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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

V t

.
-

-

ând apartamen 2 camere,
parţial îmbun ţit. Tel. 0771-
442243.

Vând cas

Vând apartament 2 camere
în Moroasa, îmbun ţit, et. 3/4.
Preţ 23.000 neg. Tel. 0730-
023551.

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

Preţ
.

Închiriez apartament 3
camere, cu sau f Tel.
0730-023551,

Închiriez garsonier

ţ 16.500 .

Vând apartament 2 camere,
confort 2, la parter, în zona

ţ 18.500 .

ătă

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

ătă
€

Vând casă
ătaia cu apartament în Re

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

ără mobilă.
0765-618802.

ă mobi
lată modern, recent renovată,
100 €. Tel. 0730-023551, 0765-
618802.

Vând apartament cu o
cameră în Govândari, et. 1/4.
Pre € Tel. 0730-
023551, 0765-618802.

€ Tel. 0730-
023551, 0765-618802.

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

şi

neg.

Şpar.
Pre

De vânzare garsonieră pe
Tineretului 5 în Re

ă ă, termopan
ă metalică. Tel. 0747-617306,

0748-350841
ă în Re

ă Zona Renk
10.500 €, termopane, centrală,
u ă metalică. Tel. 0726-636590.

Închiriez apartament cu 2
camere, confort 1, decomandat,
renovat, termopane, centrală,
nemobilat, în Govândari. Tel.
0746-185350.

Schimb casă în Prilipe
ădină 2.500 mp,

la

ă/str. Gratz, parter
înalt, decomandat, centrală pro-
prie, termopane, u ă metalică,
parchet. Imediat ocupabil. Tel.
0261-861508.

Vând apartament 3 camere
et. 10 Intim, 70 mp, amenajat
par

şi
şi disponibil şi

uş
şi 0740-203333.

Schimb cas şi

ş

şosea, cu apartament Reşi
şoara sau vând. Tel. 0746-

185350, 0034600464849.
Vând ap 2 camere,

zona Lunc

ş

ţa între-
ţinut

ţa -
Cuptoare, 1.800 mp teren, cu
similar în Câlnic - Ţerova. Tel.
0763-601081.

Vând garsonier

ţ
Bozovici cu gr

ţa,
Timi

ţial 38.000 €. Tel. 0724-
171172.

artament

Persoana fizic
ţa Re ţa

Sud. Informaţii dup

ă vând apar-
tament 4 camere, pia

ă ora 17 la
tel. 0355-410883.

şi

Imobiliare

(continuare )în pag. 6

Consiliul Judeţean Caraş-Severin în colaborare cu Consiliului
Executiv al P.A. Voivodina, Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa şi
Societatea Română de Etnografie şi Folclor din Voivodina
organiz în perioada 20 22 noiembrie 2009 la Reşiţa cea de-a
XIV-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Banatul trecut istoric şi
cultural”.

Manifestarea, organizată la fiecare al doilea an în Caraş-
Severin, a reuni peste 50 de oameni de cultură şi ştiinţă din centre
culturale şi universitare din România, Germania, Republica
Serbia, Muntenegru, Croaţia şi Macedonia.

Deschiderea oficială a f făcută vineri, 20 noiembrie 2009,
ora 18:00, la sediul administraţiei judeţene de către preşedintele
Consiliului Judeţean, Sorin Frunzăverde şi vicepreşedintele
Consiliului Executiv al P.A. Voivodina, Dusan Jakovljev. Un
moment aparte al serii l a reprezenta comemorarea celui care a
fost Valeriu Leu, unul dintre cei mai de seamă istorici ai Banatului şi
iniţiator al Simpozionului. Tot în memoria domniei sale a av loc
lansarea cărţii „Cronici bisericeşti. Manuscrise din Banat secolele
XIX XX” pe care a scris-o împreună cu Costa Roşu.

Cea de-a doua zi a manifestării rezervată comunicărilor
pe cele patru secţiuni ale simpozionului, respectiv: „Istorie”;
„Istorie relaţii”; „Banatul cultură şi interferenţă” şi „Cultură,
literatură…”. zion a participat ţii
Eftimie Murgu din Re ţa, Doina Frunz Concluzi
expuse sâmbătă, 21 noiembrie a.c.

a
at -

t

ost

- t

ut

-
a fost

La simpo
ile au fost

şi rectorul Univesit
şi

ă
ăverde.

Simpozionul „Banatul trecut istoric }i cultural” la Re}i]a-

Panglică umană la Reşiţa
Pe data de 1 decembrie se sărbătoreşte Ziua MondialăAnti

Sida, una dintre cele mai periculoase pandemii din istorie. Sida
a omorat deja mai mult de 25 de milioane de oameni. În
România, în luna iunie 2008 erau înregistraţi 9.628 bolnavi de
Sida în viaţă iar numărul persoanelor decedate era de 5.150.

La nivelul judeţului Caraş-Severin există în momentul de
faţă 203 persoane infectate cu virusul HIV, din care 170 sunt
sub supraveghere medicală. În primele nouă luni ale anului
2009 au fost depistate patru persoane seropozitive. Rata
mortalităţii persoanelor infestate cu HIV/SIDA, în judeţul
nostru, a scăzut (în ultimul an s-a înregistrat un singur deces
cauzat de Sida), în timp ce rata speranţei de viaţă a crescut.

Asociaţia Inocenţă şi Speranţă din Reşiţa, condusă de
PetricăAgape va forma în data de 4 decembrie a.c., la ora 11, în
Parcul Tricolorului o panglică umană de peste 100 de per
soane iar la Catedrala Ortodoxă din Govândari se va oficia o
slujbă de comemorare a victimelor Sida. Tot în memoria aces
tora se va da drumul unei candele pe râul Bîrzava din municipiu

Fundaţia "Alaturi de Voi" Romania va marca Ziua Mondială
de LuptăAnti SIDA, prin realizarea celei mai mari funde umane
din lume, vineri, 11 decembrie 2009, între orele 11.00 - 13.40 în
faţa Palatului Culturii din Iaşi, în semn de solidaritate cu
persoanele infectate şi afectate HIV/SIDA, astfel încât să se
ajungă la numărul de 4000 de persoane şi să se reuşească
omologarea recordului de către Guinness Book (Cartea
Recordurilor).

Testul Elisa, care identifică infestarea cu HIV, se poate face
gratuit la Direcţia de Sănătate Publică Reşiţa şi la Centrul de
Transfuzii Sanguine Reşiţa.

-

-
.

Larisa Crîsta
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B ILE HERCULANE:

TOTAL JUDE : 398

Agent imobiliar: 1; Agent securitate: 89; Agent vanzari: 50;
Betonist: 2; Confectioner articole din piele: 6; Controlor calitate: 3; Dulgher: 5;
Faiantar: 7; Lucrator comercial: 3; Montator pereti si plafoane din ghips carton:
2; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor: 189; Muncitor necalificat in
industria confectiilor: 9; Pavator: 2; Sofer autocamion: 9; Sudor in mediu
protector: 1; Zidar rosar tencuitor: 4; Zugrav vopsitor: 6;

Sef schimb gater: 1; Sortator lemn: 1; Circularist-
gaterist: 8;

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 25.11.2009
Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

| 26 - 9 Decembrie 2009 |Noiembrie PRISMA
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Numărul donatorilor de sânge a scăzut la jumătate în primele 2 săptămâni ale lunii noiembrie De luna viitoare se vor dubla sancţiunile pentru munca la
negru. Valoarea amenzilor ce vor fi aplicate începând cu data de 13 decembrie a.c., va fi cuprinsă între 3 000 şi 4 000 de lei Zeci de dascăli din Caraş-
Severin au participat vineri 20 noiembrie a.c., la simpozionul naţional „Modern şi Tradiţional în Şcoala Românească”, ce s-a desfăşurat la Şcoala cu clasele I-
VIII Numărul 7 din Reşiţa î ţ ş s-au născut î aceeaşi lună

ă ţ ţ ş
septembrie ă î ă ă A început
vaccinarea gratuit împotriva gripei sezoniere pentru persoanele peste 65 de ani

În luna septembrie 2009, n jude ul Cara -Severin 284 copii, iar n s-au înregistrat 271 decese,
rezultând un spor natural pozitiv de 13 persoane Sosirile în structurile de primire turistic cu func iuni de cazare din jude ul Cara -Severin în luna

2009, comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent, au înregistrat o sc dere cu 14%, iar nnopt rile o sc dere cu 21%
ă

1.

-

-
-

-

Proiect de hot -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

j e ului

. -

ărâre privind rectificarea buge
tului propriu al Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea unor
anexe la Hotărârea Consiliului Jude

ătre acesta.
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei

la Hotărârea Consiliului Jude

ărâre privind constituirea

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ă
ătre direc

ărâre privind redistribuirea cotei
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru
unele unită

ărâre privind modificarea statului
de func

ărâre privind aprobarea organi
gramei

ărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ă a Persoanelor a
Jude ările
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotă
rârii Consiliului Jude

ările ările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind încheierea unui

Protocol de colaborare între CJ ă
de Sănătate Publică

ă de Să
nătate Publică Timi ănătate Publică
"Prof. Dr. Leoni da Georgescu" Timi

ă de Sănătate Publică Mure
ănătate Publică Târgu-Mure

ă comunitară".
Proiect de hotărâre privind solicitarea transfe

rului unui imobil - teren - din domeniul public al muni
cipiului Re

ărâre privind aprobarea aso
cierii Consiliului Jude

ă pentru Sport Cara
ării, montării ării unui patinoar cu

suprafa ă artificială.

Informare privind constatarea contraven
ăzute de O.G. nr.

