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Parcul industrial de 10 milioane de euro,
“Nova Ţerova” Reşiţa îşi aşteaptă investitorii
Autorităţile locale din municipiul Reşiţa şi din judeţul CaraşSeverin au dus la bun sfârşit un proiect care schimbă din punct
de vedere investiţional harta zonei Banatului şi nu numai, prin
reabilitarea Zonei Industriale Valea Ţerovei – Reşita. Întinsă pe o
suprafaţă de 26,2 hectare,aparţinând Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, Parcul Industrial NOVA ŢEROVA Reşita este complet sistematizat în mai multe parcele cu drumuri de acces între
acestea. Zona este dotată cu toate utilităţile (apă, canalizare,
gaz, energie electrică, telefonie, internet, inclusiv reţea de drumuri şi pod pentru acces spre drumurile naţionale DN 58 şi DN
58B). Parcul industrial NOVA ŢEROVA Reşiţa a fost construit pe
o porţiune a fostei zone industriale a oraşului, completa modernizare a acestei suprafeţe fiind surprinsă şi în procesul de naming.
NOVA ŢEROVA, brand dezvoltat de Trend Communication ClujNapoca, este numele care speră să-i atragă pe investitori

Parcul Industrial NOVA ŢEROVA Reşita este rezultatul unui
proiect de peste 10 milioane de euro dezvoltat de Primăria
Reşiţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi
susţinut prin Programul PHARE. Sumele nerambursabile sunt
de 5.000.000 euro finanţate de Programul PHARE şi
1.666.660,6 Euro de la Fondul Naţional de Dezvoltare. Contribuţia proprie a Consiliului Local Reşiţa este de 4.049.260,4 Euro
(3.393.468,4 Euro cheltuieli eligibile şi 655.800 Euro cheltuieli
neeligibile), iar contribuţia Consiliului Judeţean Caraş-Severin –
230.800 Euro, este inclusă în cheltuielile neeligibile totale, de
886.600 Euro.
Investitorii interesaţi pot lua în concesionare parcele din
Parcul Industrial NOVA ŢEROVA începând cu luna noiembrie a
acestui an, când vor fi finalizate ultimele lucrări. Prin Hotărârea
Consiliului Local Reşiţa s-a stabilit ca preţ de începere a
licitaţiilor de concesiune preţul de 1,8 euro/mp. Terenurile vor fi
concesionate sau închiriate prin licitaţie publică, conform
legislaţiei în vigoare şi a cerinţelor Programului PHARE.
Reşiţa dispune în momentul actual de atuuri importante în
atragerea investitorilor. Pe lângă dotările şi facilităţile Parcului
Industrial NOVA ŢEROVA (investitorii trebuie doar să se
branşeze la utilităţi în momentul concesionării terenurilor), oraşul
dispune de un număr mare de persoane calificate în diverse
domenii disponibile pentru angajare. Aproape 13.000 de
persoane din oraş, specializate în domenii specifice industriei
constructoare de maşini, turismului, confecţiilor, construcţiilor,
erau la sfârşitul anului 2008 fără un loc de muncă.
Pentru informaţii suplimentare, investitorii pot contacta la
Primăria Reşiţa pe:
l Titiana Cătană, tel. 0745.202.317,
e-mail: servinv@gmail.com
l Marius Bălean, tel. 0255.215.314,
e-mail: marius.balean@primariaresita.ro

Egalitate prin diferen]@

Târgul contactelor de afaceri

Vineri, 23 octombrie, a fost prezentat la Reşiţa un proiect de incluziune
socială a persoanelor de etnie rromă: "Egalitate prin diferenţă. Accesul femeilor
rrome pe piaţa muncii". Proiectul este
finanţat de către Uniunea Europeană
prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane, integrându-se în axa prioritară "Şanse Egale
şi Respect". Obiectivul general al proiectului este promovarea incluziunii sociale
şi a egalităţii de şanse pe piaţa muncii a
femeilor şi tinerilor de etnie rromă. Acest
proiect a început în decembrie 2008 şi se
desfăşoară pe parcursul a trei ani de zile.

La Reşiţa a avut loc în data de 23 octombrie 2009 ediţia a treia a Târgului
contactelor de afaceri (Business Link). Această manifestare a avut menirea de a pune în
contact operatorii economici din Reşiţa şi Vârşeţ în scopul facilitării găsirii de potenţiali
parteneri de afaceri, pe de o parte şi, pe de altă parte, pentru a oferi posibilitatea
deplasării la sediul unor firme de pe raza celor două municipii în scopul informării asupra
specificului activităţii acestora şi al prezentării unor exemple de bună practică în afaceri.
Manifestările de la Reşiţa au fost organizate de Primăria Municipiului Reşiţa, în
parteneriat cu Primăria Municipiului Vârşeţ, în cadrul proiectului „Integrare economică
pentru prosperitate europeană”. Proiectul beneficiază de finanţarea Uniunii Europene
şi a Guvernului României prin Programul de Vecinătate România Serbia 2004 2006,
Prioritatea 1, Măsura 1.1 Dezvoltare Locală, Ecoomică şi Socială.
În conformitate cu obiectivele proiectului, a fost creat şi instituţionalizat Centrul de
Integrare Economică şi Asistenţă Comercială Reşiţa destinat acordării de servicii de
informare şi asistenţă persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor economice fără
personalitate juridică precum şi societăţilor comerciale încadrate la categoria
microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii.
Larisa Crîsta

Larisa Crîsta

O nouă ediţie a concursului epistolar
Compania Naţională Poşta Română a lansat de Ziua Mondială a
Poştei, a 39-a ediţie a concursului epistolar. Tema din acest an este
următoarea: “Compune o scrisoare în care să explici de ce este
important să vorbim despre SIDA şi să ne protejăm împotriva bolii”.
Subiectul ales a avut la bază drama celor 33 de milioane de oameni purtători ai virusului HIV precum şi identificarea unor mijloace
comunicaţionale prin care să se lupte împotriva contactării maladiei.
Printr-o informare adecvată a populaţiei, în special a celor mici, se
poate diminua numărul crescut al celor infectaţi cu virusul HIV, în
momentul actual înregistrându-se zilnic peste 7.000 de noi cazuri.
Concursul se adresează în exclusivitate copiilor cu vârstă de
maxim 15 ani şi se desfăşoară în perioada 15 ianuarie 15 martie
2010. Lucrările redactate sub forma unor scrisori, cuprinzând între
500-1000 de cuvinte, vor fi expediate oficiilor poştale judeţene, până
la data de 15 ianuarie 2010, data poştei, cu menţiunea "Pentru
Concursul epistolar".
Desemnarea câştigătorilor fazelor judeţene va avea loc pe 1
februarie 2010. Lucrările primilor trei clasaţi din fiecare judeţ vor fi
transmise spre selecţie direcţiilor poştale regionale. Evaluarea
acestora şi desemnarea câştigătorilor etapei regionale se va face
până la 1 martie 2010. Câştigătorul locului I al fiecărei regiuni poştale

se va califica la etapa naţională a Concursului epistolar. Clasamentul la nivel naţional va fi stabilit după data de 15 martie 2010.
Pe parcursul concursului lucrările vor fi analizate şi selecţionate
de comisii constituite din reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, profesori de specialitate şi reprezentanţi ai CNPR.
Autorii compoziţiilor clasate pe primele trei locuri la faza naţională
vor fi premiaţi în cadrul unei festivităţi organizate de Poşta Română.
Lucrarea desemnată câştigătoare la nivel naţional, însoţită de
traducerea în limba franceză, engleză sau spaniolă, va fi transmisă
Biroului Internaţional al Uniunii Poştale Universale, până la 30 aprilie
2010. După centralizarea lucrărilor primite de la administraţiile
poştelor, acestea vor fi trimise la UNESCO - organismul care va
desemna câştigătorii la nivel mondial.
Până la data de 9 octombrie 2010, cele mai bune trei lucrări vor
primi din partea Biroului Internaţional al Uniunii Poştale Universale
medaliile de aur, argint şi bronz, iar următoarelor cinci clasate li se
vor acorda menţiuni speciale. Compoziţia care va ocupa locul I va fi
publicată în revista "Union Postale".
Regulamentul concursului va putea fi consultat pe site-ul
www.posta-romana.ro sau apelând serviciul de relaţii cu clienţii
Infopost la numărul de telefon 0219393111.
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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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 27.10.2009
1. Proiect de hotărâre privind accesul şi circulaţia cu
tipuri/categorii de autovehicule speciale care transportă
fier vechi sau mărfuri, şi pot genera disconfort, pe raza
Municipiului Reşiţa. (retras)
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 9 din
H.C.L. nr. 128/26.05.2009 privind instituirea taxei hoteliere pentru anul 2010. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 2 din HCL 183/2009 privind completarea şi
modificarea Anexelor I, IV şi V la HCL nr. 273/2008 privind
stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire
a Municipiului Reşiţa, cu modificările şi completările
ulterioare. (retras)
4. Proiect de hotărâre cu privire la completarea şi
modificarea H.C.L. 285/10.09.200 privind stabilirea
normativului propriu pentru dotarea cu autoturisme şi a
consumului lunar de carburanţi la Primăria Municipiului
Reşiţa. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL
nr. 100/07.04.2009. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.
12 la H.C.L. nr. 157/2008 privind stabilirea taxelor speciale
pentru anul fiscal 2009. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de
funcţii al Serviciului Public - "Direcţia de Asistenţă
Socială". (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Instituţiei Publice "Fotbal Club
Şcolar" Reşiţa, cu personalitate juridică din subordinea
Consiliului Local. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de
funcţii a Serviciului Public "Poliţia Comunitară" din subordinea Consiliului Local Reşiţa. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, al Serviciului Public “Direcţia de
Asistenţă Socială", al Serviciului Public “Direcţia de Taxe
şi Impozite", al Serviciului Public "Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă", al Serviciului Public "Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor" Reşiţa, al Serviciului
Public "Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al Municipiului Reşiţa" şi al Serviciului Public "Poliţia
Comunitară" pentru anul 2010. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al Primarului Municipiului Reşiţa. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb
de terenuri între Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi
doamna Ciobanu Manuela Ecaterina şi soţul Ciobanu
Costel. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind majorarea aportului în
numerar al Consiliului Local Reşiţa în scopul măririi capitalului social al S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind reducerea capitalului
social al S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
dintre Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi S.C.
SUISSE trail S.R.L. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării
taxei practicate de S.C. MUNTI SPEDITION S.R.L. pentru
folosirea bazei sportive aparţinând acestei societăţi de
către unităţile de învăţământ. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
oportunitate, a Regulamentului de funcţionare a activităţii
de administrare a parcărilor publice cu plata din Municipiul
Reşiţa şi a caietului de sarcini pentru concesionarea, prin
licitaţie publică, a activităţii de administrare a parcărilor
publice cu plata din Municipiul Reşiţa. (respins)
18. 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 abandonate în Municipiul Reşiţa. (respins)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamen-

