.
Cumpăr casă mică dar locuibilă, cu teren, în împrejurimile
Reşiţei. Tel. 0770-428144.
Vând garsonier ă recent
renovată, bloc de apartamente,
etaj 3 din 4. Tel. 0743-703994.
Închiriez garsonieră ideală
pentru o persoană, et. 1, lângă
Comisariat, utilată şi mobilată
complet. 600 lei/lună + cheltuielile şi avans 300 €. Tel. 0724171172.
Vând apartament 3 camere
et. 10 zona Intim, parţial amenajat şi mobilat, vedere panoramică, nu e pe colţ. 38.000 €. Tel.
0724-171172.
Vând casă Bocşa Montană,
strada principală, 10 camere,
posibilitate de a face spaţii
comerciale, 1.000 mp. Tel.
0255-552020.
Închiriez o cameră în apartament cu două camere în
Govândari. Tel. 0754-010216.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Preţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.
Vând sau î nchiriez pe
perioadă lungă apartament 2
camere în Băile Herculane,
zona pieţei, decomandat, renovat şi utilat. Tel. 0724-998500.
(continuare în pagina 1)

Matrimoniale
Domn stabilit în Germania,
40 ani, caut o doamnă, domnişoară fără obligaţii, pt. relaţie
serioasă. Rog seriozitate. Tel.
0356-719919.

Invitaţie la Bal
Pe data de 09.10.2009, Liceul Teoretic Diaconovici-Tietz
organizează Balul Bobocilor - Balul Gâscanilor la Casa de
Cultură a Sindicatelor.
Biletele se găsesc la liceul organizator. Vă aşteptăm cu
drag pentru o atmosferă incendiară.

Te a t r u
Teatrul „G.A. Petculescu ” prezintă următoarele
spectacole:
l În data de 02.10.2009, ora 10.00 premiera spectacolului
VITEAZUL COTOŞMAN, piesă în zece tablouri de Nina
Stoiceva, regia artistică Dan Mirea, scenografia N.D.
Vlădulescu. Distibuţia: Nicu Pârvulescu, Miruna Grangure,
Adina Panait, Eugen Drăghin, Florin Ruicu, Ana-Maria
Cizler, Anca Rădulea, Sorin Fruntelată.
l În data de 04.10.2009, ora 19.00, premiera spectacolului
BĂTRÂNA ŞI HOŢUL de Viorel Savin, regia artistică:
Iustina Prisăcaru, scenografia N.D. Vlădulescu. Din
distribuţie fac parte actorii: Iustina Prisăcaru, Marius Tudor,
Florin Ibraşi.

Prenume

Telefon
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, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu centrală termică, podele
laminate, termopane. Preţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Reşiţa, zona C. Timişoarei. Preţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fostă bază de producţie
în domeniul construcţiilor situate în
Reşiţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere decomandat situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, et. 1/4 parţial îmbunătăţit. Preţ
36.500 € neg.Tel. 221529, 0720-038774
Vând apartament 3 camere, decomandat, 80 mp, situat în Bocşa Română,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând 11.800 mp teren situat în
Reşiţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principală. Preţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 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 firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 350.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
60.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Reşiţa, zona Calea Timişoarei. Preţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţă de 140 mp situat în Reşiţa,
zona Luncă, la stradă. Preţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat, zona Reşiţa centru. Preţ
350 €/lună. Tel. 221529, 0720-038774.
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
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
şi utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

25,0 lei .................. 6 luni
50,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

21 sep. 09
22 sep. 09
23 sep. 09
24 sep. 09
25 sep. 09
28 sep. 09
29 sep. 09
30 sep. 09