43/1997, activită ă

ă de lucru în Vâr

ării durabile”.
Informare cu privire la participarea unei dele

ga
ă cu ocazia semnării Declara

ă, în perioada 20.10-25.10.2009
Întrebări. Interpelări.

ţean Cara
.

ţean nr. 33/
31.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri

ţiilor
ţean Cara

ţate de c

ţean nr. 37/31.03.2009
privind aprobarea Programului de pietruire, reabili
tare, modernizare

ţul Cara

ţarea unor
investiţii pe anul 2009.

Proiect de hot
ţean Cara

ţi
ţiile din aparatul de specialitate al Consi

liului Judeţean Cara ţiile (serviciile)
de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cara

ţi administrativ-teritoriale.
Proiect de hot

ţii publice din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Cara

ţii la Muzeul „Banatului
Montan Re ţa”.

Proiect de hot
ţean Cara

ţarea Direcţiei de Evidenţ
ţului Cara

ţean Cara
ţarea Direcţiei de Administrare a

Domeniului Public ţului Cara

CS ţional
-

ţia Judeţean -

ţia
Judeţean

-

ţionale din
asistenţa medical

ţa
ţa, în domeniul public al jud. Cara -

ţean C .

ţean Cara ţia
Judeţean

ţion
ţ

ţiilor
ţiunilor prev

ţi desf
ţiei de Adminis

trare a Domeniului Public ţ C
ţii a

CJCS ţ, Serbia, în
perioada 4-6 noiembrie 2009, în cadrul proiectului
„Evaluarea potenţialului eolian în partea de Sud a
Banatului din perspectiva dezvolt

ţii a Consiliului Judeţean Cara
ţiei de

cooperare dintre jud Cara

ş-Severin,
pe anul 2009

Proiect de hot

şi
cheltuieli, pe anul 2009, a institu şi serviciilor pu
blice de sub autoritatea Consiliului Jude ş-
Severin, sau finan

şi/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate din jude ş-Severin, pe
anul 2009.

Proiect de hot şi
utilizarea fondului de rulment pentru finan

ş-Severin nr. 108/
26.08.2009 privind stabilirea taxelor şi taxelor
speciale pentru activit şi/sau serviciile prestate de
c

ş-Severin şi direc
ş-Seve

rin, pentru anul 2010.
Proiect de hot

ş-Severin.
Proiect de hot

şi statului de func
şi

ş-Severin nr. 167/2004 pri
vind înfiin

ş-Severin, cu modific şi comple
t

ş-Severin nr. 104/
2004 privind înfiin

şi Privat a jude ş-Severin

cu modific şi complet

, Şcoala Na
şi Management Sanitar, Univer

sitatea de Vest Timişoara, Direc
ş, Institutul de S

şoara, Direc
ş şi Centrul de

S ş pentru implemen
tarea proiectului "Promovarea incluziunii sociale prin
dezvoltarea resurselor umane şi institu

şi şi administrarea Consiliului Local Re
şi ş-Severin şi admi
nistrarea Consiliului Jude S

Proiect de hot
ş-Severin cu Direc

ş-Severin, în vederea
achizi şi exploat

şi aplicarea sanc
şurate de persoane împuter

nicite în acest sens din cadrul Direc
şi Privat a ud S.

Informare privind participarea unei delega
la o vizit şe

ş-Severin la vizita
de lucru efectuat

ş-Severin şi regiunea Pil
sen, Republica Ceh .

(aprobat)
2.

4.

6.

8.

13.

15.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

3.

10.

11.

12.

14.

16.

17.

5.

7.

9.

Proiect introdus în regim de urgenţă
1. Proiectul de hotărâre privind participare Consi

liului Jude

ă -
administra ă europeană”.

-
ţean Cara

ţa la implementarea
proiectului “Resurse umane - Formare Profesional

ţie public

ş-Severin în parteneriat cu Uni
versitatea “Eftimie Murgu” Reşi

-

(aprobat)

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

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

{edin]ele de la Prefectur@ din
data de 25 noiembrie

I.

II.

Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Proble
mele Persoanelor Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, cu
începere de la ora 10, având următoarea tematică:

1. Informare cu privire la vaccinarea antigripală a
persoanelor în vârstă la risc de a dezvolta complicaţii
datorate gripei sezoniere.

2. Informare privind tratamentul afecţiunilor cronice ale
prostatei la persoanele vârstnice din jud Caraş-Severin.

3. Informare privind numărul pensionarilor din Caraş-
Severin cu pensii de stat şi agricultură.

4. Diverse.
Comisia de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin,

cu începere de la ora 12,00, având următoarea tematică:
1. Analiză privind modul cum se respectă legislaţia în

ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă. Măsuri
întreprinse pentru reducerea accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale.

2. Analiză privind situaţia înregistrată la nivelul jud. Ca-
raş-Severin referitoare la accesarea fondurilor structurale.

3. Informare privind asigurarea finanţării/cofinanţării
instituţiilor de asistenţă socială, a unităţilor medico-sociale
şi programele de interes naţional.

4. Diverse.
- Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei

Comisiei de Dialog Social din data de 28.10.2009.

-

.

{edin]a Colegiului Prefectural
Cara}-Severin, 26 noiembrie a.c
1.

2.

3.

4.

5.

Raport privind activitatea desfăşurată în perioada
01.01. 31.10.2009 de către Agenţia Domeniilor Statului,
Biroul Judeţean de Rentă Viageră Agricolă, Reprezen
tanţa Teritorială Caraş-Severin.

Raport privind starea monumentelor istorice şi
aplicarea prevederilor legale în domeniul patrimoniului
imobil din judeţul Caraş-Severin.

Legalitatea aparatelor de taxat din punct de vedere
al măsurării timpului şi distanţei parcurse, în transportul de
persoane şi de mărfuri, în regim de taxi şi în regim de
închiriere.

Informare privind activitatea desfăşurată de către
A.N. a Îmbunătăţirilor Funciare R.A., Unitatea de Adminis
trare Caraş-Severin pe parcursul anului 2009, privind
întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
precum şi promovarea de noi investiţii în acest domeniu.
Prezentarea şi adoptarea „Planului de măsuri privind
aplicarea prevederilor legale în vederea eliberării avizelor
şi acordurilor tehnice pentru înfiinţarea de noi construcţii
pe teritoriul judeţului Caraş-Severin”.

Diverse.

-
-

-

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 24.11.2009

În data de 20 noiembrie 2009 la Băile
Herculane, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Ionesie Ghior
ghioni şi primarul Nicuşor Vasilescu au
prezentat, rezultatele proiectul „Sistem de
gestionare a deşeurilor în zona Băile
Herculane”, finanţat prin programul
PHARE CES 2004.

Contribuţia instituţiei judeţene a fost de
335.767 euro din valoarea totală a
proiectului care este de 1.335.767 euro.

Prin proiect a fost construită şi dotată o
staţie de transfer cu utilităţile aferente, au
fost achiziţionate echipamentele necesare
desfăşurării activităţii în staţia de transfer
dar şi dotări precum cele 410 containere şi
3 autocamioane pentru colectarea şi
transportul deşeurilor la nivelul zonei Băile
Herculane. Totodată, personalul implicat
în exploatarea investiţiei a fost instruit şi au
fost organizate campanii de informare şi
educare a populaţiei.

-

Proiectul „Sistem de gestionare a de}eurilor în zona B@ile Herculane” la finalProiectul „Sistem de gestionare a de}eurilor în zona B@ile Herculane” la final

Construc ie Biseric

la intersec ia dintre str. Sportului

ţ ă Ortodoxă Română
Fără panou de construcţie

ţ

ţie

Locaţie:
şi b-dul A.I. Cuza, vis-a-vis de
Inspectoratul de Poli

La sfârşitul lunii septembrie 2009 în jude ş-Severin s-au înregistrat un
num şomeri (reprezentând 2% din num şomerilor), în
creştere cu 7% fa şi cu 78,3% mai mare fa

şomeri înregistra şitul lunii
septembrie 2009, femeile reprezint

şomajului înregistrat ş-Severin la sfârşitul lunii septembrie
2009 a fost de 9,6%, fa şitul lunii septembrie 2008.

şomajului înregistrat şitul lunii septembrie 2009 a
fost de 6,9%, iar la sfârşitul lunii septembrie 2008 de 3,9%.

ţul Cara
ţar

ţ ţ
ţi la sfâr

ţul Cara
ţ

ţional,rata

ăr de 12637 ărul total pe ă al
ă de luna august 2009 ă de luna

septembrie 2008. Din numărul total de
ă 44,8%.

Rata ă în jude
ă de 5,4% la sfâr

La nivel na ă la sfâr



Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă

Jandarmeria Română

Poliţia de Frontieră
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53 cartu ţig
în data de 12.11.2009

În cadrul unei acţiuni pe linia combaterii consumului şi
traficului de droguri 15 persoane au fost conduse la sediul
D.I.I.C.O.T. pentru audieri.

3 persoane s-au intoxocat cu monoxid de carbon în da
ta de 13.11.2009 în Re ţa. O b ţ

ţean din Re ţa, în stare de incon ţ
În data de 14.11.2009, pe D.N. 57, în afara localit ţii

Sicheviţa, pe fondul neadapt
ţiile de drum ţ ,

un ofer

ţie, a plonjat în apele fluviului Dun
În data de 22.11.2009 la secţia de votare 103 din Boc

lipsea o ştampilă de vot. O echipă de cercetare a efectuat
verificări pentru găsirea acesteia, la domiciliile celor 40 de
alegători ce votaseră până la ora respectivă. În urma
verificărilor efectuate ştampila a fost găsită la o femeie în
vârstă din oraşul Bocşa care, din greşală, a plecat de la
secţia de votare cu ştampila în buzunar. Ştampila a fost re
cuperată şi restituită secţiei de votare de unde dispăruse.