tului de înfiinţare, organizare şi funcţionare a asociaţiilor
de proprietari. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. "Locuinţa cu spaţii comerciale la
parter", în Municipiul Reşiţa, str. Unirii. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - "Staţie de bază telefonie mobilă" în Municipiul Reşiţa, extravilan, Dl. Grunilor. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind asumarea activului şi
pasivului aferent Cinematografului "Dacia" Reşiţa.(aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi valorificării unor bunuri aflate în patrimoniul Consiliului Local
şi gestiunea S.C. AQUACARAŞ S.A. şi S.C. CET ENERGOTERM S.A., conf. anexei nr. 1 şi anexei nr. 2. (aprobat)
24. Proiect de hot ă râre privind aprobarea
concesionării prin licitaţie publică a suprafeţei de 640 mp
teren situat în Municipiul Reşiţa, str. Funicularului FN,
pentru construire casă familială. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie
publică a Punctului termic cu teren aferent în suprafaţă de
300 mp situat în Reşiţa, str. Mociur. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie
publică a unui spaţiu (construcţie şi teren) situat administrativ în Reşiţa, str. Al. Constructorilor, nr. 1. (aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
Municipiului Reşiţa, a unui teren în suprafaţă totală de 360
mp, Aleea Galaţi FN, în vederea concesionării prin licitaţie
publică pentru construirea a 15 garaje. (aprobat)
28. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al Mun. Reşiţa şi aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 13,22 mp situat
în Mun. Reşiţa, Făgăraşului nr. 22, sc. F, ap. 1. (aprobat)
29. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al Mun. Reşiţa şi
aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 10 mp situat
în Mun. Reşiţa, Făgăraşului nr. 11, sc. B, ap. 2. (aprobat)
30. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al Mun. Reşiţa a unui
teren în suprafaţă de 428 mp situat în Reşiţa, zona Dealul
Mare, str.Vântului şi vânzarea prin licitaţie publică.(aprobat)
31. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa
şi aprobarea dezlipirii unor terenuri în suprafaţa de 130 mp
respectiv 5 mp situate în Municipiul Reşiţa, B-dul
Republicii nr. 20, sc. C, D - parter. (aprobat)
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 19031 mp şi dezlipirea terenului,
situat în Municipiul Reşiţa, zona Moniom. (aprobat)
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă totală de 90 mp reprezentând 5
boxe garaj a câte 18 mp teren pentru fiecare boxă, situat în
Municipiul Reşiţa, str. Cerna FN. (aprobat)
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă totală de 36 mp reprezentând 2
boxe garaj a câte 18 mp teren pentru fiecare boxă, situat în
Municipiul Reşiţa, str. Cerna F.N. (aprobat)
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 1396 mp situat în Municipiul
Reşiţa, Calea Caransebeşului nr. 16A. (aprobat)
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 26 mp situat în Municipiul
Reşiţa, str. I.L. Caragiale nr. 3-4. (aprobat)
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 23 mp situat în Municipiul
Reşiţa, str. Progresului F.N. (aprobat)
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 226 mp situat în Municipiul
Reşiţa, str. Progresului F.N.39. (aprobat)
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 11 mp situat în Municipiul
Reşiţa, str. Progresului, bl. 2, sc. 1, ap. 2. (aprobat)
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Hotel Select
Locaţie: Bd. Muncii, vis-a-vis Gara de Nord
Beneficiar: S.C. Blessing&Vest S.R.L.
Proiectant: S.C. Arcos S.R.L.
Constructor: S.C. Consiron S.R.L.
Data începerii construcţiei: 06.10.2006
Data finalizării construcţiei: 06.10.2009

unui teren în suprafaţă de 100 mp situat în Municipiul
Reşiţa Dealul Ciorii. (aprobat)
41. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului minim
de concesiune a terenurilor în suprafaţă de aprox. 5 ha
aflate în proprietatea Municipiului Reşiţa şi administrarea
Consiliului Local, situate în Reşiţa, Calea Caransebeşului
km 7. (aprobat)
42. Proiect de hotărâre privind acceptarea transferului
unui teren din domeniul public al statului în domeniul
public al Municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Reşiţa. (aprobat)
43. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% a
preţurilor minime de concesiune stabilite prin HCL 79/
2008 pentru terenurile aflate în proprietatea Mun. Reşiţa şi
administrarea Consiliului Local, destinate construirii şi
extinderii de locuinţe de către persoane fizice. (aprobat)
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a suprafeţei de 70 mp teren din
domeniul privat al Municipiului Reşiţa către domnul
Bozgan Constantin. (retras)
45. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui
teren în suprafaţă de 3,52 mp teren, situat în Reşiţa, Aleea
Zadei, bloc B 6, scara 2, parter - ap. 1, pentru extinderea
construcţiei existente, către d-nul DUCA VICTOR. (aprobat)
46. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Reşiţa pe anul 2009. (aprobat)
47. Proiect de hotărâre privind modificarea nivelului
redevenţei aferent contractelor de concesiune a serviciilor
publice încheiate cu furnizorii de servicii către populaţie.
(aprobat)
48. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 109 privind aprobarea
proiectului "Extindere Spaţii de studiu şi Reabilitare Corp
de şcoală existent la Colegiul Economic al Banatului
Montan" şi aprobarea contribuţiei locale de 2% din
costurile totale eligibile ale proiectului, cu modificările şi
completările ulterioare. (aprobat)
49. Diverse.
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind recuperarea pagubelor
produse pe domeniul public şi privat al Municipiului
Reşiţa. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
terenului cu suprafaţă de 690 mp situat în Municipiul
Reşiţa, str. Parcului. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea persoanelor
împuternicite cu semnarea Actului Adiţional nr. 2 la
contractul de credit nr. 6 din 03.01.2008, cu modificările şi
completările ulterioare. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia:
“Reabilitare, modernizare Liceul Teoretic <Traian Vuia>,
Reabilitare, modernizare, dotare sală de sport şi dotare
laborator lingvistic Liceul Teoretic <Traian Vuia> Reşiţa jud Caraş - Severin”. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului
“Reabilitare, modernizare Liceul Teoretic <Traian Vuia>,
Reabilitare, modernizare, dotare sală de sport şi dotare
laborator lingvistic Liceul Teoretic <Traian Vuia> Reşiţa jud Caraş - Severin” şi aprobarea contribuţiei locale de 2%
din costurile totale eligibile ale proiectului. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a terenului
în suprafaţă de 378 mp şi dezlipirea terenului, situat în
Municipiul Reşiţa, str. Grădişte, nr, 148 A. (retras)
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a terenului
în suprafaţă de 572 mp şi dezlipirea terenului, situat în
Municipiul Reşiţa, str. Grădişte, nr, 140. (retras)
8. Proiect de hotărâre privind organizarea unui
referendum local în Municipiul Reşiţa, precum şi în
localităţile componente Câlnic, Cuptoare, Doman, Secu,
Ţerova, respectiv satul aparţinător Moniom. (retras)

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 28.10.2009
REŞIŢA: (normal/absolvenţi) Agent comercial: 0/2; Agent control acces:
0/1; Agent imobiliar: 1/0; Agent securitate: 89/13; Ambalator manual: 5/0;
Betonist: 2/0; Cofetar: 0/1; Confecţioner articole din piele: 5/0; Consilier: 0/1;
Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 10/0; Director magazin: 0/1;
Director adjunct: 0/1; Dulgher: 1/2; Electrician de întreţinere si reparaţii: 0/2;
Electrician echipamente electrice si energetice: 0/1; Faianţar: 2/0; Fierar
betonist: 0/2; Inginer construcţii civile, industriale si agricole: 1/1; Inginer tehnologia sudarii: 0/2; Inginer proiectant comunicaţii: 0/1; Instalator apa, canal: 2/2;
Lăcătuş mecanic: 0/12; Lucrător comercial: 3/11; Macaragiu: 0/1; Manipulant
mărfuri: 1/0; Montator pereţi si plafoane din ghips carton: 2/0; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor : 5/0; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor: 208/2; Muncitor necalificat in industria confecţiilor: 20/0; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 0/24; Ospătar: 0/2; Patiser: 0/1;
Pavator: 2/0; Redactor: 1/0; Şofer autocamion/masina de mare tonaj: 3/0;
Sudor: 0/11; Sudor in mediu protector: 1/0; Tehnician constructor: 0/1; Tâmplar
universal: 1/2; Vânzător: 0/1; Zidar rosar tencuitor: 9/2; Zugrav vopsitor: 2/2;
CARANSEBEŞ: Confecţioner cablaje auto: 50/0; Tâmplar: 1/0; Muncitor
necalificat: 4/0; Şofer: 2/0; Electrician auto: 1/0;
TOTAL GENERAL: 538
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Prefectul continu@ demersurile, în vedere ajutor@rii
sinistra]ilor de la Teregova
În luna iulie a acestui an, în urma precipitaţiilor
abundente şi a scurgerilor de pe versanţi, au fost
avariate şi 17 case din comuna Teregova. Prefectul
judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea, a iniţiat
imediat demersurile necesare, pentru ca persoanele care au avut de suferit să fie ajutate. Astfel a
fost constituită o Comisie de verificare a evaluărilor
efectuate de către comisiile locale şi de evaluare
finală a pagubelor înregistrate la nivelul judeţului.
Valoarea totală a pagubelor înregistrate la
nivelul judeţului Caraş-Severin, în luna iulie, s-a
ridicat la peste 1,7 milioane lei.
Instituţia Prefectului - judeţul Caraş-Severin
continuă seria demersurilor în vederea obţinerii de
ajutoare pentru persoanele sinistrate, în special
pentru cei din comuna Teregova, unde s-a înregistrat o situaţie deosebită.
Pentru că la nivel local, primarul comunei nu a
găsit resursele necesare pentru finanţarea reparării
sau reconstrucţiei caselor afectate, Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin a întocmit un
proiect de hotărâre, transmis vicepremierului de la

acea vreme, Dan Nica, privind alocarea unor sume
din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului
pentru anul 2009, bugetului local al comunei Teregova, pentru finanţarea acţiunilor privind repararea
sau reconstruirea unor case de locuit, afectate de
fenomenelor meteorologice din perioada 25.06
08.07.2009, la nivelul judeţului Caraş-Severin.
În proiectul de hotărâre se solicită, pentru comuna Teregova, suma de 133.590 lei (circa 1,3 miliarde
lei vechi), bani necesari pentru achiziţionarea unor
materiale de construcţii, transportul materialelor la
punctele de lucru, lucrările de reconstruire a caselor
de locuit afectate şi asistenţa tehnică pentru lucrările de reconstrucţie.
Alte demersuri referitoare la pagubele produse
de fenomenele hidrometeorologice periculoase ce
au afectat judeţul Caraş-Severin, în perioada iunie
iulie 2009, au fost făcute către Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Mediului, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, către Ministerul
Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Biroul de Presă

Institu]ia Prefectului Jude]ul Cara}-Severin nu întocme}te
listele cu beneficiarii PEAD
Beneficiarii Planului European de Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor Defavorizate
(PEAD) sunt persoane care au venit minim pe
economie, şomeri care primesc indemnizaţie de
şomaj, pensionari care au remuneraţii sub 400 lei pe
lună, precum şi persoane cu handicap grav.
Numărul total al celor care beneficiază la nivelul
judeţului Caraş-Severin de acest sprijin este de
aproximativ 43.000.
Listele cu persoanele care îndeplinesc aceste
condiţii sunt întocmite pe baza datelor statistice
provenite de la Agenţia Judeţeană pentru ocuparea
Forţei de Muncă din Caraş-Severin, Casa Judeţeană de Pensii, Direcţia de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Caraş-Severin. Totodată, lista
este completată şi cu persoanele înregistrate la
primăriile localităţilor din judeţ, ca având ca sursă de
venit doar venitul minim garantat.
„Prin urmare, Instituţia Prefectului - Judeţul
Caraş-Severin nu întocmeşte aceste liste, aşa cum
încearcă unii primari să inducă în eroare comunităţile din care fac parte. Dacă în comuna Teregova,
de exemplu, beneficiază 612 persoane, numele
beneficiarilor vin de la instituţiile amintite, pe baza
unor criterii ferme, stabilite de Uniunea Europeană
şi sunt completate de către primării, cu beneficiarii
Legii 416, a venitului minim garantat”, precizează
prefectul judeţului, Octavian Ţunea.

Printr-o Hotărâre de Guvern, s-a decis darea în administrarea Ministerului Transporturilor
şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 12.000 mp, din domeniul public al statului
şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea realizării variantei de ocolire a
municipiului Caransebeş.