93.5172
93.9254
93.2932
92.9952
91.7714
91.3071
91.5316
92.1329

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

USD

31 August - 30 Septembrie 2009

EURO

31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

lei
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite
de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
Vând apartament 2 camere Lunca,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
Apartament 2 camere Govândari,
centrala, tamplarie lemn, podele
etaj p/4, centrala, termopane, podele,
laminate, usi interior noi, usa intrare
centrala, se inchireaza, gol, chirie 200 €
parchet, mobila bucatarie inclusa, pret
+ 200 € garantie, cod anunt 00475.
26000 € negociabil, cod anunt 00366.
Apartament 2 camere Govândari,
Vând apartament 2 camere MoroaVictoria, etaj 2/9, centrala, termopane,
sa, etaj 4/4, confort 2, semidecomandat,
mobilat si utilat modest, frigider, aragaz,
bloc acoperit, centrala, geam termopan,
1 balcon, chirie 200 € + 200 € garantie,
balcon inchis in termopan, podele
cod anunt 00486.
laminate, partial mobilat, pret 31500 €
Apartament 3 camere Govândari, negociabil, cod anunt 00388.
P/10, mobilat si utilat modest, centrala,
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
utilitati contorizate, chirie 300 € + 300 €
Vând apartament 3 camere Govângarantie, cod anunt 00327.
dari, P/10, confort 1, semidecomandat,
Apartament 3 camere Lunca, etaj
70mp, toate utilitatile contorizate,
1/3, complet renovat, izolat, centrala,
centrala, bucatarie Marita, usa intrare
termopane, boxa, debara, se inchiriaza
metalica, pret 46000 € negociabil, cod
gol, chirie 300 €, cod anunt 00266.
anunt 00327.
Apartament 3 camere Piata Sud, etaj
Vând apartament 3 camere Lunca,
5/10, mobilat si utilat modest, centrala,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
masina de spalat, aragaz, gresie,
laminate coridor si bucatarie, parchet
faianta, 2 bai, 2 balcoane, chirie 300 € +
camere, centrala instalatie pe cupru,
300 € garantie cod anunt 00342.
bloc de caramida, acoperit cu tigla, pret
Apartament 3 camere Govândari, 45000 € negociabil, cod anunt 00435.
5/10, mobilat si utilat modest, centrala,
Vând apartament 3 camere Govânutilitati contorizate, chirie 180 € + 180 €
dari, etaj 1/4, confort 2, semidecomangarantie, cod anunt 00463.
dat, apometre, instant pe gaz, parchet
Apartament 3 camere Piata Sud, etaj camere, usa intrare lemn, pivnita, bloc
3/4, mobilat si utilat modest, centrala, acoperit, neamenajat, pret 40000 €
masina de spalat, aragaz, gresie, negociabil, cod anunt 00438.
faianta, 2 bai, 1 balcon, chirie 200 € +
VÂNZARE CASĂ
200 € garantie cod anunt 00300.
Vând casă 2 camere, terasa, curte,
VÂNZARE GARSONIERE
bucatarie + alte anexe, în Dognecea, la
Vând garsonieră Mociur, etaj 3/4, strada principală, pret 21.000 €
convector, gaz, apă caldă, perete negociabil, cod anunţ 00105.
exterior izolat, baie mare, 28 mp, preţ
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
17500 € negociabil, cod anunţ 00020.
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
Vând garsonieră Aleea Tineretului, cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
etaj 2/9, renovata, podele lamínate, usa 80000 €, cod anunţ 00186.
metalica, cabina dus, gresie, faianta,
Vând casă zona Muncitoresc, 5
mobilata modest, 32 mp, pret 20000 €
camere, 2 bai, bucatarie, terasa, curte,
negociabil, cod anunt 00382.
gradina, caramida arsa, 382 mp supraVând garsonieră Aleea Rarau,etaj fata totala, pret 75000 € negociabil, cod
1/4, bucatarie, baie, balcon inchis, anunt 00396.
termopan camera, fara alte imbunatariri,
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1
32 mp, pret 19000 € negociabil, cod
camera, hol, bucatarie, baie, fara imbuanunt 00389.
natatiri, pret 25.000 €, cod anunt 00458
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
VÂNZARE TEREN
balcon inchis, convector, instant electric,
usa intrare metalica, gresie, faianta,
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parchet, geam termopan, 37 mp, pret parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în
20000 € negociabil, cod anunt 00400.
stare buna, zona buna pentru investiţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118. Vând
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
teren intravilan, Doman, suparfaţă 1000
Vând apartament 2 camere Lunca, mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ 00023.
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
privatizare renovat, pret 35000 €
(Scorillo), suparfaţă 3250 mp,acces
negociabil, cod anunt 00175.
drum, izvor apă potabilă, 2 fundaţii
Vând apartament 2 camere, Lunca, construite, preţ 65 €/mp negociabil, cod
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat, anunţ 00007.
modificat, centrală, termopane, preţ
Vand teren arabil in Oravita, la intrare
26000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ
in localitate, suprafata 5 ha, 2 stalpi de
00213.
curent monofazic, pret 7 €/mp
Vând apartament 2 camere Govân- negociabil, cod anunt 00393.
dari, P/4, confort 2, semidecomandat,
Vând teren extravilan Crivaia, 2000
faianta, gresie, centrala, termopane,
mp, parcelabil, decontor de apa, curent,
pret 28000 € negociabil, cod anunt
utilitati apropiere, pret 35 €/mp
00228.
negociabil, cod anunt 00451.
ÎNCHIRIERI OFERTE
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PRISMA SPORT