Un bărbat de 54 ani, din Caransebe , a votat de două
ori, respectiv pe listele permanente de la Secţia de votare
nr. 78 şi pe tabelele ce însoţeau urna mobilă, întrucât se

afla internat la Spitalul Municipal Caransebeş.
Pentru prevenirea şi combaterea „turismului electoral”,

poliţiştii rutieri au instituit filtre de control în principalele
puncte obligatorii de trecere, în special pe principalele re
ţele de drumuri naţionale, pentru a monitoriza şi a verifica
mijloacele de transport, autobuzele şi microbuzele, care
prezintă suspiciuni că ar transporta eventuale grupuri de
cetăţeni care intenţionează să voteze de mai multe ori, în
secţii de votare diferite.

În ziua alegerilor, pe apelul de urgenţă 112 au fost
primite 17 sesizări cu tentă electorală. În urma verificărilor
efectuate s-a constatat că aspectele semnalate nu se
confirmă.

În data de 12.11.2009, Detaşamentul de Pompieri
Caransebeş a intervenit pentru stingerea a două incendii:
primul dintre ele, avut loc pe strada Viile Vechi. Deoarece
până la această stradă nu există un drum, pompierii
militari au fost nevoiţi să lase autospecialele de intervenţie
la aproximativ doi kilometri de locul unde se manifesta
incendiul şi să îşi continue deplasarea pe jos, având în
dotare o motopompă şi diferite unelte. Cel de-al doilea
incendiu s-a produs în satul Ilova, la câteva clăi de fân.

Cu ocazia ocazia desfăşurării alegerilor prezidenţiale şi
a referendumului aproximativ 150 de jandarmi din Inspec
toratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, au asigurat

ordinea şi liniştea publică pe raza judeţului Caraş-Severin,
precum şi pentru buna desfăşurare a acestora.

Politi tii de frontier din Cara Severin au depistat un
cet ţean, care transporta 7.500 pachete de ţig ri netim
brate în valoare de 30.000 lei, f r a poseda documente
de provenienţ .

Un cet ţean sârb aflat la vân toare a fost depistat i
reţinut de c tre poliţi tii de frontier c r eni, dup ce a
trecut fraudulos frontiera din Serbia în România în data de
23.11.2009.
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ări netimbrate descoperite într-un
autoturism în Boc

ătrână i o feti ă au decedat
iar cea de-a treia victimă a fost transportată cu salvarea la
Spitalul Jude ă.

ă
ării vitezei de deplasare la

condi ă în conducere
a pierdut controlul autoturismului, a părăsit

carosabilul ă ce a rulat aproximativ 40 metri pe solul
cu vegeta ărea.
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S ş-Severin
ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,“ ” “ ”
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Ziua Asigur@rilor
În data de 19 noiembrie a.c. la Re ă

ă conferin ărilor, organizată de
MediaXPrimm. Prezen

ări

ă
România a fost discutată evolu
ări

ări, pe primul loc situându-se Allianz-
ări, iar pe locul treiAstra.

Revista Primm - Asigurări
ări.

şi şurat
pentru prima dat

ş-Severin, Inspectoratul
de Poli şi ai companiilor de
asigur şi brokeraj din jude

şti de asigu
r şi au fost identificate câteva efecte ale crizei asupra aces
teia. Întâlnirea a debutat cu prezentarea topului companiilor
locale de asigur

şi Pensii a premiat cei mai
valoroşi brokeri de asigur

ţa s-a desf
ţa Ziua Asigur

ţi la acest eveniment au fost repre
zentanţi ai Consiliului Judeţean Cara

ţie Judeţean
ţ.

În contextul crizei economice cu care se confrunt
ţia pieţei române

Ţiriac,
pe locul doi BCRAsigur

-

-
-

reprezentanţi

Ziua economi}tilor la
Re}i]a

Ziua economi t l a fost marcat luni,
23 noiembrie a.c, de Universitatea Eftimie
Murgu din Re

-

-

ş

şi

ştilor - Filiala Reşi şi g

şi

Ştiin
şi Administrative Gheorghe

Popovici, profesorul (UEM Reşi şi pre
şedintele interimar AGER - Liviu Sp
şefa catedrei de ştiin

şu şi şefa catedrei de socio-
umane - Angela Bretcu. Prima manifestare
de acest gen a avut loc pe teritoriul
României la data de 23 noiembrie 1843, în
cadrulAcademiei Mih

şoara în 4 decembrie
a.c, lucr

şi obsesia notei 5” şi
“Creşterea calit

i or

ţa. La acest eveniment
organizat de Asociaţia General

ţa (AGER)
ţ ţii Eftimie Murgu

din Re ţa (UEM) au fost prezenţi: rectorul
Doina Frunz

ţii de ţe
Economice

ţa)

ţe economice -
Venera Rînda

ţii înv ţ

ă

ă a Econo
mi ăzduit
de Amfiteatrul Universi ă

ăverde, prorectorul Marian
Mihăilă, decanul Facultă

ătaru,

ăilene.
În cadrul evenimentului de luni au fost

expuse 2 din cele 5 lucrări care urmează a
fi prezentate la Timi

ări intitulate: ”Între universitatea
anteprenorială

ă ă ământului superior
prin intermediul fondurilor structurale”.

Roxana Iovan

Dotarea Centrului de Formare
Profesional@

În urma derulării proiectului “O ă în plus turismului
cără ă

ă ă - Dezvoltarea Resurselor Umane,
Măsuri active pentru ocuparea for ă, Centrul de
Formare Profesională din Re

ă moderne. De asemenea au fost realizate supor
turi de curs pentru trei module de curs de formare profesio
nală (bucătar, barman ătar), cursan

ător.

şans
şan” finan şi Guvernul

României în cadrul programului PHARE 2006 Coeziune
Economic şi Social

şi şi
aparatur

şi osp
şi de echipament corespunz

ţat de Uniunea European

ţei de munc
ţa a fost dotat cu ustensile

ţii beneficiind
gratis de acestea, precum

-
-

Larisa Crîsta

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

25.11.2009
1.

2.

Proiect de hot ţiei de
avizare a lucr ţie pentru investiţia: “Reabilitare,
extindere

Re ţa, B-dulAl. I. Cuza, nr. 7”.

ărâre privind aprobarea Documenta
ărilor de interven

ă de sport Liceul Teoreticşi modernizare sal
şi

Traian
Lalescu (aprobat)

Proiect de hot proiectului “Reabili
tare, extindere

Re ţa, B-dul Al. I. Cuza, nr. 7” ţiei
locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului.

Proiect de hot împuternicirea Primarului
ţa în vederea semn ţiei civile pentru constitui

rea asociaţiei contractante în scopul atribuirii contractului de pres
tare de servicii expertizare tehnic ţie
a raportului de expertiz

ţiei situat ţa, str. Ghe.
Proiect de hot rectificarea bugetului local al

Municipiului Re ţa pe anul 2009.
Proiect de hot aprobarea ofertei BCR SAprivind

contractarea unei finanţ

Proiect de hot trecerea din domeniul public al
Mun Re ţa

Cara ţean Cara
ţe de 880 mp

Proiect de hot aprobarea scoaterii din domeniul
public ţa a unui
teren situat în Re ţa, Calea Caransebe

ţii reale imobiliare, în favoarea S.C PETROM
GAZ S.R.L.

ărâre privind aprobarea
ă de sport Liceul Teoretic

ărâre privind
ării Conven

ă
ă tehnică pentru reducerea riscului seismic

al construc ă în Re
ărâre privind

ărâre privind
ări rambusabile interne în valoare de

8.800.000 lei.
ărâre privind

ărâre privind

-
Traian

Lalescu

-
-
-

.
. -

şi modernizare sal
şi şi aprobarea contribu

Munici
piului Reşi

şi numirea Comisiei de recep

şi Şincai, Bl. 4.

şi

şi şi administrarea Consiliului Local în domeniul public al
jud ş-Severin şi administrarea Consililui Jude ş-Se
verin a unei suprafe şi dezlipirea acesteia.

şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşi
şi şului, km 7.5, în vederea

instituirii unei garan

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

3.

4.

5.

6.

7.

Asociaţia Familiilor Anti HIV
Inocenţ ţ Re ţa, Cara

iainocenta

ţ
ţ

m 2013. ţ
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şi Speran şi ş-Sev in
B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 20
Tel/fax: 0255-229178, mobil: 0724-691588
E-mail: asociat

ş

ş
ş

ş

ş

er

@yahoo.com

Proiect confinan at din Fondul Social Euro-
pean Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resur-
selor U ane 2007- Federa ia Uniunea
Na ional Organiza iilor Persoanelor A

Sida (U OPA) din Rom nia cu sediul n
Bucure ti sector B lcescu nr
24 et 2 ap 7 scoate la concurs postul de
coordonator local pent

roiect la Asocia ia Inocen i Speran din
Re i a c norm .

Se cere:
studii superioare cu licen d psiholog sau

asiste
cuno tiin e operare C
s ai pe s de conducere categoria
s aib domici n Re i a
s fie dis oni il la program flex
Informa ii la telefon 0724 691588

Pentru derularea proiectului:
Integrarea socio-profesional@ a

persoanelor seropozitive din România

�

�

�

�

�

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

men punctele aprobate, respinse, modificate
ă

şedin şi şi Jude
ş-Severin, s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean
Cara

ţionându-se
ţie de urgenţ

Comitetul de Coordonare pentru Gripă a decis ca,
începând de miercuri, 25 noiembrie a.c., comunicatele de
presă ale Ministerului Sănătăţii să conţină informaţii
privind numărul îmbolnăvirilor şi al deceselor cauzate de
gripa A/H1N1. În raportările zilnice nu se vor mai regăsi
însă date personale ale celor care au decedat, respectiv
vârsta, sexul, localitatea unde s-a produs decesul etc.

