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O }ans@ în plus
turismului c@r@}an
AJOFM Caraş-Severin derulează proiectul „O şansă în
plus turismului cărăşan” finanţat de Uniunea Europeană şi
Guvernul României, în cadrul Programului PHARE 2006 Coeziune Economică şi Socială - Dezvoltarea Resurselor
Umane Măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă.

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
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 casă în com. Măureni,
4 camere, grădină şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.
Vând sau schimb cu apartament, casă 6 camere, dependinţe, utilităţi, curte, grădină,
zona Stavila. Tel. 0770-813533
Ofer spre închiriere apartament mobilat sau nemobilat,
Luncă. Tel. 0720-665034.
Cumpăr apartament în Reşiţa, 2 camere, conf. 1, et. 1. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând grădină 1.100 mp,
înspre Drumul Lupacului. Tel.
0355-410067.
Schimb apartament 2 camere pe Calea Timişoarei Reşiţa,
cu casa în Reşiţa. Tel. 0723888643.
Vând garsonieră pe Aleea
Constructorilor. Tel. 0730695690.
Vând convenabil apartament 2 camere ultracentral Caransebeş sau schimb Craiova
garsonieră, variante. Tel. 0748117125.

Vând apartament complet
mobilat şi utilat, 90 mp, Luncă,
renovat complet, termopane,
centrală, izolaţie interioară, uşi
înlocuite, nou tot. Tel. 0761125241, 0761-125242.
Cumpăr teren minim 250 mp
în apropierea Reşiţei. Tel. 0755615558.
Vând teren în Severin 10
€/mp lângă Carefour. Tel. 0755615558 fam Timcu.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, termopane, centrală, 2 băi. Tel.
0723-894929.
Vând casă în Gătaia, 1.600
mp, zonă centrală. Posibil
schimb cu apartament în
Reşiţa. Tel. 0745-904251.
Garsoniera de vânzare pe
Tineretului 5, 9-9 renovată, uşă
metalică, termopane, zugrăvită
în alb, cu sau fără mobilă. Tel.
0748-350842 şi 0747-617306,
negociabil.
Cump ăr casă în zona
Ţerova Moniom sau Reşiţa, ofer
15.000 €. Tel. 0722-742502.
Vând casă 3 camere cu îmbunătăţiri, curte, grădină, Bocşa
Montană. Tel. 0771-482592.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
termopane, centrală. Tel. 0723894929.
(continuare în pag. 6)
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Acest proiect, derulat pe o perioadă de 12 luni, are drept
obiectiv general consolidarea capacităţii de a furniza servicii de
formare profesională pentru şomeri în scopul adaptabilităţii la
cerinţele pieţei muncii, valorificând potenţialul resurselor
umane pentru creşterea ratei de ocupare şi urmăreşte
furnizarea de servicii specializate de informare, consiliere,
orientare profesională şi formarea profesională a şomerilor în
meseriile de bucătar şi ospătar cu specializarea barman.
Proiectul se adresează unui grup ţintă format din şomeri de
lungă durată din următoarele categorii: tineri şomeri între 16 şi
24 ani, după 6 luni de la intrarea în şomaj şi adulţi şomeri între
25 şi 64 de ani, după o perioadă de peste 12 luni de la intrarea
în şomaj. Valoarea totală a proiectului este de 87.736 euro, din
care suma solicitată de la Autoritatea Contractantă este de
77.414 euro, iar contribuţia proprie este de 10.322 euro.
În cadrul acestui proiect se derulează 3 programe de
formare profesională: 2 în meseria de bucătar, la care participă
40 de persoane şu unul în meseria de ospătar, vânzător în
unităţi de alimentaţie, cu specializarea barman, la care
participă 20 de persoane. Finalizarea programelor de formare
profesională este prognozată pentru sfârşitul lunii noiembrie.
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Teatrul „G.A. Petculescu” Reşiţa
Programul manifest@rilor cu ocazia aniversarii a 60 de ani de teatru re}i]ean 13 - 14 - 15 noiembrie 2009
13.11.2009

14.11.2009

15.11.2009

ora 8,00 - cazare invitaţi
ora 9,00 - micul dejun
ora 10,30 - simpozion de deschidere a
manifestării dedicate celor 60 de ani
de teatru reşiţean - la sala de şedinţe
a consiliului judeţean Caraş-Severin
ora 12,00 - ceremonia de înmânare a
diplomelor de cetăţeni de onoare
ora 13,00 - prânzul
ora 18,00 - în foaierul teatrului are loc
înmânarea diplomelor de excelenţă
a celor care au contribuit la imaginea
teatrului reşiţean pe parcursul celor
6 decenii.
ora 19,00 - premiera spectacolului
„Tango monsieur?” de Aldo lo
Castro, traducere Carmen Velcu,
regia Mihai Lungeanu, scenografia
Florica Zamfira
ora 21,00 - masă festivă la restaurantul
„Atlantic”

ora 9,00 - mic dejun
ora 10,00 - plecare la Moldova Nouă şi
croazieră pe Dunăre
ora 14,00 - masă festivă oferită de
Primăria Oraşului Moldova Nouă
ora 15,00 - plecare spre Reşiţa
ora 17,30 - în foaierul teatrului are loc
slujba religioasă întru pomenirea
celor care nu mai sunt şi şi-au adus
aportul în cei 60 de ani de teatru
reşiţean
ora 18,30 - spectacolul „Lumina întunericului” şi „Who’s the master, who’s
the dog” adaptare după Matei Visniec, regia Dan Vasile, scenografia
N.D. Vlădulescu
ora 20,30 - spectacolul „Cerere în căsătorie fără Cehov” de Cornel Udrea,
prezintă teatrul Arcadia din Oradea
ora 22,00 - masă festivă la restaurantul
„Atlantic”

ora 9,00 - mic dejun
ora 10,00 - simpozion cu invitaţii
teatrului despre cei 60 de ani de
teatru la Reşiţa - în foaierul teatrului.
ora 12,00 - lectura unui text a lui Matei
Mircioane
ora 14,00 - prânzul
ora 17,00 - spectacolul „Bigamul” de
Ray Cooney, regia Cristian Ioan,
scenografia Florica Zamfira
ora 19,00 - festivitatea de închidere a
manifestării - păreri şi impresii - în
foaierul teatrului
ora 20,00 - spectacolul „Bătrâna şi
hoţul” de Viorel Savin, regia Iustina
Prisăcaru, scenografia N.D. Vlădulescu.
ora 21,30 - masă festivă la restaurantul
„Atlantic”

Handbal
Tenis

Rugby
F1
...pag. 8
Caransebeş

Meteo

Reşiţa
Oraviţa

perioada
12 - 22 Nov. 2009

“PRISMA”
Tel. 0255-221134
E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma-online.ro

5 949994 960103

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 extraordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de 05.11.2009
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2010. (aprobat)
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Contractului de asociere a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu
autorităţi ale administraţiei publice locale din jud. Caraş-Severin
pentru implementarea Proiectului ”Alimentarea cu apă, canalizare
şi epurare ape uzate în jud. Caraş-Severin”, în cadrul Programului
ISPA aprobat prin HCL nr. 93/29 martie 2005. (aprobat)
2. Proiect de hot ărâre privind rectificarea nr. top
G100/i/50/12/2/2/b/2/1/a/3/a/2/b/2/b/1/b/c/1/1/a/1/b/1 prevăzut la
poz. 5 din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 344/27.10.2009 privind
aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Reşiţa prin
administrator Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi doamna
Ciobanu Manuela Ecaterina şi soţul Ciobanu Costel. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului
Colectiv de muncă între autoritatea publică locală şi funcţionarii
publici, personalul contractual, membrii de sindicat şi cei care nu
sunt membrii de sindicat, care fac parte din Aparatul de
Specialitate al Primarului, precum şi cei din cadrul serviciilor
publice şi instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliulul Local
al Municipiului Reşiţa, reprezentaţi prin Sindicatul Liber al
Primăriei Municipiului Reşiţa. (retras)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa, a
suprafeţei de 12 mp teren, situat în Reşiţa, str. Horea, bloc A2, în
vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente
către S.C. SANTINI S.A. (aprobat)

Ordinea de zi a }edin]ei extraordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de 11.11.2009
1. Proiect de hotărâre privind obligativitatea racordării la
sistemul centralizat al clădirilor nou construite în arealul zonelor
unitare de încălzire din Municipiul Reşiţa. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului pentru
modernizarea sistemului de termoficare urbană din municipiul
Reşiţa elaborat în cadrul „Asistenţei tehnice pentru pregătirea
portofoliului de proiecte - termoficare PHARE CES 2006/018 147.04.03/08.03". (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia, în vederea
realizării proiectului de modernizare a sistemului de termoficare
urbană din municipiul Reşiţa, elaborat în cadrul asistenţei tehnice
pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POS Mediu - Axa
3, a unei suprafeţe de 2,5 ha de teren, situat în Reşiţa, Zona
Industrială Valea Ţerovei, pentru construcţia obiectivului CET,
aferent proiectului. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind alocarea subvenţiei la energie
termică către S.C. CET ENERGOTERM SA pe perioada amortizării investiţiei „Asistenţă tehnică pentru pregătirea portofoliului de
proiecte - Termoficare PHARE CES - RO 2006/018 147.04.03/08.03". (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 281/10.09.2009 (hotărârea privind aprobarea formulării
unor cereri de intervenţie ale Consiliului Local al municipiului
Reşiţa în calitate de A.G.A la S.C. PRESCOM S.A). (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor de Resurse
pentru Educaţie şi Dezvoltare (CRED), între Consiliul Local al
Municipiului Reşiţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean CaraşSeverin. (aprobat)