Inaugurare sistem pentru emiterea pa}apoartelor electronice
Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţa şi
Eliberarea Paşapoartelor Simple Caraş-Severin
a introdus în data de 22 octombrie, sistemul
pentru emiterea paşapoartelor electronice.
Noile paşapoarte cuprind elemente de
siguranţă care nu vor permite fraudarea datelor
cu caracter personal. Paşaportul electronic
conţine 50 de elemente de siguranţă. Datele
informatizate din noile paşapoarte sunt citibile
optic, iar însemnul Uniunii Europene se află
introdus pe coparta vişinie a acestuia.

În ceea ce priveşte timpul de eliberare a
paşapoartelor electronice, acesta este de 30 de
zile, dar reprezentanţii Direcţiei Generale pentru
Paşapoarte spun că acesta va putea fi limitat, pe
viitor, chiar la zece zile.
Preţul unui paşaport electronic se va ridica la
266 lei, din care 234 lei taxă de paşaport, iar 32
lei, taxa consulară.
Paşaportul electronic nu se va putea elibera
în regim de urgenţă, ci doar cel temporar, cu
valabilitatea de un an.

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 tânăr beat şi fără permis a produs un accident în timp ce conducea o maşină neînmatriculată
în data de 17.10.2009, pe strada Calea Caransebeşului din municipiul Reşiţa. DAN-PAUL, din
Reşiţa, conducea un autoturism fără a poseda
permis de conducere, din direcţia staţia de
alimentare cu carburanţi - cartier Intim, fiind sub
influenţa băuturilor alcoolice, a pierdut controlul
volanului şi a intrat în coliziune cu un autotren care
era parcat în partea dreaptă a carosabilului.
l În data de 18.10.2009, IPJ Caraş-Severin a fost
sesizat cu privire la faptul că o persoană din
localitatea Liubcova a observat o persoană
decedată care prezenta o împuşcătură în zona
capului. Lângă cadavru a fost găsit un pistol de 9
mm, căruia nu i se poate recunoaşte marca din
cauza gradului de uzură. Cadavrul prezenta la
nivelul frunţii o plagă împuşcată, fiind posibil ca
aceasta să fie provocată chiar de victimă.
l În data de 20.10.2009, în zona staţiei C.F.R.
Voislova locomotiva trenului personal ce circula pe
relaţia Băuţar - Caransebeş, a surprins în gabaritul
liniei un bărbat ce se deplasa perpendicular pe linia
de cale ferată, accidentându-l în zona capului şi a
mâinii stângi. Victima era în stare de semiconştienţă, datorată în principal stării de ebrietate în care
se afla.
l Pietoni accidentaţi datorită faptului că traversau
strada neregulamentar în data de 21.10.2009.
l Un minor fugit de la centrul de plasament a fost
identificat de poliţiştii din Bocşa în 21.10.2009.
l În Anina un motociclist a decedat în urma unui
accident rutier. Acesta nu deţinea permis de
conducere şi datorită lipsei de experienţă a părăsit
partea carosabilă prin partea dreaptă a sensului său
de mers, lovindu-se de un copac.

l La Plugova o bătrână a decedat în urma exploziei unei butelii de aragaz în data de 25.10.2009.
În urma deflagraţiei a rezultat distrugerea imobilului
şi rănirea altei persoane.
l Urmărit naţional şi internaţional depistat de
poliţiştii din Anina în urma unei acţiuni pe linie de
executare a mandatelor efectuate de lucrătorii
Formaţiunii de Investigaţii Criminale din cadrul
Poliţiei Oraşului Anina.
Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă
l În data de 23 octombrie 2009, a avut loc la sediul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin,
instruirea de pregătire în domeniul situaţiilor de
urgenţă.
l Un incendiu a izbucnit la un sălaş din zona
serelor de lângă strada Timişoarei a municipiului
Reşiţa în data de 27.10.2009. Sălaşul, al cărui
proprietar nu a fost găsit, a ars în totalitate. Valoarea
bunurilor distruse a fost estimată la 3.500 lei.
Jandarmeria Română
l În ziua de 20.10.2009, un echipaj de jandarmerie din cadrul Detaşamentului Mobil, a depistat în
pădurea Ocolului Silvic Reşiţa, în zona numită
Pietrosu, 3 persoane care tăiau şi încărcau o căruţă
cu arbori de diferite dimensiuni. Cei în cauză au tăiat
din pădurea aflată în administrarea Ocolului Silvic,
cu ajutorul unui ferăstrău mecanic, în mod ilegal
patru arbori din specia „Cer” şi „Gorun” de diferite
dimensiuni, din care au încărcat într-un atelaj hipo
tras de doi cai cantitatea de material lemnos, urmând ulterior a fi transportată la domiciliul acestora.
l În perioada 26 octombrie-6 noiembrie a.c., 21
de jandarmi români vor participa la exerciţiul de
„Antrenament al Forţelor de Poliţie din Uniunea
Europeană” - EUPFT, care se va desfăşura la
Centrul de Excelenţă pentru Unităţile Poliţiei de
Stabilizare de la Vicenza, Italia.

Riscurile naturale
Riscurile naturale cauzează de cele mai multe ori dezastre şi
pierderi de vieţi omeneşti. Astfel vom detalia pe cele cu o frecvenţă şi o
probabilitate mai mare de producere la nivelul judeţului CaraşSeverin, deşi este necesar ca populaţia să ştie cât mai multe dintre
aceste riscuri naturale deoarece natura este mereu surprinzătoare.
Riscurile naturale pot fi împărţite în trei mari categorii: riscuri
geologice, riscuri hidrologice şi riscuri climatice şi atmosferice.
Riscurile geologice sunt considerate: avalanşele, cutremurele,
alunecările şi prăbuşirile de teren, formarea dolinelor sau erupţiile
vulcanice. Riscuri hidrologice sunt considerate: inundaţiile, erupţiile
limnice, vârtejurile sau tsunami. Riscurile climaterice şi atmosferice
sau ceea ce poartă numele de fenomene meteorologice periculoase
sunt: furtunile, viscolul, seceta, grindina, ciclonii sau tornadele. Tot aici
este inclus şi riscul de izbucnire a incendiilor de vegetaţie uscată.
A. Riscurile geologice
1. Avalanşa
O avalanşă este un risc geo-fizic în care o masă mare de zăpadă
(sau piatră) se desprinde de pe coastă unui munte, se rostogoleşte la
vale şi duce cu sine tot ce întâlneşte în cale (pietre, copacii etc).
Avalanşele reprezintă un pericol foarte mare în special iarna. Există
trei grupe mari de factori care pot conduce a declanşarea unei
avalanşe: relieful, zăpada şi condiţiile meteo.
Relieful
Avalanşele se declanşează pe pante cu înclinaţia între
(aproximativ) 200 şi 550. Pe pantele cu înclinaţie mai mare, zăpada nu
se aşează dar, după caz, acestea pot fi „măturate” de avalanşe venite
de mai sus. Pantele mai mici de 200 pot fi şi ele periculoase când sunt
continuarea unor pante mai înclinate sau la baza unor vâlcele/culoare.
În funcţie de forţa unei avalanşe (cantitatea zăpezii, viteza de
deplasare), chiar şi zone plane pot fi periculoase. Firul văilor înguste,
sub forma de „V”, e mai periclitat de avalanşele venite de pe versant,
decât al celor largi, în forma de „U”. Pantele lungi, plane, convexe sau
concave sunt mai periculoase ca cele în trepte. Plăcile stâncoase şi
feţele cu iarbă sunt mai favorabile avalanşelor. Chiar şi o pătură de
ienupăr pitic, afiniş, smârdan etc. poate deveni un pat propice glisării
zăpezii. Pantele cu copaci, jnepenişuri, tufişuri, blocuri de stâncă,
denivelări sunt mai puţin periculoase, „reţinând” zăpada, dar uneori
ele sunt acoperite, „netezite” de zăpadă mai veche, care poate deveni
ea însăşi un pat de avalanşă pentru noul strat de zăpadă.
Zăpada
Este desigur principala condiţie pentru declanşarea avalanşelor.
Grosimea stratului. Se considera că, în medie, grosimea de peste
30 de cm este periculoasă pentru montaniarzi. Depunerile uniforme
(ninsori calme) permit o corectă apreciere a straturilor pe o secţiune
realizată în acest scop, pe când ninsorile cu vânt produc depuneri
neuniforme, extrem de periculoase. Acestea din urmă, produc cele
mai multe victime, îi păcălesc şi pe montaniarzii cu experienţă.
Densitatea. Pe lângă grosimea stratului, contează mult şi
densitatea, căci variaţia ei e foarte mare: 1 metru cub de zăpadă „fină”
are sub 50 kg, în schimb 1 metru cub de gheaţă are peste 900 kg.
Structura microscopică (forma cristalelor, procentul de apă în stare
lichidă şi gazoasă, variaţia în cadrul aceleaşi pături de zăpadă) are rol
determinant. Ea variază în funcţie de condiţiile meteo din timpul
ninsorii şi în plus suferă transformări importante în timp. Periculoase
sunt ninsorile abundente cu zăpadă uscată („fină”), când stratul nou
nu s-a tasat şi nu s-a „sudat” de bază. Periculoasă e şi zăpada uscată
granuloasă, apăruta prin transformarea în timp, în anumite condiţii, a
celei „fine”. La ninsorile cu zăpadă umedă, grea, căzute pe o suprafaţă
îngheţată, zăpada proaspătă se „solidarizează” cu aceasta. Căzută
însă pe o suprafaţă cu solul neîngheţat, umed, deşi rămâne compactă,
zăpada proaspătă nu aderă, riscând „să plece”. Periculoasă e şi
zăpada devenită umedă, grea, prin încălzirea bruscă a vremii.
Condiţiile meteo
Acestea influenţează structura fiecărui strat al zăpezii, legătura
dintre straturi şi adeziunea zăpadă-sol. Temperatura sub zero grade
nu permite realizarea unei coeziuni între fulgii de zăpadă (cristale) şi
nici cu stratul anterior sau cu solul. Încălzirea vremii, dacă se produce
moderat, progresiv, favorizează tasarea stratului nou de zăpadă şi
mărirea coeziunii interne a acestuia, precum şi „sudarea” cu stratul
mai vechi, reducându-se riscul de avalanşă. Când încălzirea se
produce brusc şi puternic, cu vânt cald sau cu ploaie, zăpada se
înmoaie, devine apoasă, „grea”, putând uşor aluneca pe straturile mai
vechi. Aceasta este şi cauza avalanşelor de primăvară. Vântul asociat ninsorii - produce depuneri inegale, dar deseori continuă
transportul zăpezii de la suprafaţă şi după oprirea ninsorii. Vâlcelele
vor fi umplute cu zăpadă, iar crestele vor rămâne, de obicei, libere sau
doar cu stratul vechi. În plus, vântul depune zăpada şi în alte locuri
decât adânciturile reliefului. Acumularea de zăpadă astfel adusă şi
depozitată în culoare sau în plăcile de vânt este foarte periculoasă,
fiind, de obicei, mai instabilă decât cea depusă obişnuit, prin ninsoare
liniştită, şi mai greu de recunoscut. Vântul acţionează şi la formarea
cornişelor pe creste care, prin rupere, pot declanşa avalanşe, ele fiind
foarte periculoase pentru amatorii de schi extrem.
Monitorizarea avalanşelor este strâns legată de existenţa de aşezări omeneşti în apropierea locurilor în care acestea se pot produce şi
de deplasarea schiorilor în acestea locuri. Din păcate, nu există statici
oficiale cu privire la victimele omeneşti şi la pagubele materiale produse de avalanşe deoarece frecvenţa producerii lor în judeţul nostru nu
este foarte mare. Cu toate acestea, salvamontiştii caransebeşeni îşi
amintesc un grup de turişti cehi care au murit într-o avalanşă produsă
în căldările glaciare de la Ţarcu, în iarna anului 1997.
Tehnici de salvare
Cel care este surprins de avalanşă trebuie să încerce să îşi ţină
mâinile îndepărtate de corp, încercând să „înoate” prin zăpadă, fapt ce
îl poate ajuta la menţinerea deasupra zăpezii.
Dacă o persoană a fost prinsă de avalanşă, acea persoană îşi
poate determina poziţia corpului prin aruncarea unui obiect sau pur şi
simplu scuipând (pentru că se poate ca în timpul avalanşei să fişi
surprinşi cu capul în jos), deoarece, în acest mod, se poate determina
poziţia centrului Pământului.
Cu toate acestea, este destul de dificil de „ieşit” dintr-o avalanşă,
aşa că, cel mai bine evitaţi zonele unde acestea se pot produce.
Măsuri de prevenire a avalanşelor
1. Marcarea cu panouri speciale a traseelor turistice în care e
posibil să se producă avalanşe.
2. interzicerea traseelor expuse la astfel de pericole.
3. pregătirea şi dotarea salvamontiştilor pentru intervenţie.
4. În zonele aglomerate se merge unul în spetele altuia, la distanţă
de minim 20 de metri, pentru a evita surprinderea mai multor oameni în
căderea de zăpadă.
Purtător de cuvânt, Locotenent Adriana Paici
(continuare în numărul viitor)
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Guvernul solicită Parlamentului ca, în regim de maximă urgenţă, să facă modificarea
actului normativ pentru ridicarea plafonului (în
vederea acordării de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei) pe membru de familie
de la 425 la 615 lei, cât a fost în trecut.