Această decizie a venit în urma difuzării/publicării, în
ultima perioadă, a mai multor reportaje care au indus,
nejustificat, un sentiment de nesiguranţă în rândul
populaţiei, dar şi presiune asupra personalului medical.
De asemenea, se impune protejarea drepturilor pacien
ţilor şi a familiilor lor, multe dintre acestea sesizând
autorităţile în acest sens.

Nu în ultimul rând, Ministerul Sănătăţii are datoria de a
evita expunerea medicilor la comentarii, judecăţi şi atitu
dini agresive din partea unor voci neautorizate din punct
de vedere medical. Astfel de situaţii pot duce la demotiva
rea unor persoane care nu fac altceva decât să salveze
vieţi şi să limiteze răspândirea virusului pandemic.

Menţionăm că Ministerul Sănătăţii este singura auto
ritate care va prezenta date şi informaţii privind evoluţia
îmbolnăvirirlor cu A/H1N1, iar acest lucru se va realiza
zilnic, printr-un comunicat de presă difuzat la orele 12.00.
Pentru media audio-video, informaţiile cuprinse în
comunicatul oficial vor fi diseminate de către comunicatorii
desemnaţi prin ordin de ministru.

În acest context epidemiologic dificil (reamintim aici că

la nivel mondial se înregistrează până la această dată
7860 de decese), Ministerul Sănătăţii încearcă să susţină
toate demersurile medicale în vederea prevenirii dece
selor prinA/H1N1.

Avem convingerea că personalul medical îşi face dato
ria în aceste zile, motiv pentru care le mulţumim încă o dată.

Mai mult, facem un apel către media de a se alătura
efortului autorităţilor de a informa şi responsabiliza fiecare
persoană în ceea ce priveşte comportamentul adecvat,
lucru de care depinde în mare măsură limitarea răspândirii
virusuluiA/H1N1.

Cerem sprijinul mediei de a transmite repetat şi susţi
nut următorul mesaj:

Orice persoană care dezvoltă semne de infecţii respi
ratorii - febră, secreţii nazale apoase şi alterarea stării
generale - trebuie să se autoizoleze la domiciliu şi să îşi
contacteze medicul de familie. Împreună cu acesta îşi va
programa un consult după orele de program pentru a
evita astfel infectarea persoanelor care aşteaptă la uşa
doctorului.

În cazul în care nu se pot stabili aceste consultaţii,
pacientul se va prezenta la camera de gardă a unui spital
de boli infecţioase.

Facem un apel către medicii de familie să înţeleagă
situaţia şi să răspundă cu maximă operativitate acestui tip
de solicitări.

Vă mulţumim pentru sprijin şi înţelegere!
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Ministerul Sănătăţii

Larisa Crîsta

COMUNICATE DE PRESĂ - NOTĂ CĂTRE REDACŢII
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Poliţele auto obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) vor fi emise, începând cu 1 ianuarie 2010, numai în sistem electronic Aproape
4,5 milioane de participanţi sunt înregistraţi în sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II). Tatăl va beneficia de indemnizaţie şi
concediu pentru creşterea copilului, în cazul decesului mamei BNR a redus rata rezervelor minime obligatorii în valută la 25% După
lansarea eşuată a rachetei româneşti Helen, ARCA a anunţat că următoarea încercare va avea loc în primăvara anului 2010l România
ocupă locul 11 în topul celor mai mari producători mondiali de vin, cu o producţie de 6,8 milioane hectolitri
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� H.G. nr. 938 privind aprobarea Listei so
cietatilor nationale, companiilor nationale

. . .

(M.O. nr.
587/24.08.2009)

Ordinul nr. 2351 al Ministerului Culturii,
Cultelor privind
stabilirea personalului împuternicit sa
cons tate contraventii

(M.O. nr. 590/25.08.2009)
Circulara nr. 31 a Bancii Nationale a

Romaniei privind lansarea în circuitul nu
mismatic a setului de monetarie cu anul de
emisiune 2009. (M.O. nr. 590/25.08.2009)

O.G. nr. 13 pentru modificarea
. .

(M.O. nr.
594/28.08.2009)

Ordinul nr. 536 al Ministerului Agricultu
rii, Padurilor pentru
aprobarea Listei raselor de câini admise la
vânatoare în România. (M.O. nr.
594/28.08.2009)

Ordinul nr. 540 al Ministerului Agricul
turii, Padurilor pentru
aprobarea modelului de proces-verbal de
constatare a contraventiilor

(M.O. nr.
594/28.08.2009)

Ordinul nr. 4728 al Ministerului Educa
tiei, Cercetarii privind modifica
rea

(M.O. nr.
595/28.08.2009)

O.G. nr. 16 privind modificarea O.u.G.
nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor
de plati directe

-

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

şi societatilor comerciale aflate sub autori
tatea sau în coordonarea Ministerului Eco
nomiei, la care se efectueaza concedieri
colective în anul 2009 şi care vor beneficia
de prevederile O u G nr. 116/ 2006 privind
protectia sociala acordata persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective
efectuate ca urmare a restructurarii şi
reorganizarii unor societati nationale, regii
autonome, companii nationale şi societati
comerciale cu capital majoritar de stat,
precum şi a societatilor comerciale şi
regiilor autonome subordonate autoritatilor
administratiei publice locale.

şi Patrimoniului National

şi sa aplice amenzile
prevazute de actele normative din do
meniul culturii, precum şi pentru aprobarea
modelului legitimatiei persoanelor împu
ternicite, a modelelor proceselor-verbale
de constatare şi sanctionare a contraven
tiilor şi a modelului înstiintarii de plata.

şi com
pletarea O G nr. 36/2006 privind
instituirea preturilor locale de referinta
pentru energia termica furnizata populatiei
prin sisteme centralizate.

şi Dezvoltarii Rurale

şi Dezvoltarii Rurale

şi aplicare a
sanctiunilor în domeniul cinegetic, preva
zut de Legea vânatorii şi a protectiei fondu
lui cinegetic nr. 407/2006.

şi Inovarii
şi completarea Ordinului ministrului

educatiei, cercetarii şi inovarii nr.
4.495/2009 pentru aprobarea Listei nomi
nale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004
privind acordarea unui ajutor financiar în
vederea stimularii achizitionarii de
calculatoare, pentru anul 2009.

şi plati nationale directe
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�

�

�

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

Ministerul Educaţiei a stabilit că personalul
didactic va fi în concediu fără plată pe 30
noiembrie şi în perioada 14-18 decembrie.
Consecinţă directă, elevii din învăţământul
preuniversitar vor intra în vacanţă mai devreme
cu cinci zile, adică din 14 decembrie.

Începând cu 9 decembrie, persoanele pot cumula
cu numai în situaţia în care pensia netă
are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de
stat. Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1693 lei.

pensia
veniturile salariale

Utilizatorii de telefonie au la dispoziţie, din
17 noiembrie, un serviciu de informaţii privind
abonaţii, accesibil contra-cost prin apelarea
118800. Registrul on-line al abonaţilor este
accesibil publicului în mod gratuit prin accesare
adresei de internet www.118800.com.ro
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complementare, care se acorda în agricul
tura începând cu anul 2007, şi pentru
modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991
privind societatile agricole şi alte forme de
asociere în agricultura.

şi com
pletarea O G nr. 37/2007 privind stabilirea

cadrului de aplicare a regulilor privind peri
oadele de conducere, pauzele şi perioade
le de odihna ale conducatorilor auto şi utili
zarea aparatelor de înregistrare a activitatii
acestora.

-

-

-
-
-

(M.O. nr.
598/31.08.2009)

O.G. nr. 21 pentru modificarea
. .

(M.O. nr. 599/31.08.2009)
H.G. nr. 758 pentru punerea în aplicare a

Regulamentului sanitar international 2005.
(M.O. nr. 599/31.08.2009)
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Alegeri 22 noiembrie

Preşedintele ţării

Rezultate

eferendum

''Sunteţi de acord cu trecerea la un
Parlament unicameral în România?''

''Sunteţi de acord cu reducerea
numărului de parlamentari la maximum 300 de
persoane?”

În Caraş-Severin,

În 22 noiembrie, au avut loc alegerile pentru
Preşedintele României şi referendumul naţional. În
afara ţării, pe baza diferenţelor de fus orar, votul s-a
desfăşurat pe parcursul a 35 de ore. Votul în străinătate
a început sâmbătă, 21 noiembrie, ora 20.00 (ora
României) la secţia de vot din Auckland (Noua
Zeelandă) şi s-a termină luni, 23 noiembrie, ora 7.00
(ora României), pe coasta de vest a Americii (Los
Angeles, Seattle, San Francisco, Las Vegas,
Sacramento, Orange County şi Portland).

Conform Constituţiei, preşedintele României este
ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat. Mandatul şefului statului este de 5 ani.
Funcţia de preşedinte al României poate fi îndeplinită
doar pentru cel mult două mandate, care pot fi şi
succesive.

Pentru alegerile din 22 noiembrie au fost organizate
în total 21.706 secţii de votare, din care 21.412 secţii de
votare interne şi 294 de secţii de votare în străinătate.

Numărul total al alegătorilor înscrişi în copiile de pe
listele electorale permanente a fost de 18 293 277

votanţi, numărul total al celor care s-au prezentat la
urne dintre aceştia fiind de 9 946 748 cetăţeni, adică
54,37%. Potrivit BEC voturi valabil exprimate la acest
scrutin au fost 9 718 840, în procent de 97,70%, iar
cele nule 227 446, adică 2,28%.