Taxele }i impozitele locale pe anul 2010
În cadrul conferinţei de presă susţinută de
primarul Mihai Stepanescu, luni, 9 noiembrie a.c.
împreună cu Sorina Paulescu, directorul Direcţiei
de Impozite şi Taxe au fost discutate o serie de
probleme ce vizează Municipiul Reşiţa. Principala temă de discuţie a fost cea legată de taxele şi
impozitele locale aferente anului 2010. Primarul a
afirmat că în urma şedinţei extraordinare a
Consiliului Local Reşiţa din data de 05.11.2009 sa decis ca unele taxe şi impozite locale pe anul
2010 să fie îngheţate. Vor exista, însă şi impozite
ce vor creşte. Printre acestea se numără
impozitul pe clădiri care în cazul persoanelor
fizice va creşte cu 5 % pentru clădirile cu instalaţii,
respective cu 15% pentru cele fără instalaţii,
precum şi impozitul pentru mijloacele de transport
care se va majora cu 20%.
Mihai Stepanescu neagă acuzaţia consilierului local Dorinel Hotnogu, potrivit căruia toate
taxele şi impozitele ar fi avut o creştere de 50%, la
iniţiativa primarului şi aşteaptă ca acesta să îşi
ceară scuze în mod public.
Potrivit spuselor edilului-şef Mihai Stepanescu, pe 22 noiembrie a.c. va avea loc licitaţia

pentru achiziţionarea unui număr de 15 autobuze. De asemenea o altă temă adusă în discuţie
a fost cea referitoare la pregătirea oraşului pentru
sărbătorile de iarnă. Atât principalele bulevarde
din Reşiţa cât şi străzile secundare vor fi
amenajate. Cheltuielile cu aceste pregătiri se vor
ridica la suma de 40.000 lei.
Tot în cadrul acestei de presă, primarul
Municipiului Reşiţa a arătat că a fost demarat de
către consiliul Local în parteneriat cu Consiliul
Judeţean Caraş-Severin un proiect, în vederea
obţinerii de fonduri europene pentru Reabilitarea
şi Modernizarea „Parcului de Locomotive”,
simbol al Reşiţei şi al judeţului Caraş-Severin.
Lucrările acestui proiect se află într-un stadiu
avansat, însă realizarea următoarelor etape ale
proiectului este împiedicată de faptul că terenul
în cauză nu se află în proprietatea autorităţii administrative. Pentru soluţionarea acestei situaţii
primarul municipiului s-a adresat Autorităţii
Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor pentru
ca acesta să acorde măsurile reparatorii în
valoare de 1.490.000 lei solicitate de domnul
Glava Ogrin-Petru, proprietarul terenului.

{colile din Re}i]a se protejeaz@ împotriva noului virus gripal A H1N1
Măsuri de prevenire şi de protecţie împotriva gripei A (H1N1) au fost luate şi la nivelul municipiului
Reşiţa. Potrivit unui ordin emis de ministrul sănătăţii, fiecare şcoală reşiţeană trebuie să fie dotată cu
cel puţin 200 de măşti de protecţie, ale căror costuri vor fi suportate de instituţiile de învăţământ. Pe
lângă achiziţionarea măştilor, şcolile mai au obligaţia de a organiza un comitet de gripă format din 3
până la 5 cadre didactice, care vor avea sarcina zilnică de a-i consulta pe elevi când intră în clasă,

de a raporta cazurile în care peste 10 % din efectivul şcolii lipseşte din cauza unor infecţii
respiratorii, precum şi de a lua măsuri în vederea dezinfectării zilnice în toate unităţile de
învăţământ. Orice suspiciune cu privire la existenţa noului virus va fi comunicată Direcţiei de
Sănătate Publică Caraş-Severin.

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, organizează licitaţie publică
deschisă conf. Legii nr. 54/2006, pentru:
1. concesionarea terenului înscris în CF. nr. 30549 Bocşa nr. cad. 30549 în suprafaţa de 50 mp,
pe o perioadă de 25 de ani.
2. concesionarea terenului înscris în CF. nr. 30608 Bocşa nr. cad. 30608 în suprafaţa de 26 mp,
pe o perioadă de 25 de ani
Bunurile imobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini.
l Concesionarea terenului de la punctul 1. se face în scopul amplasării unui chioşc construcţie
provizorie, pentru activitatea de prestări servicii.
l Concesionarea terenului de la punctul 2. se face în scopul amplasării unui garaj construcţie
provizorie.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea
procedurii de concesionare se achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public al oraşului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea acestora fiind condiţie
pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere a ofertelor.
Ofertele pentru concesionarea terenului de la punctul 1. vor fi transmise până la data de
30.11.2009, iar pentru concesionarea terenului de la punctul 2. vor fi transmise până la data de
04.12.2009, la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri
sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele prevăzute în instrucţiuni şi
dovada depunerii garanţiei de participare reprezentând:
l 15 lei pentru concesionarea terenului de la punctul 1.
l 6 lei pentru concesionarea terenului de la punctul 2.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor pentru concesionarea terenului de la punctul 1. va fi
în data de 11.12.2009, ora 10.00, iar pentru concesionarea terenului de la punctul 2. va fi în data de
14.12.2009 ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR
JR. PATRICIU MIREL PASCU

l În perioada 3-5 noiembrie a.c, la Reşiţa s-a desfăşurat o nouă ediţie a Zilelor Bibliotecii Judeţene „Paul Iorgovici” l Ziua Internaţională a Zonelor Urbane a fost marcată
de elevii Şcolii Nr. 8 din Reşiţa, printr-o manifestare ce a avut loc joi 5 noiembrie l În acest an bugetul asigurărilor sociale de sănătate din Caraş-Severin este mai sărac cu
73.174.000 de lei faţă de anul trecut potrivit celor din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Caraş-Severin l Liceul pedagogic „C.D Loga” din Caransebeş dispune
de un nou cabinet de limba germană, ce a fost inaugurat vineri 6 noiembrie, în prezenţa consultantului de specialitate dr. Rolf Willaredt, reprezentant al Departamentului
German pentru Învăţământul în Străinătate (ZfA) din Germania l La Biblioteca Germană „Alexander Tietz” a fost lansată acum o săptămână cartea-album „Reşiţa:
Viziuni. Reschitza Visionen” l La nivelul judeţului Caraş-Severin în primele nouă luni ale acestui an, au avut loc 46 de accidente de muncă, dintre care 7 s-au soldat cu
Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa morţi l În data de 5 noiembrie a.c., la sediul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniu Cultural Naţional a avut loc vernisajul celei de-a doua expoziţii din acest
Denumirea: Construire hală centrală reţele
an a prof. Ingheborg Ber l Gripa AH1N1 ocoleşte judeţul Caraş-Severin nefiind
şi dotări tehnico-edilitare
înregistrat nici un caz de gripă nouă la nivelul judeţului nostru. Analizele
Locaţie: Reşiţa Sud
cetăţeanului bulgar, suspectat zilele trecute de gripă AH1N1, au ieşit negative l
Beneficiar: S.C. Pieţe R.R.L.
Proiectant: S.C. Abraxas S.R.L
Constructor: S.C. Consproiect S.R.L. Reşiţa
Data începerii construcţiei: 16.06.2008
Data finalizării construcţiei: 16.02.2009

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 11.11.2009
REŞIŢA: Agent imobiliar: 1; Agent securitate: 89; Agent vanzari: 50;
Betonist: 2; Confectioner articole din piele: 6; Controlor calitate: 3; Dulgher: 9;
Faiantar: 8; Fierar betonist: 4; Gipsar: 1; Lucrator comercial: 3; Montator pereti
si plafoane din ghips carton: 2; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor: 189;
Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor: 4; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 9; Pavator: 2; Redactor: 1; Sudor in mediu protector: 1; Vanzator: 1;
Zidar rosar tencuitor: 8; Zugrav vopsitor: 7;
CARANSEBEŞ: Confectioner cablaje auto: 22;
BĂILE HERCULANE: Receptioner hotel: 2; Ospatar: 2; Bucatar: 2;
Camerista: 1;
MOLDOVA NOUĂ: Zidar: 1; Muncitor necalificat: 1; Bucatar: 1; Lucrator
comercial: 1;
TOTAL JUDEŢ: 443
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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 extraordinare a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin din data de 30.10.2009
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului propriu al Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, pe anul 2009. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea
unor anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean
nr. 33/31.03.2009 privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, a instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, sau
finanţate de către acesta. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 172/14.12.2005 privind aprobarea
contractării unui împrumut în cuantum de
62.100.000 RON pentru finalizarea unor
obiective de investiţii ale Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, cu modificările şi completările
ulterioare. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea
cuantumului cotizaţiei lunare a Consiliului
Judeţean Caraş-Severin în calitate de membru
al Asociaţiei „Club Sportiv Caraş-Severin”.
(aprobat)
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
51/07.04.2008 privind aprobarea programului
de transport public judeţean de persoane
realizat prin curse regulate pentru traseele din
judeţul Caraş-Severin pentru perioada
01.07.2008 - 30.06.2011. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi a statului de funcţii contractuale din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii la Teatrul
„G.A. Petculescu” Reşiţa.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii la Şcoala
Populară de Arte şi Meserii Reşiţa. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii la Biblioteca
Judeţeană „Paul Iorgovici”. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin
nr. 48/04.04.2003 privind aprobarea numărului
şi structura personalului nedidactic din cadrul
unităţilor de învăţământ special din subordinea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind solicitarea
de transmitere a unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din domeniul public al
statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în administrarea Consiliului

Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de atribuire pentru concesionarea, prin licitaţie publică, a unui lot de teren
în suprafaţă de 280 mp., situat în incinta
imobilului Staţionar I - Spitalul Judeţean, din
Reşiţa, str. Făgăraşului nr. 18, aflat în domeniul
public al judeţului Caraş-Severin şi administrarea Consiliului Jud. Caraş-Severin. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 87/
11.07.2008 privind desemnarea consilierilor
judeţeni pentru a face parte din Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică la nivelul judeţului
Caraş-Severin. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 88/
11.07.2008 privind validarea componenţei
nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Caraş-Severin, modificată. (aprobat)
15. Raport cu privire la Starea învăţământului preuniversitar din judeţul Caraş-Severin,
an şcolar 2008-2009.
16. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
la o reuniune de lucru ce a avut loc la Odessa,
Ucraina, în perioada 15-18 septembrie 2009.
17. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin
la vizita de lucru efectuată sub egida proiectului „Promovarea resurselor de roci ornamentale a Banatului Montan”, ce avut loc la Vârşeţ,
Republica Serbia, în perioada 10.09.12.09.2009.
18. Informare privind participarea la
întâlnirea de lucru desfăşurată la Budapesta,
în Ungaria.
19. Întrebări. Interpelări.
Proiect introdus în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind redistribuirea
cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unele unităţi administrativteritoriale. (aprobat)
Proiect nou introdus
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Contractului de asociere a unor
autorităţi ale administraşiei publice locale din
judeţul Caraş-Severin pentru implementarea
Proiectului “Alimentare cu apă, canalizare şi
epurare ape uzate în judeţul Caraş-Severin”,
în cadrul Programului ISPA aprobat prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin
nr. 61/12.05.2005. (aprobat)

DJ 608 Plugova - Cornereva
predat Consiliului Judeţean
Vineri, 6 noiembrie 2009, drumul judeţean 608 Plugova Cornereva, reabilitat de către compania Hidroelectrica, a trecut în
administrarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin. Manifestările
prilejuite de acest eveniment au avut loc în prezenţa: preşedintelui
Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde, a directorului general al
companiei Hidroelectrica, Mihai David, a prefectului Octavian
Ţunea, a primarului comunei Cornereva, Ion Lozici, a deputatului
Gheorghe Hogea şi a localnicilor.
DJ 608 Plugova - Cornereva a fost reabilitat cu fonduri din
programul de investiţii al companiei Hidroelectrica urmare a
lucrărilor efectuate la lacul de acumulare Cornereva, lucrări ce au
impus devierea drumului judeţean pe conturul lacului amintit.
Lucrările au început în anul 1980, dar au stagnat din lipsă de
fonduri, fiind reluate abia în anul 2006 şi au fost executate de SC
Hidroconstrucţia S.A., sucursala Porţile de Fier. Valoarea totală a
investiţiei este de 22 milioane lei.
Prezent la recepţionarea lucrării, Sorin Frunzăverde a vorbit
despre importanţa acestei investiţii pentru comunitatea locală şi a
mul ţumit constructorilor, companiile Hidroelectrica şi
Hidroconstrucţia, pentru buna conlucrare în vederea finalizării cu
succes a lucrărilor de reabilitarea a acestui drum. Totodată, a
subliniat faptul că astăzi compania Hidroelectrica a predat primii
14 km din cei totalul de 62 de km din reţeaua de drumuri ce
urmează să treacă în administrarea Consiliului Judeţean, o reţea
de drumuri din zona amenajărilor hidroenergetice din Cornereva,
Rusca Teregova şi Poiana Mărului.
Tot cu această ocazie, directorul general al companiei
Hidroelectrica şi-a exprimat încrederea că în primăvara anului
viitor va putea preda administraţiei judeţene şi celelalte drumuri
aflate în prezent în etapele finale de amenajare onorându-şi astfel
promisiunea făcută comunităţii locale.
Drumul Judeţean 608 se bifurcă din drumul E70 în localitatea
Plugova, fiind un drum strategic ce dublează E70 iar pentru
locuitorii din Cornereva şi Globu Rău este singura cale de acces
către oraşele Caransebeş şi Băile Herculane.

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie
1918, nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă pentru
vânzarea următoarelor bunuri imobile:
1. - teren de construcţie înscris în CF. nr. 30594 BR nr.
cad. 30594, în suprafaţă de 162 mp situat pe str. Eroilor
2. - teren arabil înscris în CF. nr. 30532 Bocşa nr. cad.
30532, în suprafaţă de 400 mp situat pe str. Unirii
3. - teren arabil înscris în CF. nr. 30534 Bocşa nr. cad.
30534, în suprafaţă de 400 mp situat pe str. Unirii
4. - teren arabil înscris în CF. nr. 30533 Bocşa nr. cad.
30533, în suprafaţă de 484 mp situat pe str. Autogării
5. - teren arabil înscris în CF. nr. 30514 Bocşa nr. cad.
30514, în suprafaţă de 418 mp situat pe str. Eroilor
6. - teren arabil înscris în CF. nr. 305525 Bocşa nr.
cad. 30525, în suprafaţă de 415 mp situat pe str. Unirii.
Pentru punctele 1, 2 şi 3 licitaţia va avea loc în data de
02.12.2009 ora 10.00, iar pentru punctele 4, 5 şi 6 licitaţia
va avea loc în data de 03.12.2009 ora 10.00, la sediul
Primăriei Bocşa, în Sala de şedinţe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Bocşa, telefon 0355-566605 interior 109.
PRIMAR
Jr. PATRICIU MIREL PASCU

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 Urmărit de Interpol pentru săvârşirea infracţiunii de furt
calificat, depistat de poliţiştii reşiţeni în data de
29.10.2009.
l În data de 30.10.2009, pe strada Făgăraşului din
Municipiul Reşiţa s-a produs un accident de circulaţie
soldat cu decesul unui pieton. Pietonul s-a angajat în
traversarea străzii prin loc nepermis, în fugă şi fără să se
asigure, fiind surprins şi accidentat de un autoturism care
circula regulamentar.
l 1.518 pachete de ţigări netimbrate descoperite într-o
maşină de către poliţiştii rutieri din Reşiţa în urma unei
acţiuni desfăşurate în data de 30.10.2009.
l Grenade găsite la ghena de gunoi în Caransebeş în
data de 02.11.2009. În urma verificărilor efectuate de
către lucrătorii din cadrul echipei pirotehnice, s-a stabilit
faptul ca cele trei grenade fac parte din categoria celor de
exerciţiu, echipate cu elemente corespunzătoare, fără
încărcătură de explozie şi inerte.
l În data de 03.11.2009, a fost sesizată poliţia prin apelul
de urgenţă 112 cu privire la faptul că trei persoane necunoscute au pătruns într-o locuinţă din satul Gherteniş şi,
prin violenţă, au încercat să-i determine pe locatari, să le
dea banii ce îi deţin. De urgenţă a fost constituită o echipă
operativă care s-a deplasat la faţa locului unde au reţinut
două din cele trei persoane, a treia persoană fiind reţinută
la scurt timp, în staţia de autobuz. Cei trei tineri cercetaţi
pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de tâlharie au
fost prezentaţi instanţei de judecată care a dispus
arestarea preventivă a acestora pe o perioadă de 29 zile.
Cei trei au fost depuşi în arestul IPJ Caraş-Severin.

l Începând cu data de 27 octombrie a.c., poliţiştii
cărăşeni au desfăşurat acţiuni de verificare a unităţilor
financiar-bancare, caselor de schimb valutar şi amanet.
S-a constatat că, în general, prevederile legale privind
securitatea unităţilor financiar-bancare sunt respectate,
dar există o tendinţă evidentă de minimalizare a
potenţialelor riscuri în scopul reducerii cheltuielilor
alocate, în special pentru instituirea pazei umane
l Sâmbătă 07.11.2009, cadre ale MAI au împânzit piaţa
de vechituri a municipiului Reşiţa cu pliante ale campaniei
"Votul ilegal înseamnă închisoare!". Rolul acţiunii a fost
acela de atragere a cetăţenilor pentru a deveni partenerii
MAI în transmiterea mesajului “Votul ilegal înseamnă
închisoare”.
l Trei minori prinşi în flagrant la furat în noaptea de
09.11.2009 în Oraviţa.
Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă
l Dispeceratul ISU a primit în data de 4 noiembrie a.c.,
două apeluri pe „112” care semnalau un incendiu de
vegetaţie uscată în zona străzii G.A. Petculescu din
municipiul Reşiţa. Zece subofiţeri ai Detaşamentului de
pompieri Reşiţa au plecat imediat înspre locul indicat.
Ajunşi acolo, pompierii militari au constatat că nu era
vorba de nici un incendiu. Cetăţenii care sună la „112” spre
a semnaliza o situaţie de urgenţă ar trebui întâi să se
asigură că această există deoarece, în timpul în care
pompierii militari se deplasează la o alarmă falsă, viaţa şi
bunurile altor oameni pot fi puse în real pericol.
l ISU a efectuat o misiune de asanare de muniţie în
municipiul Reşiţa. În şantierul de pe bulevadrul Muncii, în
apropiere de blocul cu numărul 13, a fost descoperită o

bombă aruncător calibrul 120 mm. Bomba a fost ridicată şi
transportată în siguranţă în vederea unei distrugeri
ulterioare.
Jandarmeria Română
lJandarmeria a asigurat măsurile de ordine publică pe
timpul partidei de handbal U.C.M. Reşiţa - C.S.M Satu
miercuri, 11 noiembrie a.c.
lÎn perioada 01 - 31.10.2009 au fost executate peste 330
misiuni de menţinere şi de asigurare a ordinii publice atât
în municipiul Reşiţa cât şi pe raza judeţului Caraş-Severin,
prilej cu care au fost constatate 2 infracţiuni cu 5 autori
prinşi şi au fost aplicate un număr de 218 contravenţii, din
care 104 amenzi a căror valoare depaşeşte de 48.800 lei,
precum şi 114 avertismente.
Poliţia de Frontieră
l Politiştii de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Socol

au depistat doi cetăţeni sârbi care au trecut ilegal
frontiera din Serbia în România peste râul Nera.
l După ce în data de 02.11.2009, pe timpul efectuării
misiunii de supraveghere a frontierei de stat, poliţiştii
de frontieră din cadrul Sectorului P.F. Oravita au trecut
la urmărirea a două persoane care se deplasau cu un
autoturism şi au refuzat controlul în interiorul autoturismului, plecand în tromba, în noaptea de 02/03.11.2009
s-a trecut la deschiderea autoturismului abandonat de
către aceştia. În interiorul maşinii, poliţiştii de frontieră
au găsit cantitatea de 3434 pachete ţigări netimbrate
diferite mărci în valoare de aproximativ 17.200 lei.
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Poliţele obligatorii RCA se vor scumpi de la 15
decembrie. România trebuie să se alinieze treptat
la limitele maxime de despăgubiri din Uniunea
Europeană. Pe măsură ce aceste limite cresc, sunt
majorate şi primele de asigurare, adică preţul
poliţelor RCA.