Reprezentanţii pensionarilor consideră necesară acceptarea cumulului pensiei cu salariul din
sistemul public şi impozitarea pensiilor la un plafon
echivalent cu valoarea a trei puncte de pensie,
potrivit concluziilor dezbaterii publice a proiectului
legii unitare a pensiilor, din 20 octombrie.

Execuţia bugetului general consolidat pe primele
nouă luni ale anului curent a înregistrat un deficit estimat
de 25,6 miliarde lei, respectiv 5,1% din PIB, menţinânduse în limitele ţintei de deficit, în valoare de 26,9 miliarde lei,
respectiv 5,4% PIB, prevăzută cu Fondul Monetar
Internaţional (FMI), în septembrie 2009.

Candida]ii la alegerile preziden]iale din noiembrie 2009
Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din Academiei Norvegiene, ca bursier al acestui stat.
22 noiembrie a început vineri, 23 octombrie, în cursa pentru Preşedintele Partidului Democrat din 18 decembrie 2001.
funcţia de preşedinte al României fiind înscrişi doisprezece Preşedinte al României din 20 decembrie 2004.
candidaţi.
Ovidiu Cristian Iane - Partidul Ecologist Român (PER)
Ordonarera listei după BEC:
S-a născut în Craiova, pe 12 octombrie 1970. Studii:
Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale din cadrul
Constantin Ninel Potîrcă - Candidat independent
Constantin Ninel Potirca s-a născut la 20 noiembrie Academiei de Studii Economice, Bucureşti. Şcoala
1967 în oraşul Târgu-Jiu, judeţul Gorj, fiind rrom din neam Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) din
de corturari. Este vicepreşedinte al Uniunii Rromilor cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Bucureşti. Membru al
Creştini din România. Constantin Ninel Potirca a fost ales în Partidului Ecologist Român din anul 2008.
funcţia de preşedinte al Patronatului Oamenilor de Afaceri
Sorin Mircea Oprescu - Candidat independent
Rromi din România şi ulterior în Consiliul Naţional al
Născut la 7 noiembrie 1951, Bucureşti. Medic primar
U.G.I.R. 1903 şi în Delegaţia României la E.R.T.F. chirurg, profesor universitar, membru al academiei de
Forumul European al Rromilor şi Nomazilor, considerat ştiinţe medicale. Membru PSD, 1995 2008 ( a demisionat
Parlamentul European al rromilor.
pe 21 aprilie 2008). Primar General al Municipiului
George Crin Laurentiu Antonescu - Partidul Naţional Bucureşti (2008 prezent).
Liberal (PNL)
Remus Cernea - Partidul Verde (PV)
S-a născut în 21 septembrie 1959 la Tulcea. Doctorand
S-a născut la 25 iunie 1974. În 2002 este absolvent al
al Universităţii Bucureşti. A absolvit Universitatea Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti. A fost
Bucureşti, Departamentul Istorie-Filozofie. Din 20 martie ales Preşedinte Executiv al Partidului Verde la Congresul
2009 - Preşedinte al PNL (membru al partidului din 1990).
Extraordinar al acestuia din 26 septembrie 2009.
George Becali - Partidul Noua Generaţie - Creştin
Constantin Rotaru - Partidul Alianţa Socialistă (AS)
Democrat (PNG-CD)
Născut în 23 iulie 1955 la Daniceni, jud. Vâlcea. DepuS-a născut în 25 iunie 1958 în comuna Zagna, judeţul tat PSM (1992-1996) şi Preşedinte PAS din 5 aprilie 2004.
Brăila. Preşedinte al Partidului Noua Generaţie Creştin
Eduard Gheorghe Manole - Candidat independent
Democrat din data de 10.01.2004; Candidat la alegerile din
S-a născut în anul 1964 şi a absolvit cursurile Facultăţii
2004 pentru Preşedinţia României. Membru în PE.
de Fizică Atomică din cadrul Universităţii Bucureşti. A
Hunor Kelemen - Uniunea Democrată Maghiară din candidat la Preşedinţia României la alegerile din 26
Romania (UDMR)
noiembrie 2000.
S-a născut în data de 18 octombrie 1967 în comuna
Candidaturile şi semnele electorale definitive vor fi
Cârţa, judeţul Harghita. Absolvent al Facultăţii de Medicină
Veterinară şi al Facultăţii de Filosofie a Universităţii Babeş- anunţate pe 29 octombrie, până atunci urmând a fi
Bolyai. Din 9 iunie 2007 preşedinte executiv al UDMR rezolvate de către CCR eventuale contestaţii.
Conform Constituţiei, preşedintele României este ales
(membru din 1997.)
prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Corneliu Vadim Tudor - Partidul Romania Mare (PRM) Mandatul şefului statului este de 5 ani. Funcţia de
Născut pe 28 noiembrie 1949, la Bucureşti. Licenţiat în preşedinte al României poate fi îndeplinită doar pentru cel
filosofie, doctor în istorie, doctorand în teologie. Fondator al mult două mandate, care pot fi şi succesive.
Partidului România Mare, 1991. În prezent membru PE.
Pe 22 noiembrie, peste 18 milioane de cetăţeni români
Dan Mircea Geoană - Alianţa Politică Partidul Social cu drept de vot sunt aşteptaţi la urne la alegerile
prezidenţiale. Aceştia vor putea vota în 21.207 secţii de
Democrat + Partidul Conservator (PSD+PC)
S-a născut în 14 iulie 1958 la Bucureşti. Absolvent al: votare, estimându-se că ar fi necesare 21.963.409 buletine
Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Mecanică, de vot şi 18.162.757 de timbre autocolante.
Al doilea tur de scrutin, pe 6 decembrie
Ecole Nationale d'Administration - Paris, Universitatea
După exercitarea votului de către cetăţeni în primul tur,
Bucureşti, Facultatea de Drept. Doctorat în economie
mondială la Academia de Studii Economice Bucureşti. Din este declarat ales candidatul care a întrunit majoritatea de
21 aprilie 2005 este preşedinte al Partidului Social Demo- voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale
crat. Din ianuarie 2006 este co-preşedinte al Comitetului permanente. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a
întrunit majoritatea, se organizează al doilea tur de scrutin
Internaţionalei Socialiste pentru Europa de Sud-Est.
la care participă numai primii doi candidaţi stabiliţi în
Traian Băsescu - Candidat independent, susţinul PD-L ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur. Este
Născut în 4 noiembrie 1951, Basarabi, azi Murfatlar, declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr
judeţul Constanţa. În 1976 a absolvit Institutul de Marină de voturi valabil exprimate.
"Mircea cel Bătrân", Facultatea de Navigaţie, Secţia
Actualul mandat al preşedintelui expiră la 21 decembrie
Comercială. În 1995 a absolvit Cursurile Avansate de 2009.
www.bec2009p.ro
Management în Industria Transportului Maritim ale
www.alegeri.tv/alegeri-prezidentiale-2009

Întrebări Referendum
La referendumul din 22 noiembrie, cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin „DA” sau „NU” la următoarele întrebări:

1. „Sunteţi de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?”
2. „Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?”
Drept urmare vor exista două buletine de vot, unul pentru prima întrebare iar altul pentru cea de-a doua întrebare.

Subven]ionarea salariilor noilor
angaja]i, a form@rii profesionale
}i îmbun@t@]irea condi]iilor de
munc@
În 2009, întreprinderile din România au avut
posibilitatea să acceseze finanţări nerambursabile pentru angajarea de noi salariaţi, formarea profesională a celor care au deja un loc de
muncă şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
muncă în scopul diminuării riscului accidentelor
şi îmbolnăvirilor profesionale. Valoarea totală a
celor şase linii de finanţare în data de 31 martie
2009, a fost de 142,4 milioane de euro. Au fost
selectate doar 128 de cereri, cu o valoare
nerambursabilă de 22,61 milioane de euro.
Astfel, pentru a veni în sprijinul companiilor
private şi de stat, potenţiali beneficiari ai
schemelor de ajutor de stat si de minimis,
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a
luat decizia să prelungească până la 31 martie
2010 termenul limită de depunere a proiectelor
pentru următoarele linii de finanţare: „Sprijin
financiar pentru ocupare” (nr. 73), “Sprijin financiar pentru ocuparea persoanelor din mediul
rural” (nr. 74), „Programe de mentorat pentru
tinerii angajaţi” (nr.75), „Calificarea/recalificarea
angajaţilor proprii” (nr. 76), „Bani pentru
sănătatea şi siguranţa salariaţilor”(nr. 78)
În cadrul acestor linii de finanţare pot aplica
doar întreprinderile, indiferent de mărime şi de
natura capitalului, iar suma maximă pe care o
poate accesa un potenţial benefiaciar este de 2
milioane de euro pentru angajarea de noi
salariaţi, 2 milioane de euro pentru formarea
profesională a angajaţilor şi 200.000 de euro
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Din
aceste fonduri angajatorii pot subvenţiona pe o
perioadă de 12 luni jumătate din salariile noilor
angajaţi care provin din rândul şomerilor ce nu
şi-au găsit un loc de muncă în ultimele şase luni,
precum şi a persoanelor care sunt unici
întreţinători de familie, sau care au depăşit
vârsta de 50 de ani, sau provin din comunităţi
rome, ori nu au studii. Pentru angajarea celor
care sunt în şomaj de mai bine de doi ani
angajatorii pot subvenţiona tot 50% din salarii,
dar timp de 24 de luni, iar pentru angajarea
persoanelor cu disabilităţi 75% din salarii şi
100% din investiţiile făcute pentru adaptarea
spaţiului de lucru şi asigurarea echipamentelor
necesare acestor persoane. În ceea ce priveşte
formarea profesională, generală şi specifică,
subvenţia acordată unei întreprinderi este
cuprinsă între 25% şi 80% din cost, în funcţie de
de cursul de formare, mărimea întreprinderii şi
tipul angajatului. În ceea ce priveşte
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă angajatorii
pot cere subvenţionarea investiţiilor făcute de
întreprinderi în acest sens. Pentru mai multe
detalii consultaţi www.fseromania.ro
Biroul de Presă al Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale
Curtea Constituţională a României a amânat
pentru 9 decembrie, luarea unei decizii în ceea
ce priveşte constituţionalitatea sau neconstituţionalitatea Legii reorganizării instituţiilor
publice, a Legii educaţiei şi a Legii salarizării
unitare a personalului bugetar, asumate de
Guvernul Emil Boc în şedinţa comună a celor
două Camere din data de 15 septembrie.