La secţiile din străinătate s-au prezentat 95 068
alegători, numărul de voturi valabil exprimate fiind de
94 383. Din acestea, Băsescu a primit 52 904,
Antonescu 16 449 şi Geoană 11 717. Pentru trecerea
la parlament uninominal s-au prezentat 91 616 din
care voturi valabil exprimate au fost 88 983. Pentru DA:
72 555 iar pentru NU: 16 458. Pentru reducerea
numărului de parlamentari la maxim 300 s-au
prezentat la urne 91616 alegători. Din 89 413 voturi
valabil exprimate, 83 336 au fost pentru DA şi 6 077
pentru NU.

Traian Băsescu 32,44%
Mircea Geoană - 31,15%
CrinAntonescu - 20,02%
Corneliu Vadim Tudor 5,56%
Kelemen Hunor - 3,83%
Sorin Oprescu - 3,18%

George Becali - 1,91%
Remus Cernea - 0,62%
Constantin Rotaru - 0,44%
Gheorghe Eduard Manole - 0,35%
Ovidiu Iane - 0,23%
Constantin Ninel Potârcă - 0,21%.

Numărul total pe alegători care s-au prezentat la
urne la referendumul de duminică este de 9 320 240
(50,95%), din 18 293 277, conform datelor furnizate de
BEC.

a întrebarea

- 77,78% (6 740 213) au răspuns cu DA
22,22% (1 925 209) au răspuns cu NU.

La această întrebare numărul voturilor valabil
exprimate este de 8 665 422, iar cel al voturilor nule
este de 653 234.

a întrebarea

88,84% (7 765 573) au răspuns cu DA
11,16% (975 252) au răspuns cu NU
Numărul voturilor valabil exprimate este de

8 740 825, iar cel al voturilor nule la această întrebare
este de 578 477.

dintre cei 284 196 de alegători
înscrişi pe listele electorale, s-au prezentat la urne
144 297 (50,77%). 141 725 (98,21%) dintre voturile
exprimate au fost valabile, 2 571 fiind nule.

Traian Băsescu 50 362 (35,53 )
Mircea Geoană 39 880 (28,13%)
CrinAntonescu - 31 163 (21,98%)
Corneliu Vadim Tudor 8 797 (6,20%)
George Becali 3 943 (2,78%)
Sorin Oprescu 3 760 (2,65%)
Remus Cernea 848 (0,59%)
Hunor Kelemen 744 (0,52%)
Constantin Rotaru 737 (0,52%)
Eduard Manole 730 (0,51%)
Constantin Ninel-Potârcă 423 (0,29%)
Cristian Iane 338 (0,23%
Pentru referendum, în judeţ au participat 135 154

de persoane (47,56%). La întrebarea referitoare la un
Parlament unicameral au votat 127 557 persoane, din
care

102 103 (80,04%) au spus DA
25 454 (19,96%) au spus NU.
Pentru reducerea numărului parlamentarilor

115 484 persoane (89,80%),
13 118 (10,20%)
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un total de 128 602 voturi valabil exprimate. :

Jude
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Traian B sescuă

Mircea Geoană

Kelemen Hunor

Alegeri prezidenţiale 2009 - turul I



Preşedintele Băncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet,
şi cancelarul german, Angela Merkel, au criticat

în discursuri susţinute în cadrul a două reuniuni, care au
avut loc la Frankfurt şi la Berlin. "Cetăţenii europeni nu vor accepta
pentru a doua oară ca banii plătiţi de ei la bugetele de stat să fie
folosiţi pentru sprijinirea băncilor," a avertizat Jean-Claude Trichet.

sectorul
financiar,

Preşedintele SUAa înfiinţat o nouă unitate pentru
anchetarea Anterior,
instituţiile de reglementare financiară au fost aspru
criticate pentru una dintre cele mai mari fraude din
istorie, schema de investiţii de 65 de miliarde de
dolari coordonată de Bernard Madoff.

infracţiunilor financiare.
la Yalta, Ucraina, a avut loc

reuniunea Consiliului şefilor de guvern
din Comunitatea Statelor Indepen-
dente , la care s-a aprobat o serie
de documente privind desfăşurarea
cooperării energetice.

(CSI)

5

� �

�

� �

� �

�

Iranul cere, prin vocea ministrului de externe, garanţii
pentru transferul de uraniu slab îmbogăţit în străinătate Guantanamo nu poate fi închisă la timp, ianuarie 2010 Cele două partide aflate la
putere, Partidul Democrat şi Liga Democrată au câştigat alegerile pentru consiliile locale din Kosovo

SPreşedintele Obama a terminat colectarea de informaţii privind opţiunile în Afganistan şi va anunţa, probabil, decizia sa la 1 decembrie e
aşteaptă aproximativ trei milioane de pelerini din peste 160 de ţări la pelerinajul de la Mecca UE a acceptat solicitarea Albaniei de aderare la
Uniune China va participa la mai multe acţiuni de menţinerea păcii sub mandat ONU

Primul hotel în spaţiu va deveni comercial şi va accepta turişti
până în 2012, după ce un entuziast miliardar anonim a oferit 3
miliarde dolari pentru finanţarea proiectului.

Viitorii vizitatori ai spaţiului vor trebui să plătească firmei Suite
Galactic Space Resort taxa de 3 milioane de euro pentru o şedere de
trei zile şi opt săptămâni curs de formare pe o insulă tropicală din
Caraibe înainte de călătorie. În ciuda îndoielilor cu privire la costuri şi
termenul proiectului, mai mult de 200 de persoane şi-au exprimat
interesul şi 43 au făcut deja o rezervare.

Primii turiştii spaţiali vor putea să se bucure de trei zile şi nopţi, în
care vor putea vedea soarele răsărind de 15 ori pe zi şi vor ocolii
Pământul o dată la fiecare 80 minute. Ei vor purta costume cu arici
care le vor permite să se lipească de pereţii încăperilor.

Galactic Suite Space Resort, cu sediul în Barcelona, înfiinţată în
2007, speră să înceapă proiectului său cu un singur modul pe orbită,
la 450 Km deasupra Pământului, călătorind cu peste 30.000 Km pe
oră şi o capacitatea de patru persoane plus doi piloţi.

Xavier Claramunt, preşedintele companiei Galactic Suite Ltd's, a
declarat că, prin acest proiect, compania sa va deveni vârful de
lance al unei industrii tinere, care are un viitor strălucitor în anii

următori, considerând că zborurile şi călătoriile spaţiale vor deveni
chestiuni obişnuite.

O adevărată industrie a turismului spaţial începe să se contureze
prin construirea Spaceport America din New Mexico, primul centru
special conceput pentru zborurile comerciale în spaţiu şi pentru
turiştii spaţiali.

Virgin Galactic, firma specializată în voiaje spaţiale înfiinţată de
miliardarul britanic Richard Branson, va folosi această bază, de
unde vor fi realizate zborurile comerciale suborbitale cu turişti, la un
tarif de 200.000 de dolari.

Va dura o zi şi jumătate pentru a ajunge la modul - pe care
Claramunt, CEO la Galactic Suite Ltd, îl compară cu o vacanţă la
munte dar nu va fi prezent obişnuitul personal hotelier pentru a
saluta călătorii. Atunci când pasagerii sosesc în rachetă, ei vor
împărţii împreună, timp de trei zile, racheta şi capsula (drumul dus-
întors durează trei zile). După trei zile de şedere pasagerii revin la
racheta de transport şi se întorc pe Pământ.

"Este foarte normal să cred că, posibil în următorii 15 de ani,
copiii dumneavoastră ar putea petrece un week-end în spaţiu", a
declarat Claramunt pentru Reuters.

Şefii de stat sau de guvern ai Uniunii Europene, au constatat
cu mare satisfacţie că Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare la
1 decembrie 2009. Prezentul tratat va pune bazele pentru o mai
democratică, eficientă şi transparentă Uniune Europeană,
permiţând Uniunii să facă faţă mai bine provocărilor viitoare.
Tratatul de la Lisabona va oferi Uniunii un preşedinte permanent
al Consiliului European şi un Înalt Reprezentant pentru afaceri
externe şi politica de securitate, care va spori continuitatea şi
întărirea rolului Uniunii în arena internaţională.

În cadrul reuniunii informale de la Bruxelles, şefii de stat sau
de guvern au ajuns la un acord politic cu privire la următoarele
numiri:

domnul Herman Van Rompuy va fi preşedinte al Consiliului
European. El va fi ales de către Consiliul European, pentru o
perioadă de doi ani şi jumătate, reînnoibil o singură dată.

doamna Catherine Ashton va fi Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru afaceri externe şi politica de securitate. Ea va fi numită de
către Consiliul European, cu acordul preşedintelui Comisiei.

Preşedintele Comisiei, Înaltul Reprezentant şi ceilalţi membri
ai Comisiei vor fi supuşi, în calitate de organ colegial, unui vot de
aprobare de către Parlamentul European.

domnul Pierre de Boissieu va fi Secretarul General al
Consiliului. El va fi numit de către Consiliu.

Este un creştin-democrat flamand dar francofil, membru al
dreptei europene (PPE), în vârstă de 62 de ani, care a fost
parlamentar încă din 1988. A devenit premierul Belgiei în
decembrie 2008. Noul preşedinte UE este cunoscut în Belgia
pentru capacitatea sa de a realiza compromisuri între diferitele

comunităţi lingvistice, cea francofonă şi cea flamandă.

Catherine Ashton, membră în Partidul Laburist din Marea
Britanie, va prelua rolul de şef al diplomaţiei europene de la Javier
Solana, însă va avea puteri sporite. Ea va fi în acelaşi timp vice-
preşedinte al Comisiei Europene.