Funcţionarii publici vor beneficia de cursuri de utilizare
a calculatorului recunoscute internaţional, în cadrul unui
proiect demarat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici (ANFP), obţinut cu finanţare europeana în cadrul
Programului Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii
Administrative.

Guvernul a decis suplimentarea bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor
cu aproximativ 170 de milioane de lei,
urmând ca fondurile să fie utilizate pentru
plata unor restanţe cuvenite personalului
angajat în MAI.

Ordinul MS nr. 1532/2009 - modificarea }i completarea Ordinului MS nr. 50/2004
privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în str@in@tate
Art. I. Ordinul ministrului sănătăţii nr.
50/2004 privind metodologia de trimitere a
unor categorii de bolnavi pentru tratament în
străinătate, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie
2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (6) se
introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi
(9), cu următorul cuprins:
„(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la
data publicării prezentului ordin, preşedinţii
comisiilor de specialitate teritoriale sunt
obligaţi să se prezinte la Direcţia generală de
sănătate publică, asistenta medicală şi
programe din cadrul Ministerului Sănătăţii
pentru analizarea tuturor proceselor-verbale
medicale întocmite şi care nu au fost aprobate
până la data publicării prezentului ordin, în
vederea stabilirii punctajului corespunzător
fiecărui bolnav în condiţiile prezentului ordin.
(8) Ca urmare a analizării proceselorverbale medicale conform prevederilor alin.
(7), preşedinţii comisiilor de specialitate
teritoriale sunt obligaţi să întocmească o
situaţie centralizatoare, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 8.
(9) În situaţii temeinic justificate din punct
de vedere medical, care necesită aprobarea
solicitării în regim de urgenţă, comisiile de
specialitate teritoriale care recomanda
trimiterea bolnavului pentru tratament în
străinătate sunt obligate să menţioneze
această situaţie în cuprinsul procesului-verbal
medical întocmit, precum şi să precizeze, în
scris, motivele medicale care au stat la baza
acestei recomandări.”
2. ...comisie constituită la nivelul
Ministerului Sănătăţii, formată din: ...
(5) În cazul în care solicitările de finanţare

a tratamentelor în străinătate depăşesc
fondurile stabilite lunar cu această destinaţie,
comisia constituită la nivelul Ministerului
Sănătăţii aprobă finanţarea tratamentului în
străinătate pe baza următoarelor criterii de
prioritate:
a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:
l risc major (mare) = 10 puncte;
l risc mediu = 5 puncte;
l risc scăzut (mic) = 0 puncte;
b) beneficiul tratamentului estimat pentru
bolnav:
l foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;
l satisfăcător (recuperare parţială)=5 puncte;
l nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0
puncte;
c) beneficiul tratamentului estimat pentru
societate:
l reintegrare socială şi reinserţie profesională totală =10 puncte;
l reintegrare socială şi reinserţie profesională parţială =5 puncte;
l fără reintegrare socială şi reinserţie
profesională =0 puncte;
d) vârsta pacientului:
l 0-26 de ani = 10 puncte;
l 27-60 de ani = 5 puncte;
l peste 60 de ani = 0 puncte.
(6) După stabilirea, de către comisiile de
specialitate teritoriale, a punctajului total
pentru fiecare bolnav, calculat prin însumarea
punctajelor acordate conform prevederilor
alin. (5), comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determina punctajul total final
corespunzător fiecărui bolnav prin aplicarea
următoarelor criterii suplimentare:
a) costul estimat al tratamentului solicitat:
l sub 25.000 lei = 20 puncte;
l 25.000-50.000 lei = 15 puncte;
l 50.000-75.000 lei = 10 puncte;

l 75.000-100.000 lei = 5 puncte;
l peste 100.000 lei = 0 puncte;
b) perioada de timp care a trecut de la data
înregistrării solicitării la nivelul Direcţiei generale de sănătate publică, asistenta medicală şi
programe, calculată începând cu data de la
care dosarul transmis este complet şi îndeplineşte toate condiţiile de legalitate prevăzute în
prezentul ordin:
l sub 1 lună = 0 puncte;
l 1 luna - 3 luni = 5 puncte;
l 3 luni - 6 luni = 10 puncte;
l 6 luni - 12 luni = 15 puncte;
l peste 12 luni = 20 puncte.
(7) Pentru bolnavii care au consemnat în
cuprinsul procesului-verbal medical întocmit
în vederea trimiterii pentru tratament în străinătate nivelul de prioritate «Urgenţă medicală», criteriile suplimentare nu se aplică.
(8) Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătăţii determina punctajul total final,
pentru fiecare bolnav, prin însumarea punctajului total consemnat în procesul-verbal medical întocmit de către comisiile de specialitate
teritoriale şi punctajele acordate la criteriile
suplimentare prevăzute la alin. (6).
(9) Comisia aprobă solicitările care îndeplinesc toate condiţiile de legalitate prevăzute
în prezentul ordin, în limita fondurilor stabilite
lunar cu această destinaţie şi în ordinea descrescătoare a punctajelor totale finale obţinute
în condiţiile prezentului ordin.
(10) În situaţia în care ca urmare a aplicării
criteriilor prevăzute la alin. (5) şi (6) se obţin
punctaje totale finale egale, au prioritate bolnavii cu risc vital major în lipsa tratamentului.”
..............................
(Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.
1532/2009 M.O. Nr. 742/2009, 02.11. 2009.)

Curtea Constituţională
(CCR) a decis, cu majoritate
de voturi, că cele două legi,
legea salarizării unitare şi
legea privind reorganizarea
instituţiilor publice, sunt
constituţionale. Ele au fost
publicate luni în Monitorul
Oficial. În ce priveşte Legea
educaţiei naţionale, având în
vedere că, în urma deliberărilor, nu s-a obţinut majoritatea
de voturi, Curtea Constituţională a dispus repunerea pe rol
a dosarului pentru data de 18
noiembrie 2009.

Potrivit unui proiect de
Hotărâre, veteranii de război,
văduvele de război, precum
şi accidentaţii de război în
afara serviciului ordonat, care
au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă
ale războiului, urmează să
beneficieze în anul 2009 de un
ajutor anual în cuantum de
135 lei/persoană pentru
acoperirea unei părţi din costul
chiriei, energiei electrice şi
energiei termice pentru nevoi
casnice.

l CFR Călători a lansat serviciul „Bilete CFR Online” l Banca Naţională a menţinut la 8 la sută dobânda de politică monetară l Modelele de
subiecte pentru Bacalaureat au fost publicate pe site-ul MECI l Londra menţine până în anul 2011 restricţiile privind accesul forţei de
muncă din România şi Bulgaria pe piaţa forţei de muncă din Marea Britanie l Câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1359 lei, în
septembrie l Garanţiile pe care firmele sunt obligate să le constituie pentru a putea beneficia de amânarea la plata obligaţiilor fiscale
restante vor fi stabilite ca procent din suma datorată 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)

Cetatenesti privind redobândirea cetateniei române de

tiei, 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
pt. anul universitar 2009-2010. (M.O. nr. 570/17.08.2009)
l Ordinul nr. 2196/C al Ministerului Justitiei şi Libertatilor
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

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.
405/2004. (M.O. nr. 579/20.08.2009)
l O.G. nr. 10 privind dreptul studentilor înmatriculati la
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. 532 al Ministerului Agriculturii, Padurilor şi
Dezvoltarii Rurale privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltarii
rurale nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investitii
şi a plafoanelor maxime ale creditelor ce se acorda în anul
2009, în conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor în agricultura, industrie alimentara, silvicultura,
piscicultura, precum şi în activitati nonagricole. (M.O. nr.
584/21.08.2009)
l Ordinul nr. 188 al Ministerului Administratiei şi
Internelor pentru abrogarea unor prevederi privind tarifele
pentru eliberarea avizelor şi autorizatiilor de securitate la
incendiu şi protectie civila. (M.O. nr. 587/24.08.2009)
l Regulamentul nr. 6 al Comisiei Nationale a Valorilor
Mobiliare privind exercitarea anumitor drepturi ale
actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societatilor
comerciale. (M.O. nr. 588/25.08.2009)

l Ordinul nr. 4651 al Ministerului Educatiei, Cercetarii şi catre unele persoane. (M.O. nr. 576/19.08.2009)
Inovarii pentru completarea Ordinului ministrului educa- l Ordinul nr. 2323 al Ministerului Culturii, Cultelor şi

UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanţat prin Phare

Consiliul Local Bocşa

GUVERNUL ROMÂNIEI

comunicat de presă
11 noiembrie 2009

Modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situa]ii de Urgen]@ Boc}a
Prim ăria Ora şului Bocşa este beneficiara
contractului de finan ţare nerambursabil ă nr.
RO2006/018-448.01.01.32 cu titlul: ”Modernizarea
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Bocşa”. Implementarea proiectului va fi finalizată la
sfârşitul lunii noiembrie 2009.
Ţinând cont că regiunile Caraş-Severin şi Južno
Banatski Okrug au o problemă comună şi anume
inundarea acestora de către râul Bârzava, cunoscute
fiind efectele devastatoare pe care le-au avut inundaţiile din anii 2005-2006, partenerul de proiect este Comuna Plandiste (Regiunea Južno Banatski, Okrug).
Astfel, “Modernizarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă Bocşa” este un proiect cu foarte
multe beneficii sociale pentru întreaga comunitate
atât română cât şi sârbă.
Acest obiectiv va fi de un mare interes pentru
ambele oraşe. Odată obţinută finanţarea se va realiza
modernizarea serviciului public de situaţii de urgenţă,
modernizare care va conduce la atingerea obiectivu-
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lui general al proiectului şi anume prestarea de servicii
performante pentru comunitatea din Bocşa şi satele
învecinate acesteia, respectiv: Berzovia, Doclin,
Dognecea, Măureni, Ocna de Fier, Ramna, Vermeş.
Totodată prin efectul transfrontalier al proiectului
şi înfrăţirea cu partenerul sârb din Plandiste, Južno
Banatski, Serbia se va realiza cooperarea între
administraţiile publice locale din cele două zone
învecinate, cooperare avantajoasă şi benefică pentru
ambele comunităţi.
Beneficiarul final al proiectului este Primăria
Bocşa. În luna noiembrie 2009 Primăria Bocşa va
dona, conform proiectului, o parte din echipamentele
achiziţionate, partenerului sârb.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la dna
Miculescu Laura, compartimentul proiecte cu
finanţare internaţională, tel. 0355-566605.
Pentru mai multe informaţii despre relaţiile dintre
România şi Uniunea European ă, vizitează:
http://ec.europa.eu/romania/index_ro.html
P

Tratatul de la Lisabona, care a fost ratificat de toate cele 27 de
state membre ale Uniunii Europene, va intra în vigoare la 1
decembrie, a anunţat preşedintele Consiliului UE, premierul suedez
Fredrik Reinfeldt. Primul preşedinte al Uniunii Europene va fi ales pe
19 noiembrie, potrivit Financial Times, care îl citează pe primministru suedez Fredrik Reinfeldt.

Cancelarul german Angela Merkel a
efectuat o vizită în SUA. Cu această ocazie,
Merkel a devenit primul cancelar german, în
ultimii cincizeci de ani, care s-a adresat
Congresului şi primul Cancelar cere a vorbit întro şedinţă comună a Congresului

20 de ani de la căderea
Zidului Berlinului
La data de 9 noiembrie s-au împlinit 20 de ani de la
momentul istoric în care, în cele din urmă, autorităţile din
Germania de Est le-au permis cetăţenilor să circule liber între
Berlinul de Vest şi cel de Est.
Vestea a fost primită mai întâi cu neîncredere, iar apoi cu o
explozie de entuziasm - petreceri stradale, cozi lungi pentru a
trece în „partea cealaltă”, regăsiri emoţionante. Acea zi a marcat punctul culminant al unei serii de mişcări - deseori clandestine - împotriva regimurilor comuniste din Europa de Est.

Diverse oraşe din Europa au găzduit numeroase evenimente culturale, organizate pentru a celebra căderea Cortinei
de Fier. În România s-au organizat expoziţii de fotografie, seri
dedicate filmelor documentare despre perioada comunistă în
Europa, precum şi lecţii de istorie contemporană. În perioada
1-9 noiembrie, Ambasada Germaniei a organizat la Bucureşti
„Zilele Culturii Germane”.
Această aniversare este un bun prilej de a rememora

câteva dintre evenimentele care au marcat istoria recentă a
Europei. În anul 1961 este ridicat Zidul Berlinului, care separă
Berlinul de Vest de cel de Est.
Semnele schimbării apar în 1988: după un val de greve,
guvernul Poloniei decide să intre în dialog cu mişcarea
anticomunistă „Solidaritatea”. Ecourile manifestărilor de
revoltă se propagă rapid în restul Europei de Est.
Ungaria îşi deschide frontierele cu Austria în mai 1989.
Este prima lovitură dată Cortinei de Fier. În august, 2 milioane
de oameni îşi dau mâna în statele baltice (Letonia, Estonia şi
Lituania), formând între cele 3 capitale un lanţ uman lung de
600 de km pentru a atrage atenţia asupra dorinţei lor de
independenţă.
La 3 octombrie 1990, Germania de Vest se reunifică oficial
cu Germania de Est, al cărei teritoriu devine parte din UE. Pe
măsură ce regimurile comuniste se prăbuşesc, acestea sunt
înlocuite de noi guverne alese democratic, iar Uniunea
Europeană iniţiază planuri pentru sprijinirea lor în direcţia
îndeplinirii criteriilor de aderare la UE. Printre aceste criterii se
numără existenţa unor instituţii democratice stabile şi a unei
economii de piaţă funcţionale, precum şi garantarea statului
de drept şi a protecţiei drepturilor omului.
În anii următori, 10 dintre fostele ţări comuniste întrunesc
aceste criterii. În 2004, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia,
Republica Cehă, Slovacia, Slovenia şi Ungaria primesc
statutul de membru al UE. În 2007, acestora li se alătură
România şi Bulgaria.
În prezent, cetăţenii europeni se bucură de libertatea de a
călători, lucra şi studia pe teritoriul a 27 de ţări. Firmele valorifică beneficiile unei pieţe europene din ce în ce mai bine integrate, iar Slovacia şi Slovenia au reuşit deja să îndeplinească
criteriile necesare pentru a intra în zona euro.
Toate aceste evoluţii au contribuit la menţinerea păcii şi
stabilităţii în Europa - unul din obiectivele majore ale UE.

Concursul „Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni“ a început!
Aveţi între 16 şi 30 de ani? Organizaţi un proiect în domeniul dezvoltării UE sau care promovează
dezvoltarea unui simţ comun al identităţii europene? Atunci puteţi candida la Premiul Charlemagne
pentru tinerii europeni 2010 organizat de Parlamentul European şi Fundaţia pentru premiul internaţional
Charlemagne din Aachen. Puteţi trimite candidaturile până pe 22 ianuarie. Premiul este de 5.000 de euro.
Câştigătorul va fi anunţat pe 11 mai 2010 şi invitat la Parlamentul European.

La reuniunea miniştrilor de finanţe
din G 20, participanţii au rămas
divizaţi în privinţa finanţării eforturilor
de combatere a schimbărilor climatice şi a impunerii unei taxe pe
tranzacţiile financiare.
Parlamentul croat s-a pronunţat în
favoarea semnării unui acord de
arbitraj cu Slovenia privind diferendul
frontalier, diferendum care încetineşte
negocierile de aderare a Zagrebului la
Uniunea Europeană.
Croaţia a reluat la începutul lunii
octombrie negocierile de aderare la UE
după ce s-a pus de acord cu Slovenia
să supună diferendul lor frontalier unui
arbitraj internaţional.
Slovenia, membră a UE începând
din 2004, şi-a folosit dreptul în veto în
ultimele zece luni în privinţa deschiderii
de noi capitole de negocieri ale Croaţiei
cu Uniunea, în aşteptarea de a se
ajunge la o soluţie privitoare la frontiera
lor comună.
Cele două foste republici iugoslave
se află pe poziţii opuse, de la momentul
proclamării independenţei lor, în 1991,
în privinţa trasării liniei de frontieră
terestră şi maritimă în Golful Piran din
Marea Adriatică. Închiderea negocierilor de aderare în 2010 ar putea permite Croaţiei să se alăture UE în 2011.