l Peste 4.4 milioane de participanţi sunt înregistraţi în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) l Taxa radio a fost anulată doar
pentru microîntreprinderile cu activitate suspendată l Permisul pentru românii care vor merge în Republica Moldova va fi valabil un an,
putând fi prelungit până la cinci ani l Cheltuielile de la bugetul de stat au ajuns la 28,4% din PIB l Senat: S-au extins categoriile de beneficiari de ajutoare pentru încălzire l Deputaţii au aprobat, cu amendamente, O.u.G. prin care cetăţenia română este acordată mai uşor l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 2195/C al Ministerului Justitiei şi Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 568/14.08.2009)
l Ordinul nr. 122 al Autorităţii Nationale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru
modificarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.
107/2009. (M.O. nr. 570/17.08.2009)
l Ordinul nr. 4651 al Ministerului Educatiei, Cercetarii şi
Inovarii pentru completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii şi inovarii nr. 3.331/2009 privind criteriile
generale de organizare şi desfasurare a admiterii în ciclul
de studii universitare de licenta, de masterat şi de doctorat
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pt. anul universitar 2009-2010. (M.O. nr. 570/17.08.2009)

405/2004. (M.O. nr. 579/20.08.2009)

Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 574/18.08.2009)
l Ordinul nr. 2199/C al Ministerului Justitiei şi Libertatilor
Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de
catre unele persoane. (M.O. nr. 576/19.08.2009)
l Ordinul nr. 2323 al Ministerului Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului National privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi functionare a Registrului artelor
spectacolului. (M.O. nr. 578/19.08.2009)
l Ordinul nr. 1454 al Ministerului Muncii, Familiei şi
Protectiei Sociale pentru modificarea şi completarea
Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a
evidentei nominale a asiguratilor şi a obligatiilor de plata la
bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul
ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei nr.

formele de învatamânt la distanta sau cu frecventa redusa
de a continua studiile la programe de studii de licenta
autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate. (M.O.
nr. 581/20.08.2009)
l H.G. nr. 912 privind transmiterea unor imobile din
domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului
Administratiei şi Internelor - Inspectoratul Judetean al
Politiei de Frontiera Caras-Severin în domeniul public al
comunei Vrani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vrani, jud. CS. (M.O. nr. 582/21.08.2009)
l Ordinul nr. M84 al Ministerului Apararii Nationale pentru
aprobarea Instructiunilor privind repartizarea, închirierea
şi folosirea locuintelor de serviciu şi a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale.
(M.O. nr. 586/24.08.2009)

l Ordinul nr. 2196/C al Ministerului Justitiei şi Libertatilor l O.G. nr. 10 privind dreptul studentilor înmatriculati la

Alegerea preşedintelui Republicii Moldova,
preconizată pentru 23 octombrie, a fost
amânată, din cauza participării unui singur
candidat şi a legislaţiei imperfecte, urmând ca
parlamentul să stabilească o nouă dată pentru
desfăşurarea scrutinului.

Diversificarea stocurilor de 2,27 mii de miliarde dolari din
rezervele valutare ale Chinei este o politică de lungă durată care are
ca scop de a evita volatilitatea pe termen scurt a declarat pentru
Reuters vice-guvernatorul Băncii Centrale. Compoziţia rezervelor
este un secret de stat, dar bancherii estimează că cel puţin două
treimi sunt investite în titluri de valoare denominate în dolari.

Cea mai înaltă instanţă în Republica
Cehă a amânat până după summitul UE
(29-30 octombrie, la care astfel va fi greu
de stabilit noua conducere) decizia sa
privind înscrierea în limitele constituţiei
naţiunii a Tratatului de la Lisabona.

Alegerile prezidenţiale din Afghanistan
S-a deschis oficial campania pentru turul doi al alegerilor
prezidenţiale din Afghanistan, autorităţile încercând să
prevină o repetare a fraudei pe scară largă ce a afectat prima
rundă de vot. Comisia Electorală Independentă din
Afganistan a stabilit că va fi organizat un al doilea scrutin
electoral în data de 7 noiembrie.
În urma rezultatelor din primul tur desfăşurat în 20 august,
la al doilea tur al alegerilor prezidenţiale vor participa
preşedintele în exerciţiu Hamid Karzai şi Abdullah Abdullah,
fost ministru de externe. Hamid Karzai a obţinut 49,67% din
voturi, Abdullah Abdullah, clasat pe locul doi, a primit 30,59%
din voturi, considerat campionul luptei anticorupţie, Ramazan
Bashardost, s-a clasat pe locul trei cu 10,46% din voturi,
urmat de fostul ministru de finanţe Ashraf Ghani, cu 2,94%.
Cel de-al doilea tur a devenit necesar după invalidarea a
numeroase voturi suspecte în favoarea lui Karzai. Comisia
electorală a anunţat în urmă cu o săptămână, la Kabul, că
anulările buletinelor de vot frauduloase au determinat o
modificare a voturilor lui Karzai, care era creditat cu 54,6 la
sută din voturi, conform rezultatelor provizorii, la doar 49,67
de procente, sub pragul de 50 de procente necesare pentru a
fi a reales din primul tur.
"Este necesar un al doilea tur de scrutin. Acesta va fi organizat la 7 noiembrie", a declarat la exact două luni după primul
tur, un purtător de cuvânt al Comisiei Electorale Independente (IEC), însărcinată cu anunţarea rezultatului alegerilor.
Organizarea alegerilor a costat SUA şi statele occidentale
300 de milioane$.
Dar chiar şi acum când în această ţară a fost evitată o
criză constituţională, observatori politici şi experţi electorali
recunosc că obstacole descurajatoare rămân în pregătirea
pentru votul din 7 noiembrie, dacă ne referim doar la
posibilele acţiuni de intimidare sau violenţă ale talibanilor şi
provocarea de a găsi un număr suficient de secţii de votare
monitorizate şi personal pentru aceste secţii care să prezinte
o imagine nealterată de acuzaţiile de fraudă la primul vot.
"Alegătorii îşi asumă riscuri în unele părţi ale ţării şi ei ar
trebui să fie încrezători că riscul este cu folos," a declarat la o
conferinţă de presă contracandidatul lui Karzai, Abdullah
Abdullah, adăugând că el pregăteşte o listă de "recomandări
şi condiţii" pentru organizatorii alegerilor. "Chiar vrei să ştii că
a mers," a spus reporterilor senatorul John F. Kerry, după
efortul său încununat cu succes în a-l convinge pe Karzai să
accepte un doilea tur de scrutin.
Deşi forţele afgane şi internaţionale s-au angajat pentru a

creşte protecţia pentru al doilea tur de scrutin, mulţi afgani
obişnuiţi rămân sceptici cu privire la securitate.
O hartă secretă de evaluare a ameninţărilor, care poartă
logo-urile Ministerul de Interne şi al Armatei din Afganistan,
precum şi al Departamentului de siguranţă şi securitate din
cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, a fost produsă în aprilie
2009, înainte de primul tur de scrutin din 20 august. Potrivit ei,
133 din cele 356 districte ale Afganistanului erau considerate
zone cu grad ridicat de risc iar cel puţin 13 sub "controlul
inamicului." De atunci situaţia nu s-a îmbunătăţit, dovadă şi
preconizata creştere a efectivului trupelor americane în zonă
plus apelul către statele NATO de suplimentare a trupelor.
Atacurile din ţară în acest an au ajuns la nivelul cel mai
ridicat de când guvernul talibanilor a fost răsturnat de SUA în
2001. Harta pare să sprijine temerile exprimate de Consiliul
Internaţional pentru Securitate şi Dezvoltare (ICOS), potrivit
căruia o parte mult mai mare din Afganistan a fost sub
ameninţare faţă de cât au recunoscut guvernul şi forţele
străine. Raportul ICOS mai arată o creştere a prezenţei
talibanilor în 72 la sută din Afganistan până la sfârşitul anului
2008, o creştere dramatică faţă de anul precedent.
Cercetarea s-a bazat pe unul sau mai multe atacuri raportate
într-o zonă, pe intervalul unei săptămâni.
NATO şi guvernului afgan au respins raportul ICOS,
formal cunoscut sub numele de Senlis Council, spunând că
talibanii sunt prezenţi numai în partea de sud şi de est.

Noua doctrină militară rusă
Camera inferioară a parlamentului rus a adoptat amendamentele la o lege a apărării din 2000 care extind utilizarea
forţelor armate ruse în străinătate, în anumite situaţii.
Modificările prevăd că trupele ruse pot fi folosite în străinătate
să respingă un atac împotriva unităţilor militare ruse sau altor
trupe dislocate în afara ţării, pentru a respinge sau a preveni
un atac armat asupra unui alt stat care cere asistenţă militară
Rusiei, pentru a-şi apăra cetăţenii în străinătate de atacuri
armate, pentru a combate pirateria pe mare şi pentru a
asigura siguranţa transportului maritim comercial. Legislaţia
curentă permitea preşedintelui doar trimiterea de trupe pentru

a lupta împotriva terorismului pe pământ străin.
Preşedintele rus va avea dreptul de a lua o decizie cu
privire la utilizarea forţelor armate în străinătate pe baza unei
aprobări prealabile a camerei superioare a parlamentului rus
dar nu şi cea a camerei inferioare (Duma).
Noul document prevede şi utilizarea de lovituri nucleare
preventive împotriva agresorilor potenţiali. În prezent utilizarea axestui tip de arme se putea face ca ultimulă opţiune în
situaţia unuei agresiuni purtate cu o putere armată mult superioară celei ruse în faţa căreia toate celelalte mijloace s-au
dovedit insuficiente. Noua doctrină intră în vigoare în 2010.

Premierul chinez şi omologul său indian au semnat un acord bilateral pe cinci ani pentru a coopera în zona schimbărilor climatice, semnalând negocieri dificile la Copenhaga. Cele două naţiuni au convenit să respingă sistemul cotelor de
emisii, optând pentru a colabora la o varietate de noi proiecte centrate pe energie regenerabilă şi probleme de eficienţă.
Cei doi s-au întâlnit la summitul regional din staţiunea de coastă din Hua Hin, reuniune la care au participat membrii
Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Japonia.