Ashton, în vârstă de 53 de ani, a fost comisar european la
Comerţ. Într-un an la Comisia Europeană,Ashton a găsit o soluţie
la un conflict cu SUA în legătură cu carnea de vită cu hormoni, a
realizat un acord de liber-schimb cu Coreea de Sud şi a norma
lizat relaţiile cu StateleACP (Africa, Caraibe, Pacific). Mandatul ei
este de cinci ani.

diplomat francez, este secretar general
adjunct al Consiliului din 18 octombrie 1999.

Deşi guvernele Uniunii Europene au avut ani pentru a se pune
de acord asupra rolul preşedintelui în funcţie, întrebări legate de
autoritatea şi scopul jobului rămân prezente şi după summit-ul
unde au fost numiţi lideri noi. Acest lucru se datorează, în parte,
descrierii vagi a fişei postului. Doar cinci clauze de vagi respon
sabilităţi pentru preşedinte în compendiul gigant al legislaţiei UE.

Funcţia de Preşedinte a fost prezentată cu o jumătate de
deceniu în urmă, când Uniunea Europeană a încercat, fără
succes, să adopte o constituţie. A fost un compromis între ţările
mari care optau pentru o personalitate puternică şi ţările mici, care
doreau un constructor al consensului pentru a se asigura că
interesele lor nu vor fi ignorate.

Constituţia oferită a eşuat atunci când alegătorii francezi şi
olandezi au respins-o în 2005, dar postul de preşedinte şi, de
asemenea, cel al unui puternic ministru de externe au supravieţuit
într-o mai puţin ambiţioasă Constituţie, Tratatul de la Lisabona,
care în cele din urmă a fost ratificat luna trecută. În acest docu
ment, atribuţiile preşedintelui sunt de a conduce sesiunile la care
sunt prezenţi şefii de stat, "asigură pregătirea şi continuitatea"
sesiunilor de lucru," facilitează coeziunea şi consensului" între ţări
şi reprezintă UE în materie de politică externă, alături de ministrul
de Externe. În Tratatul de la Lisabona sunt mult mai clar definite
rolurile de preşedinte al Comisiei Europene, braţul executiv a
blocului şi cel de ministru de externe.

Chiar dacă are o scurtă descriere, funcţia de preşedinte are o
istorie lungă. Acesta a apărut la începutul acestui deceniu, când
blocul se pregătea să-şi asume 10 ţări noi din Europa de Est. UE
are un sistem de preşedinţie prin rotaţie, în care fiecare ţară are
un mandat de şase luni la conducerea Consiliului European,
adunarea liderilor naţionali, un sistem pe care mulţi l-au văzut a fi
greoi cu ţările suplimentare. (Astăzi, cu 27 de naţiuni, fiecare stă
în scaun în jurul de şapte ori într-un secol.)

În timpul deliberărilor pe marginea constituţiei, noţiunea de
preşedinte permanent al Consiliului a fost invocată de José María
Aznar al Spaniei, Tony Blair din Regatul Unit şi Jacques Chirac din
Franţa. Ea a devenit cunoscută sub numele de propunereABC.

La presiunea ţărilor mici s-a ajuns la un "gentlemen's
agreement" nescris, în temeiul căruia preşedinţia va fi creată dar
o persoană dintr-o ţară mică va fi primul titular al biroului.
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-� Preşedinte al Consiliului European

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi
politica de securitate

ecretar General al Consiliului

Herman Van Rompuy

CatherineAshton

Pierre de Boissieu,
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Deciziile formale privind aceste numiri vor fi luate în momentul
în care Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare, la 1 dec 2009..

Reuniune EU - Rusia
Schimbările climatice şi aspecte le-

gate de energie au dominat discuţiile de o
zi de la Summit-ul UE şi Rusia cu numă-
rul 24. Preşedintele Medvedev a subliniat
că Rusia şi-a îndeplinit deja angajamen-
tele asumate în cadrul Protocolului de la
Kyoto şi că ţara sa va reduce şi mai mult
emisiile de carbon. Premierul suedez
Fredrik Reinfeldt, Suedia asigură preşe-
dinţia rotativă a EU, a salutat atitudinea
constructivă a Rusiei privind schimbările
climatice, subliniind faptul că această
cooperare între UE şi Rusia privind
schimbările climatice trebuie să fie
consolidată în continuare.

Eficienţa energetică şi securitatea
energetică au fost alte principale
subiecte de discuţie ale zilei. UE şi Rusia
sunt parteneri interdependenţi pe
subiectul energie. Şi la acest summit, UE
a subliniat importanţa stabilităţii,
transparenţei şi predictabilităţii, pentru a
se asigura că relaţiile în domeniul
energiei se vor derula bine în viitor.

Acordul în domeniul energiei între UE
şi Rusia care a fost semnat anterior la
Moscova a fost, de asemenea, salutat.
Acesta prevede înfiinţarea unui meca-
nism de avertizare timpurie, destinat să
asigure alimentarea stabilă cu energie a
Europei, precum şi prevenirea şi
depăşirea situaţiilor excepţionale care ar
putea apărea în acest domeniu.

Alte aspecte care au fost discutate la
summit au fost criza economică şi
financiară, problemele comerciale şi
drepturile omului. Asupra schimburilor
comerciale, atât Fredrik Reinfeldt cât şi
José Manuel Barroso au subliniat impor-
tanţa aderării Rusiei la Organizaţia
Mondială a Comerţului, în timp ce Dmitri
Medvedev a insistat în discuţii pe scu-
tirea de vize între UE şi Rusia lăsând în
suspensie probleme acordului la OMC.

Nu a fost oferită nici o garanţie că
oprirea din ianuarie trecut a livrărilor de
gaze din Rusia nu se va repeta. Nu a fost
făcută nici o promisiune clară din partea
Rusiei de aderare la Organizaţia
Mondială a Comerţului (OMC) în termenii
UE şi ai Vestului.

Nu a existat nici o poziţie Rusă, la
teme precum drepturile omului, refor-
mele democratice sau privind statutul
viitor al teritoriilor georgiene ocupate din
Abhazia şi Oseţia de Sud, recunoscute
de Rusia ca state independente.

Acordul privind securitatea ener-
getică

Critici
Lipsa de mobilizare din

partea ţărilor cele mai bo
gate de pe planetă vis-

i a fost
criticată în timpul summit-
ul FAO, 16 şi 17 noiembrie,

la Roma. Ţările în curs de dezvoltare şi
ONG-urile au acuzat, de asemenea,
statele bogate de folosirea seminţelor
modificate genetic (OMG-uri) şi modul în
care au fost dobândite, prin intermediul
unor multinaţionale, milioane de hectare
de teren arabil peste tot în lume.

"Eu nu sunt mulţumit de faptul că nu
există niciun angajament în ceea ce
priveşte data, suma şi condiţiile" privind
ajutoarele destinate să modifice numărul
de persoane înfometate, a spus Jacques
Diouf, directorul general al FAO, comen
tând declaraţia finală a reuniunii. Din iunie
2008, numărul de persoane ce suferă de
foame a crescut de la 850 milioane la 1.02
miliarde, a reamintit oficialul. Prin urmare,
este necesară creşterea producţiei agri
cole prin investiţii semnificative în acest
sector, evaluate de către Diouf, la 120

miliarde dolari din care cel puţin 44
miliarde dolari ar trebui să fie asumaţi de
către ţările bogate. Declaraţia şefilor de
stat şi de guvern prezenţi nu are în vedere
angajamente concrete cu scopul de a era
dica foametea în lume. Ea doar reiterează
obiectivul de a reduce la jumătate procen
tul şi numărul de persoane care suferă de
foame şi de malnutriţie, până în 2015.

Doar 60 din cele 192 de naţiuni mem
bre FAO au fost reprezentate de şefii lor de
stat sau de guvern. Din G-8 a fost prezent
la Roma numai premierul Silvio Berlusconi

-
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vis de flagelul foame
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Reuniunea informal@ a }efiilor de stat
sau de guvern - Bruxelles, 19 noiembrie 2009

Subven]ii, OMG-uri }i achizi]ia de terenuri, criticate la summit-ul FAO

Hotel Spaţial deschis pentru turişti în 2012
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ISO, P.S.I., S.S.M., asigur
ţ de criz

ţi probleme cu calcula-
torul nu uitaţi s ţi v

ţi de griji v
ţi

în ajutor. Tel. 0722-742502.
Instal

ţii, preţuri minime. Tel. 0761-
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curte. Rog seriozitate.

ă medicală cu
experien ă caut de lucru. Tel.
0730-148260.

Economistă cu experien ă în
eviden ă contabilă pentru
societă

ă, cu diplomă operator
PC, inclusiv execut raporturi pe
diverse domenii prin programe
SIUI pentru personalul medical.
Tel. 0355-804720.
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Execut lucrări amenajări
interioare exterioare, termoizo-
la

Caut copii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0355-808808,
0770-391275.

ă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
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Tel. 0727-505315.

Familie serioasă, cre ă,
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Închiriez sau vând cas

şului, la km 3, 2 283 mp,
front stradal. Pre

şo
rii, deasupra de Transprotector,
3600 mp. Pre

şi utilat, zona pie

şi Alfa
Bank

şi gr

şi-

şi mobilat. Pre
35.000

ă cu 2
camere, bucătărie, baie, Munci
toresc. Tel. 0743-989754.

€

ă

ăile Herculane mai
multe suprafe

ă de cămin în
Blocul Func ă
la Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

ăile Herculane
apartament cu 2 camere, com
plet mobilat
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ImobiliareDăruim 2 că
ăptă-

mâ
Tel.0355-804720, 0761-755335
(după ora 17.00).