PRISMA SPORT

HANDBAL

LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa8-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Unirea Urziceni
CFR Cluj
Rapid Bucuresti
FC Brasov
Steaua Bucuresti
FC Timisoara
Dinamo Bucuresti
Poli Iasi
Pandurii Tg. Jiu
Gaz Metan Medias
FC Vaslui
Otelul Galati
Astra Ploiesti
Inter Curtea de Arges
U. Craiova
Unirea Alba Iulia
Ceahlaul Piatra Neamt
Gloria Bistrita

M
M
M
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

V
VV
5
5
5
4
4
3
4
4
4
4
3
3
2
3
2
2
2
0

E
EE
1
1
0
3
2
5
1
1
0
0
1
1
3
0
2
2
1
2

PRISMA SPORT

II
I
2
2
3
1
2
0
3
3
4
4
4
4
3
5
4
4
5
6

GG
MM
GM
12
11
18
10
10
8
8
11
9
11
11
6
8
7
12
10
5
4

Naţionala României a câştigat finala Cupei Mondiale de la
GP
Aarhus, după ce a învins, la limită, reprezentativa Norvegiei,
GP PP
P
GP
6 16p campioană europeană şi olimpică en-titre. Amintirea dureroasă a
5 16p finalei Cupei Mondiale din 2006, când Rusia a învins reprezenta11 15p tiva de handbal feminin a României cu 29-28, a fost definitiv
4 15p ştearsă astăzi, când naţionala noastră a intrat, în premieră, în
6 14p posesia trofeului. Susţinute de o galerie formată ad-hoc în
5 14p Danemarca, tricolorele au dominat finala, în ciuda scorului final
extrem de strâns: 28-27.
4 13p
Nordicele au condus, la o diferenţă de două goluri, doar în
9 13p
primul minut al partidei, dar apoi au alergat continuu după egalare,
10 12p
în faţa unei echipe strălucitoare a României.
13 12p
După ce a luat un avantaj liniştitor în prima repriză, echipa
12 10p antrenată de Radu Voina nu a mai putut fi oprită. Norvegia a
9 10p ripostat la mijlocul reprizei, revenind la doar două goluri diferenţă,
10
9p după care ultimul minut a fost dramatic. Neagu a ratat atacul la
16
9p scorul 28-27, iar vedeta Norvegiei, Rigelhuth a pierdut mingea în
11
8p faţa eroinei partidei, portarul Florentina Stanciu, care a apărat
13
8p excelent. Scor final: 28-27, iar tricolorele câştigă Cupa Mondială,
12
7p dar şi marele premiu de 25.000 de euro. Marcatoarele echipei
15
2p României au fost Neagu cu şapte goluri, Maier cu cinci, Elisei02.10: Otelul Ardean şi Stanca cu patru, Amariei cu trei, Manea şi Vădineanu cu
- Rapid (ora două şi Puşcaşu cu un gol marcat.

Etapa urmatoare (9/34) 02-05.10.2008: Vineri
Galati - FC Brasov (ora 16:00; Digi Sport); Ceahlaul
21:45; GSP TV); Sambata 03.10: FC Vaslui - Astra Ploiesti (ora 18:00;
GSP TV); Gaz Metan - Urziceni (ora 20:00; Digi Sport); U Craiova Alba Iulia (ora 21:45; GSP TV); Duminica 04.10: Steaua - Gloria
Bistrita (ora 18:00, GSP TV); Dinamo - Pandurii Tg. Jiu (ora 20:00;
Antena 1); CFR Cluj - Poli Iasi (ora 21:45; Digi Sport); Luni 05.10: FC
Inter - FC Timisoara (ora 18:00; GSP TV);