Se simplific@ normele privind
succesiunile
Norme comune pentru succesiunile
transfrontaliere.
Europenii care moştenesc bunuri într-un alt
stat membru al UE se confruntă, adesea, cu
proceduri administrative extrem de complicate.
Legislaţia în materie de succesiune diferă de la o
ţară la alta şi nu este întotdeauna clar ce sistem
juridic se aplică.
Încercarea de a ieşi din acest labirint
înseamnă bani cheltuiţi şi timp pierdut. Unii
moştenitori renunţă, pur şi simplu, să-şi mai
revendice proprietăţile din alte ţări care le revin
de drept.
Comisia Europeană propune simplificarea
normelor în materie de succesiune la nivel
comunitar. În acest fel, persoanele care locuiesc
în străinătate ar putea alege ca succesiunile să
le fie reglementate de legislaţia ţării corespunzătoare cetăţeniei lor.
În caz contrar, legislaţia care se va aplica
tuturor bunurilor este cea a ţării în care a locuit
persoana decedată, chiar dacă drepturile
succesorale se stabilesc pentru bunuri aflate în
alt stat membru.
Propunerea este destinată să elimine
hotărârile contradictorii referitoare la aceeaşi
succesiune, luate de autorităţile competente din
ţări europene diferite. O singură autoritate va
avea competenţa să dezbată succesiunea, şi
anume cea din ţara de reşedinţă sau cea din ţara
de origine.
De asemenea, Comisia propune crearea
unui certificat menit să permită moştenitorilor şi
administratorilor succesiunilor să îşi dovedească cu uşurinţă statutul în altă ţară. În prezent, nu
există întotdeauna o recunoaştere reciprocă a
documentelor succesorale între statele membre
Din numărul de succesiuni deschise în UE în
fiecare an, aproximativ 450 000 au un caracter
internaţional. Valoarea totală a bunurilor este
estimată la 120 de miliarde de euro pe an.
Comisarul european pentru justiţie, Jacques
Barrot, a declarat că normele propuse oferă mai
multă siguranţă juridică şi mai multă flexibilitate.
„Este imperativ să le permitem cetăţenilor şi
practicienilor dreptului să înţeleagă şi, într-o
anumită măsură să aleagă, normele care să se
aplice totalităţii bunurilor constitutive ale unei
succesiuni, indiferent de locul unde se află
acestea.”
Măsura nu va afecta taxele de succesiune,
care vor fi reglementate în continuare de legislaţia naţională, la fel ca şi aspectele referitoare la
moştenitori şi repartizarea moştenirii.

l Ieri în Bundestag, Angela Merkel a fost realeasă în funcţia de cancelar al Germaniei la aproape o lună de la alegeri l Ucraina a lansat
oficial campania alegerilor prezidenţiale, prima dată de la "Revoluţia Portocalie" din 2004 care l-a adus pe Viktor Yushchenko la putere l
60% dintre comenzile de cumpărare transfrontalieră prin internet sunt refuzate, constată un nou studiu UE l Israelul şi Statele Unite
desfăşoară ceea ce se consideră a fi cel mai mare exerciţiu militar comun din istorie, la care iau parte 2.000 de militari americani şi
israelieni l Au început exerciţiile militare comune SUA-Georgia l Preşedintele Obama a declarat gripa H1N1 situaţie de urgenţă
naţională l Prim-ministrul de centru-stânga al Japoniei a subliniat, în primul său discurs în faţa parlamentului că vrea o relaţie ca între
egali cu aliatul principal, Statele Unite l China este gata pentru negocieri comerciale cu Taiwan l

Sondă NASA loveşte Luna

Prăbuşirea controlată a Lunar Crater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) în craterul
Cabeus, situat în apropiere de polul sud al Lunii, s-a
încheiat cu succes. Modulul Centaur, cu o greutate
de 2.200 de kilograme, s-a prăbuşit cu o viteză de
două ori mai mare decât cea a unui glonţ. Patru
minute mai târziu, sonda LCROSS, cu o greutate de
890 de kilograme, s-a prăbuşit şi ea, după Centaur,
în acelaşi crater Cabeus. Cele nouă instrumente ale
sondei au reuşit cu succes să surprindă toate
secvenţelei: lumina impactului, degajarea norului,
formarea craterului de 29 metri, Centaur.
Prin această misiune, experţii NASA speră să
identifice mai ales urme de apă în formă de gheaţă.
LCROSS a fost lansată la bordul unei rachete
Atlas V, de la Cap Canaveral (Florida), la 18 iunie.
În mass-media socială şi după transmisiunile în
direct de televiziune, mulţi oameni au fost dezamăgiţi
de lipsa de spectacol a impactului. O persoană chiar
glumea că cineva a lovit butonul de pauză, în centrul
de control.
Misiunea a fost executată pentru "un scop ştiinţific, nu pentru a declanşa un foc de artificii pt. public",
a declarat consultantul pentru spaţiu, Alan Stern.
"Avem creierul spălat de Hollywood pentru a

aştepta ceva asemănător cu "Deep Impact" sau lui
Bruce Willis când ne salvează de la o cometă", a
spus fizicianul Michio Kaku, care nu a făcut parte din
misiune. "Ştiinţa nu este făcut în acest fel."
O analiză preliminară a datelor primite de la
telescopul spaţial Hubble nu a indicat nici un semn
de apă în resturile degajate după impact. Dar studiile
au nevoie de mai mult timp, rezultatele finale fiind
aşteptate la mijlocul lunii noiembrie.
În timp ce oamenii de ştiinţă au aşteptat ca norul
de resturi în urma impactului să crească la mai mult
de zece kilometri în spaţiu, racheta goală şi suprafaţa oarecum vâscoasă a Lunii a dus la o slabă urmă
desprinsă care a crescut doar un kilometru în spaţiu.
A fost o misiune relativ ieftină şi de ultimă clipă,
după standardele de la NASA: Doar 79 milioane
dolari, în aproximativ trei ani, dar elegantă, în simplitatea ei. O cocă goală de rachetă, care ar fi în mod
normal gunoi spaţial, a rămas ataşată de micul
LCROSS iar apoi s-a strivit de suprafaţa lunară.
Satelitul a zburat peste locul prăbuşirii, luând imagini
şi efectuând măsurători de tot felul, pentru a lovit
luna într-un al doilea impact. Şi totul a funcţionat perfect, potrivit NASA. Nu trebuie uitat, "gheaţa este mai
valoroasă decât aurul pe Lună", a comentat Kaku.
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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
19 oct. 09
20 oct. 09
21 oct. 09
22 oct. 09
23 oct. 09
26 oct. 09
27 oct. 09
28 oct. 09

Lei noi
97.4238
98.0572
97.3145
97.3163
97.3488
96.7242
96.3983
96,7418

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 28 Septembrie - 28 Octombrie 2009 EURO

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

28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28

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
ÎNCHIRIERI OFERTE
Garsonieră Govândari, etaj 1/9,
complet mobilată şi utilată, aragaz,
frigider, CA TV + internet, gresie, faianţă,
podele, chirie 110 € + 200 € garanţie, cod
anunţ 00459.
Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, centrală, termopane, podele,
centrală, se închiriază, gol, chirie 200 € +
200 € garanţie, cod anunţ 00475.
Apartament 2 camere Govândari,
Victoria, etaj 2/9, centrală, termopane,
mobilat şi utilat modest, frigider, aragaz,
1 balcon, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00486.
Apartament 2 camere Moroasa, etaj
3/4, o cameră renovată şi mobilată, baia
şi bucătăria mobilate, boiler, aragaz,
frigider, o cameră goală, chirie 70 € + 70
€ garanţie, cod anunţ 00488.
Apartament 2 camere Piaţa Sud, etaj
1/10, complet mobilat şi utilat modern,
recent renovat, podele, gresie, faianţă,
centrală, termopane, balcon, chirie 200
€ + 200 € garanţie, cod anunţ 00490.
Apartament 3 camere Govândari,
3/4, mobilat şi utilat, centrală, termopane, chirie 300 € + 300 € garanţie, cod
anunţ 00232.
Apartament 3 camere Piaţa Sud, etaj
5/10, mobilat şi utilat modest, centrală,
maşină de spălat, aragaz, gresie,
faianţă, 2 băi, 2 balcoane, chirie 300 € +
300 € garanţie cod anunţ 00342.
Apartament 3 camere Piaţa Sud, etaj
3/4, mobilat şi utilat modest, centrală,
maşină de spălat, aragaz, gresie,
faianţă, 2 băi, 1 balcon, chirie 200 € +
200 € garanţie cod anunţ 00300.
Apartament 3 camere în spate la
Posta Mare, etaj 4/4, recent renovat,
complet mobilat şi utilat, chirie 300 € +
300 € garanţie, cod anunţ 00485.
Apartament 3 camere Lunca, P/4,
complet mobilat şi utilat nou, living openspace, centrală, termopane, uşi interioare noi, uşă metalică, chirie 400 € + 400 €
garanţie, cod anunţ 00487.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Aleea Tineretului,
etaj 2/9, podele laminate, uşă metalică,
cabina duş, gresie, faianţă, mobilată
modest, 32 mp, preţ 20.000 € negociabil,
cod anunţ 00382.
Vând garsonieră Aleea Rarău, etaj
1/4, bucătărie, baie, balcon închis,
termopan cameră, fără alte îmbunătăţiri,
32 mp, preţ 19.000 € negociabil, cod
anunţ 00389.
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Lunca, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector+boiler, cabină duş, preţ
21.000 € negociabil, cod anunţ 00467.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Lunca,
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil

privatizare renovat, preţ 35.000 €
negociabil, cod anunţ 00175.
Vând apartament 2 camere, Luncă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, centrală, termopane, preţ
26.000 € neg., etaj 2/4, cod anunţ 00213.
Vând apartament 2 camere Govândari, P/4, confort 2, semidecomandat,
faianţă, gresie, centrală, termopane,
preţ 28.000 € neg., cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere Luncă,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrală, tâmplărie lemn, podele
laminate, uşi interior noi, uşă intrare
parchet, mobilă bucătărie inclusă, preţ
26.000 € negociabil, cod anunţ 00366.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari, P/10, confort 1, semidecomandat,
70 mp, toate utilităţile contorizate, centrală, bucătărie mărită, uşă intrare metalică, preţ 46.000 € neg. cod anunţ 00327.
Vând apartament 3 camere Luncă,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor şi bucătărie, parchet
camere, centrală instalaţie pe cupru,
bloc de cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ
45.000 € negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari, etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, uşă intrare lemn, pivniţă, bloc
acoperit, neamenajat, preţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte,
grădină, cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală, preţ 75.000 € negociabil, cod
anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458
VÂNZARE TEREN
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în
stare bună, zonă bună pentru investiţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1000 mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ
00023.
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces
drum, izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ 65 €/mp negociabil, cod anunţ
00007.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare
în localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de
curent monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod anunţ 00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2000
mp, parcelabil, decontor de apă, curent,
utilităţi apropiere, preţ 35 €/mp negociabil, cod anunţ 00451.
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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