Preşedintele Barack Obama a găzduit, la Casa Albă, summitul Uniunea
Europeană - Statele Unite, ale cărui
lucrări au abordat o serie de subiecte
cum sunt schimbările climatice, criza
economică şi financiară şi operaţiunile
NATO din Afganistan. La reuniune a
fost prezent şi Vicepreşedintele american Joe Biden.
Cele două părţi au prezentat noua
iniţiativă de cooperare în domeniul
eficienţei şi securităţii energetice.
Reuniunea la nivel înalt s-a
desfăşurat cu o lună înaintea reuniunii
cruciale privind schimbările climatice,
ce se va desfăşura sub egida ONU, la
Copenhaga, în decembrie.
UE a fost reprezentată la Washington de premierul suedez Fredrik
Reinfeldt, preşedintele în exerciţiu al
UE, preşedintele Comisiei Europene
Jose Manuel Barroso şi Înaltul
Reprezentant pentru politica externă şi
de securitate comună Javier Solana.

l Islanda va începe în 2010 negocierile de aderare la UE l Procesul lui Radovan Karadzic va fi reluat în martie 2010, a anunţat Tribunalul
de la Haga l Banca Centrală Europeană (BCE) menţine rata dobânzii de politică monetară la minimul istoric de 1% l Preşedintele ceh
Vaclav Klaus a semnat legea de ratificare a Tratatului de la Lisabona l Până la sfârşitul anului trecut, soldul investiţiilor chineze directe în
Africa a ajuns la 7,8 miliarde de dolari americani l SUA şi Coreea de Nord s-au înţeles în privinţa a două runde de tratative directe,
informează presa americană l Volumul comerţului chino-african a depăşit pentru prima dată 100 de miliarde de dolaril l Ucraina şi
Belarus vor întări relaţiile de parteneriat strategic l Libanul are un guvern de uniune naţională condus de Saad Hariri l Parlamentul
Republicii Moldova nu a reuşit, marţi, să-l aleagă pe preşedintele ţării l

Sala de mese rotativă a legendarului Nero, descoperită de arheologi
Arheologii au descoperit
ceea ce ei cred a fi ireala sală
de mese rotativă a împăratul
roman Nero. "Coenatio Rotunda", care a fost descope-rită în
ruinele "Palatului de Aur" pe
colina Palatină din Roma, este
considerată a fi cea descrisă
de istoricul roman Suetonius în
"Vieţile celor 12 Caesari". El a
scris: "Sala principală de
banchete era circulară şi se
învârtea mereu, zi şi noapte,
imitând mişcarea corpurilor cereşti."
Deocamdată săpăturile arheologice au dus la
descoperirea fundaţiilor sălii de banchet, a unei părţi
din mecanismul de rotire al acesteia, precum şi nişte
încăperi auxiliare ce se pare că ar fi servit ca bucătării.
Sala de ospeţe are un diametru de peste 16 metri şi se
află poziţionată pe un stâlp cu diametrul de 4 metri,
alături de patru mecanisme sferice care erau alimentate de un flux constant de apă sau acţionate de sclavi
şi făceau întreaga structură să se rotească.
Arheologul Maria Antonietta Tomei a povestit cum
forma circulară a clădirii şi sferele de piatră au condus
echipa să creadă că au găsit o sală de mese rotativă.
Ea a spus: "Această descoperire nu are egal în rândul
arhitecturii antice romane găsite până acum."
Semnificaţia evenimentului a fost subliniată de
comisarul oraşului pentru arheologie, Roberto Cecchi,
când a anunţat disponibilitatea de noi fonduri pentru a
verifica "ipoteza ".

Colina Palatină este centrul celor "Şapte Coline" şi
este una dintre cele mai vechi părţi ale oraşului. În
conformitate cu mitologia romană, acolo a fost locaţia
peşterii, cunoscută sub numele de Lupercal, în care
Romulus şi Remus au fost găsiţi de lupoaica care i-a
păstrat în viaţă. Ei sunt fondatorii tradiţionali ai Romei.
Împăratul Nero a fost al cincilea şi ultimul împărat
roman al dinastiei Julio-Claudian moştenind tronul şi
titlul de Caesar de la unchiul său adoptiv, Claudius. A
domnit între 54 - 68 era noastră, şi numele lui a fost
sinonim cu megalomanie, cruzime şi excese. În 64,
două treimi din Roma au fost distruse într-un mare
incendiu şi Nero a reconstruit
oraşul în stil clasic grec, inclusiv
palatul său de Aur. Nero nu s-a
bucurat de sălile acoperite cu
fresce şi plafoanele încrustate
cu aur pentru prea mult timp.
Palatul a fost finalizat în anul 68,
an în care s-a sinucis după ce
legiunile sale şi gărzile de corp sau ridicat împotriva lui iar
Senatul l-a declarat inamic
public.
Mulţi romani ai timpului au
crezut că focul a fost un truc al
împăratului pentru a-şi satisface
gusturile estetice, în ciuda
faptului că se găsea la vila sa din
Antium, 56 km distanţă, la
momentul respectiv.
Timp de aproape 2000 ani

Nero a fost văzut ca arhetipul tiranului în literatură şi
artă. Artişti ca Rafael, Michelangelo sau Filippino Lippi
au coborât în ruinele Palatului de Aur unde şi-au
sculptat sau pictat numele. Shakespeare aminteşte de
el în Henry al VI-lea. În timpurile moderne Nero a fost
prezent în filme şi seriale TV; a fost întruchipat de
Charles Laughton în Semnul Crucii, 1932, de Peter
Ustinov în Quo Vadis, 1951, Christopher Biggins în
seria BBC din 1976 "I, Claudius". Este, de asemenea,
un subiect favorit pentru unele grupuri heavy metal,
anul trecut trupa norvegiană Satyricon şi-a numit
albumul "The Age of Nero.”
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pt. piese de schimb. Tel. 0721519249.
Vând Logan, geamuri electrice faţă, servo, închidere centralizată,acte la zi, revizii la zi,
66.000 km, 4.200 € neg. Tel.
0753-046605.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
capuri distribuitoare, pompe
electrice alimentare diesel. Tel.
Vând Mercedes E220 diesel 0744- 852658.
an ‘96 înmatriculat. Tel. 0730695690.
Vând stopuri cu leduri şi
Vând mobilier divers şi
convector gaz, căldură. Tel. faruri clare cu angel eyes pentru
Golf 3, 250 €. Tel. 0727-145623,
0720-665034.
Caut copii şi bătrâni pentru
Vând mobilă din nuc orna- 0355-411484.
îngrijire. Tel. 0355-808808,
Vând Opel Astra Coupe, 0770-391275.
mentată cu marmură, întreţinută, veche de 70 ani. Tel. 0762- 1996, jante, electric, stare f.
Închiriez în regim hotelier
bună. Tel. 0741-132826.
918429.
apartament cu 2 camere în
Vând BMW 318 diesel an Băile Herculane, tv, frigider, apă
Vând calculator Pentium
AMD 2100, 512 MB, hdd 60 GB, 2005 maşina funcţionează f. caldă, aer condiţionat, preţ 50
monitor Dell 17, negociabil. Tel. bine. Tel. 0761-125242.
lei/noapte/cameră. Tel. 0723Vând Logan 2006, servo, 277475.
0721-288600.
Vând tricou şi bluza Nike airbag şofer + pasager, geamuri
Sonorizez nunţi, botezuri,
mărimea 62-64, foarte drăguţe, electrice, acte la zi, revizii la zi, chefuri. Preţ rezonabil şi distracbărbăteşti, preţ convenabil. Tel. km 67.000 reali, 4.500 neg. Tel. ţie garantată. Tel. 0723-277475.
0753-046605.
0745-583129.
Acord împrumut valutar
Vând Dacia 1996 acte la zi. avantajos cu garanţii imobiliare,
Vând mobila sufragerie 100
Tel. 0755-615558.
€. Tel. 0724-345374.
ipotecă. Tel. 0752-413508.
Vând buldoescavator nemVând firmă fără datorii. Tel.
Execut acoperişuri, mansarţesc cu 4 cupe, 20.000 lei neg. dări, zidării, ziduri de piatră,
0722-742502.
Vând pălincă de Zalău din Tel. 0755-615558.
tencuieli, hidro şi termoizolaţii,
Vând Peugeot Boxer 1996, montăm gresie, faianţă, marmuproducţie proprie, de prune,
naturală, fără adaos de zahăr. acte la zi, stare bună, înscris, ră, podele laminate, montăm
Calitate garantată. Preţ 25 2.500 €. Tel. 0755-615558.
rigips, tavane false cu sau fără
Vând Audi A4, 2001, înma- modele. Tel. 0743-907757.
lei/litru. Tel. 0745-391600.
Vindem brichete de cărbu- triculat, full option, piele, xenon,
Aduc nisip, sort, 2 mc,
ne, ideale pentru centrale şi etc. Tel. 0756-193108.
transport marfă cu camionetă
Vând Dacia berlin ă, an acoperită 2 tone util. Tel. 0740sobe. Putere calorică 5.000
kcal/kg timp de ardere 8-9 ore. 1999, 87.000 km, stare bună. 294127. Preţ foarte bun.
Tel. 0740-625871.
Tel. 0745-526829.
Angajez urgent băieţi! SalaVând Citroen Jumpy 2004 riu atractiv. Tel. 0766-555082.
Vând sau schimb Samsung
D500 negru întreţinut 150 lei, motor 2.0 hdi 8 locuri 98.000
Calculatoarele îţi dau bătăi
ceas Casio EDB-600 la 50 lei, km. Tel. 0769-177228.
de cap? Sună la 0743-854045
Vând Dacia Logan 1,5 dci. şi te vom ajuta. Reţele, Linux,
stick usb 2GB 20 lei. Tel. 0742Tel. 0722-742502.
903656.
Windows, programe de contabiVând tractor universal U445, litate. Tel. 0743-854045.
Cumpăr aparate de radio
vechi, pe lămpi, indiferent de 3 pistoane, 45 cp, stare de funcOfer servicii foto şi video
starea în care se află. Tel. 0720- ţionare, preţ 10.000 lei, asigur pentru diferite ocazii. Tel. 0740transport. Tel. 0722-787817.
545776.
183689.
Vând tractor V445, 3 pistoaVând staţie Sony 350 w 200
Caut firmă sau meseriaşi
lei, X-box +20 cd jocuri 120€. ne, 45 cp, stare de funcţionare, care execută pavaj din beton
preţ 15.000 lei, asigur transport. amprentat. Tel. 0770-751528.
Tel. 0746-434797.
Vând varză proaspătă la 1 Tel. 0767-323957.
În staţiunea montană PoiaVând remorcă auto 5 tone na Braşov ofer cazare la preţuri
leu şi murată la 1,8 preţ f. bun pt.
comercianţi. Tel. 0740-770047. basculabilă, stare de funcţiona- mici în garsonieră cu baie,
Vând porumb, grâu, orz, re preţ 5.000, asigur transport. televizor, frigider, aragaz. Preţ
ovăz şi floarea soarelui la preturi Tel. 0767-323957.
negociabil. Tel. 0745-668683.
Vând mic purtat pe tiranţi
excepţionale. Oferim transport
la cantităţi mari. Tel. 0740- pentru îngrăşăminte Nogel Noot
este nou, stare de funcţionare
770047.
Vând urgent 500 kg varză preţ 4.000 lei, asigur transport.
De vânzare garsonieră pe
murată de Belind în Bocşa la un Tel. 0722-787817.
Tineretului 5 în Reşiţa întreVând tocătoare resturi vege- ţinută şi disponibilă, termopan şi
preţ f. bun 1,8 lei/kg. Tel. 0740tale cu coş CSU, stare de func- uşă metalică. Tel. 0747-617306,
770047.
ţionare, preţ 9.500 lei, asigur 0748-350841 şi 0740-203333.
transport. Tel. 0722-787817.
Schimb casă în Reşiţa Vând tocătoare resturi vege- Cuptoare, 1.800 mp teren, cu
Vând sau schimb Opel tale fără cos CSU, stare de func- similar în Câlnic - Ţerova. Tel.
Vectra, an fabricaţie 1993, ABS, ţionare preţ 6.500 lei, asigur 0763-601081.
climă, verificare august 2010. transport. Tel. 0767-323957.
Vând garsonieră Zona Renk
Vând VW bus diesel 1,6 10.500 €, termopane, centrală,
Tel. 0730-669217.
Vând Audi, an fabricaţie Transporter 8 locuri, acte la zi uşă metalică. Tel. 0726-636590.
1992, geamuri şi oglinzi elec- sau variante. Tel. 0745-628294.
Închiriez apartament cu 2
Vând perii electrice pt. de- camere, confort 1, decomandat,
trice, nr. Franţa, benzină. Preţ
maror şi alternator tractor româ- renovat, termopane, centrală,
1.000 €. Tel. 0765-076367.
Vând Ford Taunus, 1.6 + nesc. Vând diode şi tranzistori nemobilat, în Govândari. Tel.
piese de schimb, an fabricaţie de putere Tel. 0355-800815, 0746-185350.
1981, verificare valabilă până în 0722-856769.
Schimb casă în Prilipeţ
Vând Mazda 323 an fabri- Bozovici cu grădină 2.500 mp,
01.12.2009. Preţ 500 € neg. Tel.
caţie 1986 înscrisă în Germania la şosea, cu apartament Reşiţa,
0748-195270.
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Timişoara sau vând. Tel. 0746185350, 0034600464849.
Vând apartament 2 camere,
zona Luncă/str. Gratz, parter
înalt, decomandat, centrală proprie, termopane, uşă metalică,
parchet. Imediat ocupabil. Tel.
0261-861508.
Vând apartament 3 camere
et. 10 Intim, 70 mp, amenajat
parţial 38.000 €. Tel. 0724171172.
Închiriez garsonieră cu
centrală et. 1 lângă Comisariat
Poliţie pentru 2 eleve, are 2
canapele, utilată şi mobilată
simplu 150/lună + cheltuielile.
Tel. 0724-171172.
Vând teren în Reşiţa pe
Calea Caransebeşului cu pomi
şi vie, urgent, la un preţ ieftin.
Tel. 0751-132460.
Persoana fizică vând apartament 4 camere, piaţa Reşiţa
Sud. Informaţii după ora 17 la
tel. 0355-410883.
Vând apartament 2 camere
în centru, decomandat, confort
1, etaj 2, centrală proprie. Preţ
55.000 €. Tel. 0751-064337.
Vând apartament 3 camere,
Moroasa 1, confort 1, semidecomandat, 68 mp, etaj 1, cărămidă, nemobilat, îmbunătăţiri.
Tel. 0727-798285.
Ofer spre închiriere apartament 2 camere, Calea Caransebeşului, centrală, termopane.
Preţ 130 € + 130 € garanţie. Tel.
0744-150956.
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, terasă, gresie, faianţă, termopane, centrală, încălzire, curte, grădină renovată,
Bocşa Montană. Tel. 0724700792.
Vând ap. cu 2 camere în Moroasa la Fluturelu, decomandat,
parter, complet renovat, 2 băi,
avantajos. Tel. 0724-998500.
Vând în Herculane apartament cu 2 camere, zona pieţei,
avantajos. Tel. 0724-998500.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren pentru
construcţii sau investiţii. Tel.
0724-998500.
Închiriez cameră de cămin în
Blocul Funcţionarilor, în Luncă
la Piaţa Mică, avantajos. Tel.
0724-998500.
Închiriez în Băile Herculane
apartament cu 2 camere, complet mobilat şi utilat, zona pieţei,
avantajos. Tel. 0724-998500.