ă 6 ani, gri/maro,
blândă, talie mare, ideal călărie,
trac ălenii de
Munte, pre

ă 1,3 pre

ă 200 lei. Tel.
0746-434797.

Vând calculator. Tel. 0746-
254661.

Vând/schimb cu diverse: tv
color cu diagonală mare, două
rulouri ferestre. Tel. 0745-
032640, 0771-387548, 0732-
975314.

Vând/schimb birou mare
nou, culoare deschisă, 200 lei

ă, 80 lei. Tel.
0745-032640, 0732-975314,
0771-387548.

Vând fotografie înrămată cu
Lenin

ă, ma ă cusut Singer, pa
tefon cu plăci.Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.

Vând gps North Cross,
mare de 5” cu harta com

pletă Europa, nou. Pre

ă fără datorii. Tel.
0722-742502.

Conductori fy 2,5 cu 0,5lei/
metru, fy4 cu 1 leu/metru, fy6 cu
1,2 lei/metru. Tel. 0722-558567.

Vând urgent mobilă sufrage
rie foarte bine între ă,
culoare deschisă ă, pre

ă de găurit trifa-
zică, trusă de tăiere cu flacără,
aparat de sudură cu argon,
compresor. Tel. 0720-545776.

Vând cărucior complex
Graco Tour de Lux, format din
piesele de mai jos, la pre

ărucior sport, 4 pozi
ătarului, scoică de ma

ă, landou, suport TBS pentru
siguran

ă, apărătoare de ploaie,
învelitoare de iarnă. Mai am de
vânzare următoarele: centru
de joacă Fisher Price - se poate
folosi până la 6 luni iar apoi ca

ăturică pentru a sta pe jos. Pre
ăn Graco: electric,

ţei (talie mare)
pentru curte

nal unor iubitori de animale.

Vând televizor color diago-
nala 37, 2 staţii de amplificare, 2
boxe, 2 lustre - una cu ventilator,
o canapea imitaţie de piele. Preţ
negociabil. Tel. 0726-199404.

Vând iap

ţiune, Prahova, V
ţ 2.500 lei. Tel. 0752-

116317.
Vând Nokia 5000 mp3,

bluetooth, camer ţ 150
lei, joc x-box, 120 €, staţie Sony
350W pt. ma

-

ecran -
ţ 160 €.

Tel. 0723-553648.
Vând firm

-
ţinut

ţ
avantajos. Tel. 0355-411825.

Vând ma

ţul de
950 lei: c ţii
ale sp

ţa prinderii scoicii în
ma

ţ
90 lei. leag

şi mâncare s

şin

şi
unul pentru calculator nou,
culoare închis

şi alte 3 persoane la
mas şin

şi mat

şin

şi-
n

şin

şi
p

1.

2.

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând cas 3 camere, buc -
-

ţ -

ţit, 2 b

ţile,
22.000 € neg.Tel. 0743-989754.

Vând cas

ţa plus diferenţ

-

ţiri, parter/3, Preţ
40.000 € neg. Tel. 0730-267222

Vând teren ieftin
ţa pe Calea Caransebe-

ţit, ter-
mopane, central

-
ţa pe Tineretului 5, termopan

ţinut

ţiu comercial,
suprafaţ ţi:
curent, ap

ţit, 2 b

-

-
-

ţi rate pe 3 luni
dinainte sau nu pot prezenta o
garanţie rog a nu m -

ă ă
tărie, baie, terasă, gresie, faian
ă, termopane, centrală încăl
zire, curte, grădină renovată,
Boc ă. Tel. 0724-
700792.

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

Vând sau închiriez casă la
Muncitoresc, cu toate utilită

ă în com. Ezeri

ă. Tel. 0729-
113724.

Vând ap. în Luncă, 2 came
re, 74 mp, cărămidă, multiple
îmbunătă

ătă
ă, 2 băi. Tel.

0723-894929.
Se vinde garsonieră în Re

ă metalică, între ă
ă. Tel. 0740-203333,

0747-617306
Închiriez spa

ă 30 mp. Facilită
ă, gaz, u ă

ătă ăi,
termopane, centrală. Tel. 0723-
894929.

Închiriez pe termen lung
apartament zona G.A. Petcu
lescu, 2 camere

ălzire centrală, geam termo
pan. Rog seriozitate. Persoane
le care nu pot pla

ă căuta. De
talii pe mail la: horsejohnshmith
@yahoo.ca tel. 0255-234141.

şa Montan

ş
sau schimb cu apartament în
Reşi

şi urgent în
Reşi
şului, cu pomi şi vie. Tel. 0751-
132460.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun

şi
şi uş şi
disponibil

şi 0748-350841.

ş şi geam
termopane. Tel. 0758-088664.

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun

şi 3 camere
înc

Matrimoniale
Pensionară, 60 ani caut

partener pentru căsătorie. Tel.
0355-808808, 0770-391275.

Vând jante tablă VW pe 5
prezoane, 15”, stare foarte
bună, pre

Vând Opel Corsa 1,2 an
1994 jante aluminiu, neînma-
triculat, pre

ă cu două axe,
greutatea utilă 1.500 kg, cu pre-
lată, lungime 3 m, lă

ă
cheie, geamuri electrice fa ă,
67.000 km, revizii la zi, 4200 €
neg. Tel. 0753-046605.

Cumpar Audi A4 în rate cu
avans. Ofer garan ă.
Tel. 0355-801839.

Închiriez garaj, strada 24
Ianuarie, Re

ă

ăr

ţ 200 lei neg. Tel.
0742-034488.

ţ 1.200 € negociabil.
Tel. 0768-018382.

Vând remorc

ţime 155,
preţ 1300 €. Tel. 0768-018382.

Vând Logan 1.4, 2006,
servo, închidere centralizat

ţ

ţie imobiliar

ţa. Tel. 0770-
753094.

Vând pompe alimentare
diesel, injectoare, capuri distri
buitoare pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto.
Tel. 0728-597129.

Vând Opel Corsa, an fabri
caţie 2001, înmatriculat în
12.11.2009, euro 4, motor de
1,2, 75 cai, aer condiţionat, gea
muri electrice, 104.800 km,
accept orice test autorizat, c ţi
sevice. Preţ 4.499 €. Tel. 0255-
241419, 0740-320516.

şi

-

-

-

Vând Ford Taunus, 1.6 +
piese de schimb, an fabricaţie
1981, verificare valabil

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând 4 cauciucuri iarn
ţ 200 lei. Tel.

0746-434797.
Renault Scenic 2001 motor

1,9 dci, înmatriculat, taxe la zi,
preţ negociabil. Tel. 0746-
434797.

Vând Dacia 1310 an 1986
taxe la zi, impecabil ţ 350
€. Tel. 0761-795508.

Vindem online cauciucuri
pt. ma

ţii pe www.
cauciucuridirect.ro Tel. 0256-
306293.

Vând Dacia Logan 1,5 dci .
Tel. 0722-742502.

Vând VW buz diesel, 8 lo-
curi, acte la zi. Tel. 0745-628294

Lichidez magazin piese auto
originale Logan, Sandero,
Nissan, Renault, reduse 20-
25% 0747-022440.

Vând Renault Scenic an
2001 motor 1,9 dci, înmatriculat,
taxe la zi, impecabil. Tel. 0746-
434797.

Vând Fiat Tipo 93 motor 1,9d
consum 5%, înmatriculat, taxe
la zi. Tel. 0746-434797.

Vând VW Pasat an 2000,
motor 2,5 tdi, cutie automat

Vând Ford Focus 1.8 TDI,
capacitate 1.753 cmc, an fab.
2002, oglinzi+geamuri electrice
clim

ţ 4.700 € neg. Stare
impecabil

ă până în
01.12.2009. Pre

ă
205/65/15. pre

ă! Pre

ă
România. Informa

ă tip-
tromic, full option, jante all, far +
stop xenon, înmatriculat, taxe la
zi, impecabilă.Tel. 0746-434797

ă, computer bord, consum
4,7%. Pre

ă. Tel. 0740-040396.

şini, 4x4, offroad, motoci-
clete. Transport gratuit în toat

(continuare )în pagina 1
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are 2 viteze de legănare. Pre

ă ăna
ă la vârsta

de 6 luni. Pre

ăsu ă plastic joacă
copii 2-6 ani, culoare alb cu
acoperi ăl
ă

ă, telefon Sony
Ericsson adus din Germania,
rujuri creioane contur buze,
acetonă originale Germania,
casetă machiaj etc. Tel. 0722-
742502 .

Dau cursuri psihologie an 1
Titu Maiorescu scoase la impri-
mantă. Tel. 0733-987037.

ţ
190 lei. co

ţ

ţ 100 lei. Se pot
trimite poze pe net. E-mail:
g.spataru@altres-hr.ro, tel.
0735779534

Vând c ţ

ţime 1, 15 m,
l ţime 1 m. Tel. 0733-987037.

Vând firm

3. ş pentru transport/
dormit: un coş din nuiele cu
saltelu şi vol şe, copilul
poate dormi în el pân

ş rosu, în

Tinichigerie, vopsitorie auto,
rapid, calitate. Tel. 0721-
442233

Angajez menajer

Caut copil sau

Ofer servicii foto

.
-ă la domici

liu (apartament). Tel. 0740-
085778, 0355-808808.

ătrân pentru
îngrijire. Tel. 0355-408199,
0770-473095.

b

şi video
pentru diferite ocazii. Tel. 0740-
183689.

BAL LA UEM
Liga Studenţilor din Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa ,

vă informează că în data de 27 noiembrie 2009 organizează
evenimentul “Balul Bobocilor One Night Prom 2009” ce va
avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, la ora 19.00 cu
after party la club Hypnotic.