Vând cărţi 1 leu/bucată. Tel.
0255-230696.
Cumpăr lucrarea “EtimoloVând televizor Diamant cu gia numelor de familie”, V.
lămpi, defect. Tel. 0255-257476 Candea. Tel. 0744-577460.
între orele 18-20.
Caut vocabular român-sueVând cărţi 1 leu/bucată. Tel. dez, an 1986. Tel. 0744-577460
0255-230696.
Vând firma fără datorii. Tel.
0722-742502.
Cumpăr convector pe gaz
Vând sau schimb cu teren
LB 80 sau LB 50. Tel. 0724- buldoescavator cu 4 cupe. Tel.
358864.
0755-615558.
Vând mobilă sufragerie, 2
Vând Peugeot boxer 1996
pulturi magazin, un stativ pentur stare perfectă sau schimb cu
haine şi busturi de manechin, un teren pt. casă, preţ 3.500 € neg.
pat de mijloc pentru dormitor. Tel. 0755615558 Vând rulotă
Preţuri convenabile. Tel. 0355- albă bună pt. comerţ ambulant,
802548, 0749-486188.
700 € neg. Tel. 0755-615558.
Vând calculator Pentium 4 Vând Dacia 1988, acte la zi,
complet. Tel. 0723-894929.
verificare 2011, roşie, 1.000 lei.
Vând lămâi altoiţi, dafini, Tel. 0755-615558.
arbori de cafea şi smochini,
Cumpăr Dacia ofer 200 €.
produşi şi aclimatizaţi local, Tel. 0742-534835.
vârsta 1 an. Se trimit în orice
Vând Dacia Logan 1.5 dci.
locaţie din ţară prin intermediul Tel. 0722-742502.
Poştei Române, în condiţii de
Vând Dacia 1410 urgent.
maximă siguranţă. Plata se face Tel. 0355-809615.
în sistem ramburs la ridicarea
Cumpăr autoutilitară Iveco
coletului. Preţ 15-18 lei/buc (+ 7 Dally sau VW LT sau preiau
lei taxe poştale). Tel 0742- leasing, cu basculare şi punte
573160 sau 0359-412988.
dublă, 3 sau 7 locuri. Plata cash.
Vând Nokia 6300 cutie, preţ Tel. 0723-850354.
50 € fix. Tel. 0727-145623,
Vând 4 roţi cu jenţi de
0355-411484.
aluminiu pentru Opel 195/15
Vând porumb, grâu, floarea aduse din Germania. Preţ 150€.
soarelui, orz, ovăz, tărâţe, în Tel.0732-287350, 0721-366763
Bocşa şi Reşiţa, cantitate mare,
Vând Dacia sport urgent.
asigur transport. Tel. 0740- Tel. 0355-809615.
770047.
Vând Golf 3 GTD, stare f.
Vând cartofi la preţ de 1 leu bună, consumabile schimbate,
kg. Tel. 0740-770047.
înscris, variante, preţ 2.800 €.
Vând rochie de mireasă, Tel.0727-145623, 0355-411484
model 2009, cu cristale
Vând Passat 1,6 1984, benswarovski, preţ 300 lei. Tel. zină, stare f. bună, unic pro0740-512979.
prietar, înscrisă, preţ 750 € fix.
Vând/schimb cu diverse TV Tel.0727-145623, 0355-411484
color cu diagonale mari şi mici,
Vând Tico stare f. bună, aer
birou PC, două rulouri ferestre. condiţionat,violet, îngrijit, preţ
Tel. 0745-032640, 0771- 1.500 € negociabil, variante.
387548, 0732-975314.
Tel.0727-145623, 0355-411484
Vând fotografie înrămată cu
Vând Dacia papuc 1,6
Lenin şi alte 3 persoane la ma- injecţie acoperită, stare bună,
să, maşină cusut Singer, pate- acte la zi, an 2002, urgent 1.800
fon cu plăci. Tel. 0745-032640, €. Tel. 0740-770047.
0771-387548, 0732-975314.
Vând Volkswagen Golf 1,9
Vând pietre preţioase şi TDI 90 CP, alb, an 2001, înmasemipreţioase pentru bijuterii. triculată în RO în 08, euro 3,
Tel. 0726-603075.
cutie manuală 5+1, 4 geamuri,
Vând joc Sony Play Station oglinzi electrice încălzite helio2, cip, 46 jocuri, preţ 270 lei. Joc mate, abs, esp, servo, închidere
Sony Play Station portabil, 5 pe telecomandă, 4 airbaguri,
jocuri, preţ 420 lei sau schimb aer condiţionat, computer bord,
cu telefon mobil. Jocuri originale volan reglabil, cd şi casetofon
PS2, PSP, PS3, preţ 20 lei original, revizie făcută recent,
bucata. Tel. 0732-327440.
bine întreţinută, alte detalii la
Vând bucătărie model deo- vizionare. Accept test verificare.
sebit, nouă, corpuri suspenda- Preţ 5.400 neg. Trimit poze cete. Preţ 1400 lei. Tel. 0355- lor interesaţi. Vând componente
411682, 0729-357909.
de motor de Golf 4 , 1,9 tdi, ALH.
Vând 3000 cărămizi la 1 Tel . 0745-032640, 0732leu/bucată. Tel. 0735-640727.
975314, 0771-387548.

Diverse

Auto-Moto-Velo

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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Opel Astra berlină, 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 multifuncţional, cârlig remorcare, tobe
sport, cotieră, distribuţie schimbată la 152.000, unic proprietar
Germania, introdusă în ţară în
luna 06/2009, întreţinută, taxa
de poluare în RO 500 €, numere
roşii o lună. Trimit poze celor interesaţi. Preţ 5.400 neg. Accept
test verificare. Tel. 0731316924, 0752-310009, 0771387541, 0769-654838.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel.
0744-852658.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut meditator la matematică, materia claselor XI-XII. Tel.
0734-707377, luni-miercuri 2024, joi-duminică 6-24.
Caut brutar în com. Zorlenţu
Mare ofer salar convenabil. Tel.
0766-582023.
Profesoară de biologie meditez elevi şi pentru facultate în
condiţii foarte bune. Tel. 0355409456, 0770-496885, 0720539198.
Angajez menajeră la domiciliu (apartament). Tel. 0740085778, 0355-808808.
Caut copil şi bătrân pentru
îngrijire. Tel. 0770-391275,
0355-808808.
În Poiana Braşov ofer 5 nopţi
cazare cu 350 lei pentru 2 persoane. În garsonieră mobilată,
utilată. Tel. 0745-668683.
Amenajări interioare, gresie
faianţă, marmură, podele, termo şi hidroizolaţii, acoperişuri
preţuri neg. Tel. 0743-907757.
Instalez, actualizez soft
contabilitate economică şi/sau
bugetară. Preţuri de criză. Tel.
0732-287350.
ISO, P.S.I., S.S.M. la preţ de
criză. Tel. 0745-032640, 0732975314, 0771-387548, e-mail:
ssm_psi@yahoo.com
Expert tehnic construcţii,
caut colaborare. Cunosţinte PC
medii. Tel. 0744-577460.
Caut tâmplar lucrător în
PAL. Tel. 0741-270598.
Pahare festive unicat pentru
miri şi naşi realizate manual.
Farcaş Maria, tel. 0724-039740,
www.sprevis.110mb.com

Imobiliare
Vând casă pe Ciprian Porumbescu, nr. 58A. Tel. 0724840094.
Cumpăr teren pe Calea
Caransebeşului pt. construcţie.
Tel. 0755-615558.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Vând teren 4200 mp în
Bistriţa la 11 km de Severin, are
izvor şi 2 fântâni, posibilităţi
casă, fermă, 10.000 neg. Tel.
0755-615558.
Vând garsonieră în Reşiţa
Al. Tineretului bl. 3 et. 7/9 fără
îmbunătăţiri, preţ 16.500 € neg.
sau schimb cu variante în Deva.
Tel. 0726-884435.
Cumpăr casă cu 3 camere în
zona Reşiţa Târnova Moniom,
ofer 15.000 €. Tel. 0722-742502
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
termopane, centrală. Tel. 0723894929.
Închiriez garsonieră, etaj 1,
Comisariat, tot confortul, 150 €
pe lună + cheltuielile şi avans
300 €. Tel. 0724-171172.
Vând apartament cu 3 camere, 70 mp îmbunătăţit, et. 10,
Intim, 38.000 €. Tel. 0724171172.
Vând casă cu îmbunătăţiri, 3
camere, curte, gradină, Bocşa
Montană. Tel. 0771-482592.
Închiriez apartament 3 camere, mobilat şi utilat, central,
et. 1, 280 €/lună. Tel. 0722928075.
Vând apartament 4 camere,
parter zona piaţa Reşiţa Sud.
Tel. 0355-410883 după ora 17.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
centrală, termopane. Tel. 0723894929.
Închiriez în Bocşa 2 hale,
140 şi 270 mp, pentru depozitare sau producţie. Acces tir,
curte betonată, încălzire, termopane, curent trifazic, gaz, etc.
1,5 €/mp. Tel. 0723-689971.
Închiriez apartament 2
camere Calea Caransebeşului,
centrală, termopane, mobilat
modest, chirie 130 €+130 €
garanţie. Tel. 0744-150956.
Vând pământ la Oraviţa diferite zone, pt. construcţie casă,
hală, etc., zonă dreaptă diferă
preţul de la o zonă la alta, zona
Broşteni şi lângă cimitirul nemţesc. Tel. 0727-145623, 0355411484.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, termopane, 2 băi, centrală. Tel.
0723-894929.
Vând garsonieră pe Aleea
Tineretului 5 îmbunătăţită şi
disponibilă. Tel. 0747-61306 şi
0748-350841.
Vând/schimb casă 3 camere, bucătărie, curte, în total 300
mp, în Dr. Tr. Severin, cu casă/
apartament în Reşiţa. Tel. 0745032640, 0771-387548, 0732975314.
Vând sau schimb apartament 3 camere, confort 1, semidecomandat, îmbunătăţit, cu
apartament 2 camere şi garsonieră sau chiar şi casă. Tel.
0355-802548, 0749-486188.
Vând teren de construcţii în
zona Triaj, str. Ciprian Porumbescu. Tel. 0355-801126.
Vând casă mare în stare f.
bună, cu grădină mare lângă, în
Socol. jud.CS.Tel. 0721-215041

Prenume

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
Vând sau schimb apartament 2 camere cu ap. 3-4 camere în Govândar, de preferinţă.
Tel.0770-454659, 0746-511286
Cumpăr apartament în Reşiţa, 2 camere, conf. 1, et. 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând grădină mare după
cimitirul nr. 8 din Govândari. Tel.
0770-496885, 0720-539198,
0355-409456.
Vând teren intravilan, 800
mp, în Bocşa, str. Lerniţei, lângă
pădure, toate utilităţile. Preţ fix
10.000 €. Tel. 0744-359116 (de
luni până joi).
Vând apartament 3 camere,
Al. Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3, et.
1. Tel. 0355-881800.
Închiriez de la 01.01.2010 în
zona Moroasa, str. 24 ianuarie,
2 încăperi pt. birou sau firmă.
Tel. 0255-210491.
Persoană fizică vând cămin
cu 2 camere, parţial îmbunătăţit,
bloc curat, et. 3. Preţ 10.600 €.
Tel. 0741-166573.
Închiriez apartament 2 camere, semimobilat, în Govândar. Preţ 110 €.Tel.0355-414711
Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, toate utilităţile. Tel.
0745-571052.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Preţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.
Vând cameră de cămin în
Blocul Funcţionarilor, în Luncă
la Piaţa Mică, avantajos. Tel.
0724-998500.
Vând teren în centru la 20 m
de bulevard între BCR şi Alfa
Bank, 430 mp neg. Tel. 0724998500.
Vând gars. în Mociur, avantajos, et. 1. Tel. 0724-998500.
Vând teren pe Calea Timişorii, deasupra de Transprotector,
3600 mp. Preţ 20 €/mp. Tel.
0255-233119.
Ofer spre închiriere apartament utilat şi mobilat, vis-a-vis
de Poliţie, preţ avantajos. Tel.
0743-065496.

Matrimoniale
Caut o fată pentru prietenie
sau căsătorie, între 22 şi 28 de
ani din Timişoara, România sau
din UE: Germania, Franţa,
Elveţia, Spania, Canada. Eu am
26 ani, 170 m, 59 kg, arăt şateni,
ochi căprui, sunt un băiat
simplu. Telefon România 0040741-571238, nu răspund la
bip-uri doar telefon în direct, nu
accept număr privat.
Bărbat 35 ani, intelectual,
discret, curat şi dotat, ofer clipe
de vis doamnelor şi cuplurilor.
Tel. 0742-682681.
Bărbat 35 ani, caut plăceri
deosebite alături de o doamnă
sau un cuplu. Tel. 0742-682681.