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 teren pe Calea Timişorii, deasupra de Transprotector,
3600 mp. Preţ 20 €/mp. Tel.
0255-233119, 0770-849354.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabilă imediat. Tel.
0748-119443.
Vând apartament 2 camere
cu îmbunătăţiri, zonă bună. Tel.
0748-119443.
Caut fată în gazdă. Tel.
0355-808808, 0770-391275.
Vând sau schimb apartament la casa, la etaj +
dependinţe în suprafaţă de 200
mp, cu apartament la bloc. Preţ
negociabil. Tel. 0741-377464.
Vând casă în Reşiţa cu
grădină, curte şi garaj, mobilată,
aparatură, centrală termică +
maşină de teren Lada, cu piese
de schimb. Preţ negociabil
75.000 €. Tel. 0355-418178.
Ofer spre închiriere o cameră cu baie la casă în Muncitoresc. Tel. 0720-665034.
Ofer spre închiriere apartament utilat şi mobilat, vis-a-vis
de Poliţie, preţ avantajos. Tel.
0743-065496.
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 teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp,
front stradal. Preţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.
(continuare în pagina 1)

Matrimoniale
Pensionară, 60 ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0355-808808, 0770-391275.
Bărbat, căsătorit, 35 de ani,
simpatic, educat, curat, dotat,
ofer clipe deosebite doamnelor
şi cuplurilor din Reşiţa. Tel.
0742-682681.
Tânără atrăgătoare şi discretă aştept telefon la 0727643641.

Anunţ
Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din
România, organizaţie profesională de interes public,
angajează urgent auditor de calitate pentru Filiala CaraşSeverin:
Cerinţe: studii economice superioare, expert contabil
cu experienţă profesională în domeniu, cunoştinţe
operare PC, abilităţi de organizare şi comunicare.
Toţi cei interesaţi pot depune cererea însoţită de CV
până la data de 25.11.2009 la sediul Aparatului central
din Bucureşti Intrarea Pielari nr. 1, Sector 4, e-mail:
resurseumane@ceccaro.ro, prin fax 021-3308888 sau
prin poştă.
Director general,

Prenume

Ec. Daniela Vulcan

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu centrală termică, podele
laminate, termopane. Preţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Reşiţa, zona C. Timişoarei. Preţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fostă bază de producţie
în domeniul construcţiilor situate în
Reşiţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere decomandat situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, et. 1/4 parţial îmbunătăţit. Preţ
36.500 € neg.Tel. 221529, 0720-038774
Vând apartament 3 camere, decomandat, 80 mp, situat în Bocşa Română,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând 11.800 mp teren situat în
Reşiţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principală. Preţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 350.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
60.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Reşiţa, zona Calea Timişoarei. Preţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţă de 140 mp situat în Reşiţa,
zona Luncă, la stradă. Preţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat, zona Reşiţa centru. Preţ
350 €/lună. Tel. 221529, 0720-038774.
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

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

25,0 lei .................. 6 luni
50,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data
2 nov. 09
3 nov. 09
4 nov. 09
5 nov. 09
6 nov. 09
9 nov. 09
10 nov. 09
11 nov. 09

Lei noi
98.5755
99.7983
102.2558
101.2771
101.5905
102.0757
101.2063
102,4559

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 12 Octombrie - 11 Noiembrie 2009 EURO

lei
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12

12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11

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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HANDBAL

LIGA 1
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa13-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

M
M
M
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
VV
7
7
8
7
5
6
6
5
5
4
4
5
4
4
3
2
1
2

E
EE
4
4
1
2
7
4
4
6
4
4
3
0
2
2
4
4
6
3

PRISMA SPORT

II
I
2
2
4
4
1
3
3
2
4
5
6
8
7
7
6
7
6
8

GG
MM
GM
18
17
20
28
20
15
16
14
15
11
15
11
20
14
14
14
10
7

GP
GP
GP
8
8
15
17
9
8
10
7
16
14
18
23
20
21
18
22
20
25

PP
P
25p
25p
25p
23p
22p
22p
22p
21p
19p
16p
15p
15p
14p
14p
13p
10p
9p
9p

Etapa urmatoare (14/34) 20.11 - 23.11.2009: Vineri 20.11:
Unirea Alba Iulia - Otelul Galati (ora 14:00); Poli Iasi - Pandurii Tg. Jiu
(ora 18:00); Rapid - Gaz Metan Medias (ora 20:00); Sambata 21.11:
Inter Curtea de Arges - Unirea Urziceni (ora 16:00); Duminica 22.11:
Gloria Bistrita - FC Brasov (ora 17:00); Luni 23.11: U Craiova Ceahlaul Piatra Neamt (ora 14:00); FC Vaslui - CFR Cluj (ora 16:00);
FC Timisoara - Dinamo (ora 18:00); Astra Ploiesti - Steaua (ora 20:00).