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

HCM Constanta
UCM Resita
Steaua MFA Bucuresti
U Bucovina Suceava
CSM Satu Mare
Pandurii Tg. Jiu
HC Odorheiu Secuiesc
Transilvania Cluj
Stiinta Dedeman Bacau
CSM Medgidia
HC Minaur Baia Mare
Rom Cri Brasov
Dinamo Bucuresti
Poli Timisoara

M
M
M
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

V
VV
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

E
EE
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0

II GG
MM
I
GM
0 107
0
93
1 103
1
82
1
93
1
79
1
86
1
75
2
94
2
87
2
65
2
85
2
88
3
71

GP
GP
GP
68
78
79
73
91
81
89
87
91
96
72
96
108
99

PP
P
6p
6p
4p
4p
4p
4p
4p
3p
2p
2p
1p
1p
1p
0p

Etapa urmatoare (4/26) duminica, 04.10.2009: Stiinta
Municipal Dedeman Bacau - Dinamo Bucuresti; HC Odorhei CSM Satu Mare; Universitatea Politehnica Municipal Timisoara Sport Club Municipal Rom Cri Brasov; Universitatea Transilvania
Cluj - Steaua MFA Bucuresti; Universitatea Bucovina Suceava HCM Constanta; UCM Resita - CSM Medgidia; Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare.

FOTBAL - NAŢIONALA
Reprezentativa nationala a Romaniei va disputa contra Serbiei
(stadion "Crvena Zvezda" din Belgrad, 10 octombrie, de la ora
21.30) si Insulelor Feroe (stadion "Ceahlaul" din Piatra Neamt, 14
octombrie, de la ora 21.00), ultimele doua partide din cadrul grupei
a 7-a a preliminariilor Cupei Mondiale FIFA 2010, zona Europa. Cu
doua etape ramase pana la finalul calificarilor pentru CM-2010, pe
primul loc in clasamentul grupei a 7-a se afla Serbia - 19 puncte,
urmata de Franta - 15 puncte, Austria - 11 puncte, Lituania - 9
puncte, Romania - 9 puncte si Insulele Feroe - 4 puncte.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
02 - 04 oct:
02 - 04 oct:
03 - 11 oct:
12 - 18 oct:

VTM REŞIŢA

FORMULA 1 - MP al Japonie, Suzuka ;
VTM - Etapele 11 si 12, Resita, Valea Domanului;
TENIS - WTATour, China Open, Beijing, China;
TENIS - ATP Tour, Shanghai ATP Master.

CUPA RESITA 2009 este gata de start! In zile de 2 si 4
octombrie se desfasoara pe traseul de pe Valea Domanului
etapele a XI-a si a XII-a ale Campionatului National de Viteza in
Coasta FRAS-DUNLOP. Dupa evolutiile spectaculoase din Cehia
DE VĂZUT LA TV:
si Slovenia si participarile la Muscel Racing Contest si Cupa
Gorjului, pilotii UCM Racing Lucien Hora, Mircea Padurean,
POLO: Cupa Romaniei: Dinamo - Steaua
Christian Nistoran si Claudiu Ciuca revin acasa si promit sa faca
Vineri TVR 2 ora 16:00
din nou spectacol pe traseul din Valea Domanului.
BASCHET MASC.: Divizia A: CSM Bucuresti - Gaz Metan Medias
Cu mai bine de o saptamana inaintea inceperii competiti, cel
Vineri TVR 2 ora 17:10
mai titrat pilot al UCM Racing Team, Lucien Hora a declarat: "
FORMULA 1: M.P. al Japoniei, Cursa
Revin acasa in fata publicului resitean cu dorinta de a cobori sub
Duminica TVR 1 ora 07:55
bariera de 1:50:00 pe traseul din Valea Domanului. Imi doresc sa
SUPERBIKE: Camp. Mondial, MP al Frantei, Cursa 1
castig ambele etape si toti componentii echipei noastre sa ocupe
Duminica Eurosport ora 13:00
locul 1 la grupele si clasele la care participa."
FOTBAL: Premier League: Chelsea - Liverpool
Competitia se desfasoara pe un traseu in lungime de 3,850 km,
Duminica Eurosport 2 ora 18:00
pe DN 58 intre kilometrii 44+900 - 48+750, cu o panta maxima de
TENIS: Turneul WTA de la Beijing, Ziua 1
21.5%. Etapa a XI-a va debuta vineri la ora 9 cu o mansa de
Luni Eurosport ora 10:00
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: HCM Constanta - Montpellier antrenamente, urmata de cele doua urcari pentru calificari de la
ora 10:00-13:00 apoi urcarile pentru concurs de la ora 14:00Joi Sport.ro ora 19:00
17:00. Etapa a XII-a se va desfasura duminica tot dupa acelasi
FOTBAL: Preliminarii CM 2010: Serbia - Romania
program ca al etapei a XI-a.
Sambata TVR 1 ora 20:30