Telefon

Textul anuntului:
,

Octombrie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro
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TENIS

Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa11-a:
Clasament
etapa
17-a:

Incepe Turneul Campioanelor de la Doha. Cele mai
M
MM
GP
M V
VV E
EE III GG
G
GP PP
P
M
M
GP
valoroase opt jucatoare ale sezonului si-au dat intalnire pentru o
1. FC Timisoara
11 5
6 0
17
5 21p saptamana de tenis total pe terenul central al complexului Khalifa
11 6
3 2
16
7 21p din Doha (Qatar), Turneul Campioanelor urmand a trage cortina
2. CFR Cluj
11 6
1 4
24
16 19p peste sezonul 2009 al circuitului WTA. Jucatoarele au fost
3. Rapid Bucuresti
11 5
4
2
14
8 19p impartite in doua grupe, alba si maro, dupa cum urmeaza:
4. Steaua Bucuresti
11 6
1 4
18
15 19p
5. FC Vaslui
Grupa Alba: 1-Dinara Safina (Rusia), 4-Caroline Wozniacki (Da11 5
3 3
13
8 18p nemarca),6-Victoria Azarenka (Belarus),8-Jelena Jankovic (Serbia)
6. Unirea Urziceni
Grupa Maro: 2-Serena Williams (SUA), 3-Svetlana Kuznetso7. Dinamo Bucuresti
11 5
3 3
11
6 18p
11 4
5 2
12
7 17p va (Rusia), 5-Elena Dementieva (Rusia), 7-Venus Williams (SUA)
8. FC Brasov
Meciurile din faza grupelor se vor disputa in perioada 27-30
9. Pandurii Tg. Jiu
11 4
3 4
10
11 15p
La sfârşitul acestei săptă11 4
3 4
12
14 15p octombrie.
10. Gaz Metan Medias
mâni se va desfăşura MP din
Semifinalele sunt programate pe 31 octombrie, iar finala o zi Abu Dhabi, ultima etapa a F1
11.
Inter Curtea de Arges
11 5
0 6
11
21 15p
mai
tarziu. Premiile totale puse in joc insumeaza 4.55 milioane 2009.
11 4
2 5
12
12 14p
12. Otelul Galati
dolari, invingatoarea urmand a fi recompensata cu 1.55 mil. dolari.
Clasament general piloti:
13. Poli Iasi
11 4
2 5
12
16 14p
Doha gazduieste pentru al doilea an finala circuitului WTA, 1. Jenson Button
89
11 3 3 5
13
16 12p
14. Astra Ploiesti
urmand a organiza evenimentul si in 2010, dupa care Turneul 2. Sebastian Vettel
74
11 3 2 6
17
17 11p
15. U. Craiova
Campioanelor se va muta la Istanbul pentru 2011, 2012 si 2013.
3. Rubens Barrichello
72
16. Unirea Alba Iulia
11 2 3 6
13
19
9p
Dintre cele opt participante doar doua au in palmares titlul WTA 4. Mark Webber
61.5
17. Ceahlaul Piatra Neamt
11
2 2 7
6
23
8p Championships, Serena Williams (2001) si Venus Williams (2008),
5. Lewis Hamilton
49
18. Gloria Bistrita
11
1 4 6
8
18
7p aceasta din urma dupa o finala de trei seturi cu rusoaica Vera Zvo48
Etapa urmatoare (12/34) 31.10-02.11.2009: Sambata 31.10: nareva. Statele Unite au 14 victorii in istoria competitiei, Germania 6. Kimi Räikkönen
7.
Nico
Rosberg
34.5
Astra - Ceahlaul (ora 18:00; GSP TV); Urziceni - U Craiova (ora 21:30; urmand cu 6 succese, ultimul in 1996 prin Steffi Graff, si Belgia cu 4
8. Jarno Trulli
30.5
Digi Sport); Duminica 01.11: Alba Iulia - CFR Cluj (ora 14:00; GSP reusite, Kim Clijsters si Justine Henin avand cate doua titluri.
9. Fernando Alonso
26
TV); FC Vaslui - Inter Curtea de Arges (ora 16:00; GSP TV); Rapid 10. Timo Glock
24
Otelul Galati (ora 18:00; GSP TV); Poli Iasi - Dinamo (ora 20:00;
11. Felipe Massa
22
Antena 1); FC Timisoara - Steaua (ora 21:45; Digi Sport); Luni 02.11:
12. Heikki Kovalainen
22
Gloria Bistrita - Medias (ora 18:00, GSP TV); FC Brasov - Pandurii (ora
20:00; Digi Sport);
13. Robert Kubica
17
14. Nick Heidfeld
15
15. Giancarlo Fisichella
8
16. Adrian Sutil
5
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa6-a:
17. Sébastien Buemi
5
Clasament
etapa
17-a:
M
MM
GP
M V
VV E
EE III GG
G
GP PP
P
18. Sébastien Bourdais
2
M
M
GP
1. HCM Constanta
6 5
0 1 183
139 10p
Clasament general constructori
2. Pandurii Tg. Jiu
6 5
0 1 165
148 10p
1. Brawn/Mercedes
161
6 4
1 1 192
153
9p
3. Steaua MFA Bucuresti
2. Red Bull
135.5
4. UCM Resita
6 4
1 1 185
146
9p
3. McLaren/Mercedes 71
6 4
0 2 200
174
8p
5. Stiinta Dedeman Bacau
4. Ferrari
70
5. Toyota
54.5
6 4
0 2 182
182
8p
6. HC Odorheiu Secuiesc
6. Williams/Toyota
34.5
7. Transilvania Cluj
6 3
1 2 155
170
7p
7. BMW Sauber
32
6 3
0 3 166
151
6p
8. U Bucovina Suceava
8. Renault
26
9. CSM Satu Mare
6 3
0 3 184
177
6p
9.
Force
India/Mercedes13
6 2
0 4 150
179
4p
10. Poli Timisoara
10. Toro Rosso/Ferrari 7
11.
HC Minaur Baia Mare
6 1
1 4 139
153
3p
La precedentul MP, in Brazi6 1
0 5 152
203
2p
12. CSM Medgidia
lia,
s-a stabilit si campionul
13. Rom Cri Brasov
6 0
1 5 149
186
1p
Didier Cuche, uriasul de la Soelden. Elvetianul Didier Cuche mondial de F1 in 2009, acesta
6 0
1 5 177
218
1p
14. Dinamo Bucuresti
a obtinut, duminica, victoria in slalomul urias de la Soelden care a fiind Jenson Button, care nu mai
Etapa urmatoare (7/26): Duminica, 08.11.2009: CSM marcat deschiderea editiei cu numarul 44 a Cupei Mondiale de poate pierde locul 1, orice s-ar
Medgidia - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; HCM Constanta - Schi Alpin. Pornit cu numarul unu de concurs si cu pieptarul rosu intampla in ultimul MP. Si titlul la
HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare; Steaua MFA Bucuresti care amintea de castigarea globului de cristal al specialitatii constructori a fost adjudecat tot
Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Sport Club Municipal Rom Cri
in Brazilia, campioni fiind Brawn
Brasov - UCM Resita; CSM Satu Mare - Universitatea Bucovina sezonul precedent, Cuche a realizat o prima mansa perfecta, - Mercedes.
timpul
sau
de
1:09.89
oferindu-i
un
avantaj
confortabil
in
fata
Suceava; Dinamo Bucuresti - Universitatea Transilvania Cluj; HC
celorlalti competitori. Cu timpul cumulat pe cele doua manse de
Odorhei - Universitatea Politehnica Municipal Timisoara.
2:21.45, Didier Cuche s-a impus cu sase zecimi de secunda in fata
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
Valentino Rossi, campion
americanului Ted Ligety, podiumul fiind completat de Carlo Janka,
27 oct - 01 nov:
TENIS - WTATour, Turneul Campioanelor, Doha;
un alt schior din Tara Cantoanelor, care a incheiat la 95 sutimi in mondial pentru a 9-a oara in
cariera. Italianul Valentino
27 oct:
BASCHET - NBA, Start in sezonul 2009 -2010;
spatele lui Cuche.
30 oct - 01 nov:
FORMULA 1 - MP din Abu Dhabi ;
Urmatoarea etapa a Cupei Mondiale este programata pe 15 Rossi a cucerit, duminica, titlul
02 - 08 nov:
TENIS - ATP Tour, Valencia Open, Spania.
noiembrie la Levi (Finlanda), unde va avea loc primul slalom al mondial cu numarul noua din
cariera, locul trei obtinut in
sezonului.
DE VĂZUT LA TV:
Marele Premiu al Malaysiei fiind
BASCHET: NBA: Chicago - San Antonio
suficient pentru a bifa o noua
Vineri Digi Sport ora 21:00
reusita in Motomondialul de ViRUGBY: Finala Cupei Romaniei
Echipa UCM Resita si-a aflat adversara din turul al III-lea al teza. In varsta de 30, Valentino
Sambata TVR 2 ora 19:00
Cupei EHF, formatia pregatita de Aihan Omer urmand a juca Rossi are in palmare sapte titluri
FORMULA 1: MP din Abu Dhabi, Cursa
impotriva slovenilor de la RK Trimo Trebnje. Prima mansa din turul mondiale la clasa regina, cuceDuminica TVR 1 ora 14:55
trei se va disputa in 14-15 noiembrie, in deplasare, iar cea de-a rite in 2002, 2003, 2004, 2005,
ATLETISM: Maratonul de la New York
2006, 2008 si 2009, unul la 250
doua o saptamana mai tarziu, la Resita.
Duminica Eurosport ora 16:00
cc in 1999 si un altul la 125 cc in
Debut fast pentru campioana Romaniei, Oltchim Ramnicu 1997.
TENIS: Turneul Campioanelor, Finala
Valcea, in noua editie a Ligii Campionilor la handbal feminin, jucaDuminica Eurosport ora 17:00
Loeb, pentru a 6-a oara
toarele pregatite de Radu Voina impunandu-se, cu 27-24 (15-12), consecutiv campion mondial
HANDBAL FEM.: Oltchim Rm. Valcea - Zvezda, Liga Campionilor
pe terenul castigatoarei Cupei EHF din sezonul precedent, Itxako de raliuri. Pilotul francez SeDuminica Sport.ro ora 19:00
Estella. Golurile formaţiei Oltchim au fost marcate de Maier (7), bastien Loeb a intrat, duminica,
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: AC Paok - HCM Constanta
Neagu (4), Lecuşanu (3), Elisei-Ardean (3), Manea (3), Stanca (2), in cartea de istorie a WRC-ului,
Miercuri Sport.ro ora 20:00
Shymkute (2), Luca (2) şi Puşcaşu (1)Oltchim va juca următorul cucerind pentru a sasea oara
FOTBAL: Liga Campionilor: Unirea Urziceni - Glasgow Rangers
Miercuri TVR 1 ora 21:40
meci pe 1 noiembrie cu Zvezda Zvenigorod, la Râmnicu Vâlcea.
consecutiv titlul.

FORMULA 1

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

Sporturi de iarnă

Motorsport

Handbal

Joi/29 Octombrie

Vineri/30 Octombrie

Timişoara

+13ºC
+4ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 2 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +13ºC
+4ºC

+12ºC
+4ºC

Marţi, 3 Noiembrie

+12ºC
+2ºC

+9ºC
-1ºC

Sâmb@t@/31 Octombrie
Timişoara

Caransebeş

+11ºC
-1ºC

Reşiţa
Oraviţa +9ºC
-1ºC

+8ºC
-3ºC

Duminic@/1 Noiembrie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa

+9ºC
-3ºC

+9ºC
-3ºC

Miercuri, 4 Noiembrie Joi, 5 Noiembrie

Vineri, 6 Noiembrie

Reşiţa

+7ºC
-3ºC

Oraviţa +9ºC
-2ºC

Oraviţa +8ºC
-2ºC

+8ºC
-1ºC

+9ºC
+1ºC

Caransebeş

+7ºC
-2ºC

Sâmbătă, 7 Nov.

Duminică, 8 Nov.

Reşiţa

+13ºC/-1ºC

+9ºC/-1ºC

+13ºC/+4ºC

+9ºC/+2ºC

+13ºC/+4ºC

+9ºC/+2ºC

+5ºC/-1ºC

Timişoara

+13ºC/-3ºC

+9ºC/0ºC

+13ºC/+4ºC

+9ºC/+2ºC

+13ºC/+4ºC

+9ºC/+2ºC

+6ºC/0ºC
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