Oltchim obtine a treia victorie consecutiva in Liga Campionilor. Campioana Romaniei, Oltchim Ramnicu Valcea, a obtinut,
duminica seara, a treia victorie consecutiva in Grupa G a Ligii
Campionilor la handbal feminin, depasind, pe teren propriu,
formatia maghiara Gyori ETO, cu 26-22 (13-13). Cu punctaj maxim
dupa trei meciuri, Oltchim conduce detasat grupa, fiind urmata de
Zvezda Zvenigorod (3 puncte), Gyori ETO (2 puncte) si Itxako (1
punct). Oltchim incheie campania de toamna in deplasare cu
Zvezda Zvenigorod, meci programat pe 14 noiembrie.
Echipa de handbal feminin Dunarea Braila s-a calificat
duminica in optimile de finala ale Cupei Cupelor, dupa ce a invins si
in mansa secunda a turului trei, formatia macedoneana ZRK
Vardar Osiguruvanje, cu scorul de 38-15 (20-5). Sambata, in
meciul tur, jucat tot la Braila, Dunarea s-a impus cu scorul de 37-16
(22-8). Tot sambata, echipa HCM Stiinta Baia Mare s-a calificat in
faza optimilor Cupei EHF, dupa ce a eliminat pe Rulmentul Brasov,
cu scorul general de 63-59.
Echipa de handbal feminin Dunarea Braila va intalni formatia
germana VfL Oldenburg, in dubla mansa eliminatorie, contand
pentru optimile de finala ale Cupei Cupelor, s-a stabilit in urma
tragerii la sorti de marti, de la Viena. Mansa tur va avea loc in 6-7
februarie 2010, la Braila, iar cea retur o saptamana mai tarziu, in
Germania.
Echipa de handbal feminin HCM Stiinta Baia Mare va intalni in
dubla mansa eliminatorie, contand pentru optimile de finala ale
Cupei EHF, formatia poloneza SPR Lublin SSA. Mansa tur va avea
loc in 6-7 februarie 2010, in Polonia, iar cea retur o saptamana mai
tarziu, la Baia Mare.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa7-a:
Clasament
etapa
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

M
M
M
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
VV
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
1
1
1
0

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

II GG
MM
I
GM
1 212
1 218
1 223
2 249
2 190
3 196
3 210
3 180
4 211
4 180
5 161
5 203
6 182
6 170

GP
GP
GP
161
167
178
204
179
178
212
196
207
207
182
243
252
219

PP
P
12p
11p
11p
10p
10p
8p
8p
7p
6p
6p
3p
3p
2p
1p

Etapa urmatoare (8/26): Duminica, 15.11.2009: Stiinta Municipal
Dedeman Bacau - Universitatea Politehnica Municipal Timisoara;
Universitatea Transilvania Cluj - HC Odorhei; Universitatea Bucovina
Suceava - Dinamo Bucuresti; UCM Resita - CSM Satu Mare; Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Sport Club Municipal Rom Cri Brasov; HC
Minaur Stiinta CSM Baia Mare - Steaua MFA Bucuresti; CSM
Medgidia - HCM Constanta.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
14 si 18 nov:
14 - 15 nov:
17 - 18 nov:
23 - 29 nov:

FOTBAL - Baraj pentru Cupa Mondiala de fotbal;
SCHI ALPIN - Cupa Mondiala, Slalom, Levi, FIN ;
FOTBAL - Cupa Romaniei, Sferturi de finala;
TENIS - ATP Tour, Turneul Campionilor.

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: Divizia A: CSU Ploiesti - U Mobitelco Cluj Napoca
Vineri TVR 2 ora 17:15
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala, Slalom Feminin, Levi, Finlanda
Sambata Eurosport ora 11:00
HANDBAL FEM.: Zvezda - Oltchim Rm. Valcea, Liga Campionilor
Sambata Sport.ro ora 16:00
FOTBAL: Meci amical: Polonia - Romania
Sambata TVR 1 ora 17:55
TENIS: Master Series, Paris, Finala
Duminica Sport.ro ora 16:05
HANDBAL MASC.: Liga Camp.: HCM Constanta - C. Medvedi
Duminica Sport.ro ora 19:00
BASCHET MASC.: Liga Balcanica: Gaz Metan Medias- Rabotnicki
Marti TVR 2 ora 16:00
POLO: Liga Mondiala: Romania - Spania
Marti TVR 2 ora 18:00

Joi/12 Noiembrie

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 16 Noiembrie

Fed Cup. Italia a invins SUA in finala. Fara surorile Williams
in echipa, Statele Unite au pierdut categoric in finala Fed Cup de la
Reggio Calabria, fiind invinse pentru prima data in istoria
competitiei de Italia, cu 4-0. Echipa formata din Penetta,
Schiavone, Errani si Vinci au adus Italiei cel de-al doilea titlu, dupa
cel castigat in 2006. "Suntem campioanele lumii. Am jucat
impotriva unei echipe foarte bune", a declarat Pennetta, dupa ce a
invins-o, duminica, pe Melanie Oudin. Statele Unite a castigat
ultimul trofeu Fed Cup in 2000, dar a ratat sansa de a se impune
pentru a 18-a oara in finala acestei competitii.
Jucatorul roman Victor Hanescu, numarul 37 mondial, a
parasit inca din primul tur Mastersul de la Paris-Bercy, turneu ATP
1000 dotat cu premii totale in valoare de 2.75 milioane euro.

RUGBY
Stejarii“ se pregătesc cu Italia. Ca orice naţională de rugby
care se respectă, şi cea a ţării noastre va susţine meciuri
internaţionale în această toamnă. Iar dacă partida de vineri, cu
selecţionata secundă a Italiei, nu va conta în palmares, aceea de la
Bucureşti, din 28 noiembrie, cu Fiji, ne va da măsura nivelului atins
de elevii francezului Serge Lairle. Cum adversarii sunt mai bine
cotaţi decât “stejarii”, în acest moment, staff-ul tehnic i-a convocat
pe majoritatea internaţionalilor care evoluează în străinătate, în
frunte cu Marius Tincu şi Ovidiu Toniţă, campioni şi lideri ai ediţiei în
curs de campionat cu USA Perpignan (Franţa). Meciul Italia A România este programat vineri, 13 noiembrie, la Piacenza.

Vineri/13 Noiembrie

Timişoara

+8ºC
+1ºC

TENIS

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

Oraviţa +8ºC
+1ºC

+7ºC
0ºC

Reşiţa
Oraviţa +11ºC
+4ºC

+8ºC
+2ºC

Marţi, 17 Noiembrie

+9ºC
+3ºC

+9ºC
+5ºC

Miercuri, 18 Nov.

+12ºC
+7ºC

Toyota se retrage din
Formula 1! Toyota a confirmat
miercuri in cadrul unei conferinte de presa ca se retrage din
Formula 1 cu efect imediat, alaturandu-se astfel conationalilor
de la Honda, care au luat o decizie similara anul trecut. Constructorul japonez si-a justificat
decizia prin faptul ca actualul
climat economic a fost afectat
sever de criza financiara. In
urma deciziei, Formula 1 nu va
mai avea niciun constructor
japonez incepand din sezonul
2010.
Hotararea luata de Toyota
vine in contextul in care echipa
de Formula 1 avea unul dintre
cele mai mari bugete din competitie, in timp ce companiamama anticipeaza pierderi
operationale de aproximativ 8
miliarde de dolari pentru anul
2009.
Recent, Toyota a renuntat la
gazduirea Marelui Premiu al
Japoniei pe circuitul sau de la
Fuji, decizia fiind luata la vremea respectiva tot pe considerente financiare. In plus,
japonezii au reziliat cu numai
cateva zile in urma contractul cu
Williams pentru furnizarea motoarelor la solicitarea expresa a
echipei britanice.
Toyota devine astfel al doilea constructor care paraseste
Formula 1 in decurs de numai 5
luni, dupa o decizie similara a
germanilor de la BMW. Totusi,
echipa cu sediul la Hinwil va
concura in sezonul 2010 chiar in
locul celor de la Toyota, dupa ce
constructorul german a reusit sa
vanda echipa unei companii
elvetiene.
Decizia a luat prin surprindere divizia de Formula 1 a
companiei, care a negociat
intens in ultima perioada cu
piloti de calibru precum Kimi
Raikkonen sau Robert Kubica ,
pentru ca cel putin unul dintre
acestia sa piloteze pentru
echipa in sezonul 2010.
Toyota a debutat in Formula
1 in sezonul 2002 si a beneficiat
de unul dintre cele mai mari
bugete din competitie. Cu toate
acestea, in cei 8 ani petrecuti in
Marele Circ echipa a esuat in
tentativa de a obtine prima
victorie din istorie, izbutind
numai 3 pole-uri, 13 podiumuri
si un loc 4 in clasamentul constructorilor in 2005.

Duminic@/15 Noiembrie

Timişoara
Caransebeş

+9ºC
+3ºC

Sâmb@t@/14 Noiembrie

FORMULA 1

Timişoara
Caransebeş

+12ºC
+7ºC

Reşiţa

Caransebeş

+13ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +14ºC
+7ºC

Oraviţa +13ºC
+8ºC

+12ºC
+8ºC

Joi, 19 Noiembrie

Vineri, 20 Noiembrie

+10ºC
+5ºC

+10ºC
+6ºC

Sâmbătă, 21 Nov.

Duminică, 22 Nov.

Reşiţa

+15ºC/+7ºC

+16ºC/+8ºC

+14ºC/+7ºC

+15ºC/+7ºC

+14ºC/+7ºC

+14ºC/+7ºC

+8ºC/-1ºC

Timişoara

+14ºC/+7ºC

+16ºC/+7ºC

+14ºC/+6ºC

+15ºC/+7ºC

+14ºC/+7ºC

+14ºC/+7ºC

+8ºC/-2ºC
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