Joi/1 Octombrie

Vineri/2 Octombrie

Timişoara

+26ºC
+13ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 5 Octombrie

Sâmb@t@/3 Octombrie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+13ºC

+21ºC
+9ºC

Oraviţa +26ºC
+14ºC

Caransebeş

+19ºC
+12ºC

Reşiţa

+21ºC
+10ºC

+19ºC
+14ºC

Miercuri, 7 Oct.

Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile din cadrul etapei
a-II a grupelor din Liga Campionilor. Rezultate:
Marti, 29 septembrie 2009:
Grupa E
Fiorentina - Liverpool
2-0
Debrecen - O. Lyon
0-4
Grupa F
R. Kazan - Inter Milan
1-1
Barcelona - Dinamo Kiev 2-0
Grupa G
Urziceni - Stuttgart
1-1
Glasgow - FC Sevilla
1-4
Grupa H
Arsenal - Olympiacos
2-0
Alkmaar - Liege
1-1
Miercuri, 30 septembrie 2009:
Grupa A
B. Munchen- Juventus
0-0
Bordeaux - Maccabi H.
1-0
Grupa B
M. United - Wolfsburg
2-1
TSKA Moscov - Besiktas 2-1
Grupa C
AC Milan - FC Zurich
0-1
Real Madrid- O. Marseille 3-0
Grupa D
APOEL - Chelsea
0-1
FC Porto - Atletico Madrid 2-0
LIGA EUROPA
Joi, 1 oct, se vor desfasura si
primele meciuri din cadrul grupelor Ligii Europa. In cadrul grupelor, echipele romanesti vor
juca dupa urmatorul program:
Grupa A
FC Timisoara - Dinamo Zagreb,
(ora 22:05, Sport.ro)
Anderlecht - Ajax
Grupa F
Galatasaray - Sturm Graz
Dinamo - Panathinaikos, (ora
22:05, ProTV)
Grupa H
Twente - Steaua, (ora 20:00,
Pro TV)
Sheriff Tiraspol - Fenerbahce
Grupa K
FC Copenhaga - Sparta Praga
PSV Eindhoven - CFR Cluj, (ora
20:00, Sport.ro)

Duminic@/4 Octombrie

Timişoara

Oraviţa +19ºC
+10ºC

+23ºC
+15ºC

Marţi, 6 Octombrie

La sfarsitul acestei saptamani se va desfasura MP al Japoniei pe circuitul de la Suzuka.
Clasament general piloti:
1. Button
84
2. Barichello 69
3. Vettel
59
Clasament general constructori:
1. Brawn GP 153
2. Red Bull 110,5
3. Ferrari
62

FOTBAL

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa3-a:
Clasament
etapa
17-a:

FORMULA 1

Timişoara
Caransebeş

+19ºC
+9 º C

Reşiţa

Caransebeş

+24ºC
+12ºC

Reşiţa
Oraviţa +24ºC
+12ºC

Oraviţa +19ºC
+11ºC

+17ºC
+12ºC

Joi, 8 Octombrie

Vineri, 9 Octombrie

+22ºC
+11ºC

+22ºC
+13ºC

Sâmbătă, 10 Oct.

Duminică, 11 Oct.

Reşiţa

+21ºC/+5ºC

+17ºC/+2ºC

+16ºC/+4ºC

+18ºC/+11ºC

+22ºC/+11ºC

+23ºC/+12ºC

+24ºC/+13ºC

Timişoara

+21ºC/+4ºC

+17ºC/+2ºC

+16ºC/+3ºC

+18ºC/+9ºC

+21ºC/+9ºC

+22ºC/+11ºC

+24ºC/+11ºC
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