Invitaţii de marcă sunt: formaţiaAlb Negru i formaţia Nativ.
Parteneri principali: Uniunea Naţională a Studenţilor din

România, Primăria municipiului Re iţa, coala de oferi Primii
Pa i, Casa de Cultură a Studenţilor din Re iţa, Dream Dance,
Universitatea Eftimie Murgu Re iţa.

ş

ş Ş ş
ş ş

ş



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ţie în ro
ţa, Camera de

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

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

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

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

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

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

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

i utilat
ţ

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

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

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

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

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

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

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

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

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

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

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

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

Caut s

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

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

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

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

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

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

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

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

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

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

ă.

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

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, central

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

Vând cas

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

ă, termo
pane, podele, gresie, faian ă, frigider,
aragaz, plită ceramică electrică, u ă
metalică, chirie 170 € + 170 € garan

ă,
ma ă de spălat, aragaz, gresie,
faian ă, 2 băi, 2 balcoane, chirie 300 € +
300 € garan

ă, podele, termopane,
centrală, aer condi

ă de spălat, frigider, aragaz, chirie
300 € + 300 € garan

ă, termopane, u
ă metalică, chirie 400 €

+ 400 € garan

ălzire
Prescom, intrare separată, sistem de se
curitate, nerenovat, chirie 250 € + 250 €
garan

ă
ă, bucătărie mărită, u ă intrare

metalică, pre

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

ărămidă, acoperit cu ă, pre

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

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

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

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

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

ă

ă 1000
mp, pre

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

ă 5 ha , 2 stâlpi de
curent monofazic, pre

ă, curent,
utilită

ţie, cod anunţ 00475.

Apartament 2 camere Govândari,
etaj 4/4, mobilat -

ţ

ţie,
cod anunţ 00346.

Apartament 3 camere Piaţa Sud, etaj
5/10, mobilat

ţ
ţie cod anunţ 00342.

Apartament 3 camere Centru, etaj
10/10, mobilat

ţ
ţionat, chirie 250 € +

250 € garanţie, cod anunţ 00362.

Apartament 3 camere Centru, etaj
4/6, mobilat

ţie, cod anunţ 00447.

Apartament 3 camere în spate la
Posta Mare, etaj 4/4, recent renovat,
complet mobilat

ţie, cod anunţ 00485.

Apartament 3 camere Lunca, P/4,
complet mobilat

ţie, cod anunţ 00487.

Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

-

ţie, cod anunţ 00374 .

-

ţile contorizate,
central

ţ 46000 € negociabil, cod
anunţ 00327.

Vând apartament 3 camere Lunc

ţie pe cupru,
bloc de c ţigl ţ
45000 € negociabil, cod anunţ 00435.

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

ţ 40000 €
negociabil, cod anunţ 00438.

ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

ţ ţ 75000 € nego-
ciabil, cod anunţ 00396.

Vând cas
-

ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în
stare bun , zona buna pentru investiţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118. Vând
teren intravilan, Doman, suprafaţ

ţ 12 €/mp, cod anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

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

Vând teren arabil în Oravita, la intrare
în localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp nego-
ciabil, cod anunţ 00393.

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

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

şi utilat, central

ş

şi utilat modest, central
şin

şi utilat, recent renovat,
gresie, faian

şi utilat, termopane,
centrala, podele, 2 bai, vana pe colt
maşin

şi utilat, chirie 300 € +
300 € garan

şi utilat nou, living open-
space, central şi
interioare noi, uş

ş

şi buc

ş

Vând garsonier

Vând apartament 2 camere Lunc[,
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
privatizare renovat, pre

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

ă Aleea Rarău, etaj
1/4, bucătărie, baie, balcon închis,
termopan cameră, fără alte îmbunătă

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

ă Lunca, demisol/2,
complet mobilat

ă, podele,
convector + boiler, cabina dus, pre

ă

ă, termopane, pre

ă, gresie, centrală, termopane,
pre

ă,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrală, tâmplărie lemn, podele
laminate, u ă intrare
parchet, mobila bucătărie inclusă, pre

ş
ş, gresie, faian

ş

şi utilat, open-space,
recent renovata, gresie, faian

şi interior noi, uş

ţ
ţ 20000 € negociabil,

cod anunţ 00382.

Vând garsonier

ţiri,
32 mp, preţ 19000 € negociabil, cod
anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

20000 € negociabil, cod anunţ 00400.

Vând garsonier

ţ
ţ

21.000 € negociabil, cod anunţ 00467.

ţ 35000 €
negociabil, cod anunţ 00175.

Vând apartament 2 camere, Lunc ,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, central ţ

26000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ
00213.

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

ţ 28000 € negociabil, cod anunţ
00228.

Vând apartament 2 camere Lunc

ţ
24000 € negociabil, cod anunţ 00366.

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Ă

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

16 0
0

18 0
0
0
0
0
0

nov. 9 104.2037
17 nov. 9 104.7902

nov. 9 105.5796
19 nov. 9 105.0559
20 nov. 9 105.7319
23 nov. 9 107.1518
24 nov. 9 107.3530
25 nov. 9 107.2234

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

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

3,00

2,88
2,86
2,84
2,82
2,80

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

2 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 256 27 28

26 Octombrie - 25 Noiembrie 2009
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DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: Divizia A: U Mobitelco Cluj Napoca - CSU Sibiu

Vineri TVR 2 ora 17:15
HALTERE: Campionatul Mondial,

Sambata Eurosport ora 12:45
RUGBY: Meci test: Romania - Fidji

Sambata TVR 2 ora 17:00
TENIS: Turneul Campionilor, Finala, Londra

Duminica Sport.ro ora 16:30
VOLEI: Liga Campionilor, Metal Galati - Muszynianka

Marti Sport.ro ora 17:00
TENIS DE MASA: Supercupa Europei,

Marti Eurosport ora 18:00
FOTBAL: Europa League, Serif Tiraspol - Steaua Bucuresti

Marti ProTV ora 20:00
FOTBAL: Europa League, Poli Timisoara - Ajax Amsterdam

Marti Sport.ro ora 22:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
23 - 29 nov: TENIS -ATPTour, Turneul Campionilor;
28 nov: SCHIALPIN - WC, Slalom urias, femAspen,USA;
01 - 02 dec: TENIS DE MASA- Supercupa Europei, Rusia;
02 si 03 dec: FOTBAL- Meciuri din grupele Europa League;

FORMULA 1
Nico Rosberg la Mercedes

GP in 2010. Pilotul german Nico
Rosberg va concura in sezonul
2010 pentru noua echipa de
Formula 1 Mercedes GP, forma-
ta dupa ce compania Mercedes-
Benz a preluat 75 la suta din
actiunile Brawn GP. Brawn GP a
castigat, in 2009, titlul mondial
atat la piloti (Button), cat si la
constructori. Dupa terminarea
sezonului, Button a plecat la
McLaren, iar Barrichello, i-a luat
locul lui Rosberg la Williams.

HANDBAL
Eliminare soc pentru UCM Resita din Cupa EHF.

HC Odorhe

Steaua s-a calificat in optimile Cupei Cupelor.

In Challenge Cup (turul 4):

In Cupa Cupelor (turul 4):
.

Tripla
castigatoare a Cupei Challenge in ultimele trei sezoane, echipa
UCM Resita a parasit Europa handbalistica, sambata seara,
pierzand la doua goluri diferenta dubla mansa cu RK Trimo Trebnje
din turul 3 al Cupei EHF. Invinsi in meciul tur din Slovenia cu 32-28,
jucatorii pregatiti de Aihan Omer nu au reusit in fata propriilor
suporteri sa castige la mai mult de doua goluri diferenta, tabela
aratand 32-30 la finalul timpului regulamentar.

UCM Resita a castigat Cupa Challenge in sezoanele 2006/07,
2007/08 si 2008/09 ultima data invingand in finala formatia CSU
Suceava.

Altfel, i s-a calificat, sambata, in optimile de finala
ale Cupei Challenge desi a pierdut returul disputat in deplasare cu
formatia macedoneana Pelister 08 Bitola, scor 23-28. In tur HC
Odorhei se impusese, scor 31-21.

Steaua
Bucuresti a obtinut, sambata, calificarea in optimile de finala ale
Cupei Cupelor la hanbal, dupa ce a invins in mansa retur la opt
goluri diferenta incomoda formatie italiana HC Conversano-Bari.
Invinsi surprinzator in mansa tur din Italia cu 27-22, stelistii au
tratat cu maxima seriozitate returul de la Chiajna, reusind sa se
impuna cu 30-22, la capatul unui meci controlat de la inceput si
pana la sfarsit.

La tragerea la sorti desfasurata marti la Viena echipele de
handbal masculin si-au aflat adversarii din urmatoarele tururi:

Stiinta Bacau va da piept cu
formatia ucraineana HC Motor ZNTU ZAS, HC Odorhei va intalni
formatia poloneza MMTS Kwidzyn si sortii au preferat echipele
ucrainiene pentru cele romanesti, CS Universitatea Suceava
urmand a juca cu SC Time Burevetsnik.

Steaua MFA Bucuresti va da piept
cu formatia ucraineana HC Portovik Iujnii

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 14-a:
M V E I G GP PM

.

1. FC Vaslui 14 9 1 4 22 15 28p
Rapid Bucuresti 14 8 2 4 32 18 26
FC Timisoara 14 6 7 1 22 9 25
CFR Cluj 14 7 4 3 18 10 25
Steaua Bucuresti 14 7 4 3 18 10 25

. Unirea Urziceni 14 7 4 3 18 11 25
7. Dinamo Bucuresti

FC Brasov 14 5 6 3 15 9 21
9. Gaz Metan Medias 14 5 4 5 16 20 19

. U. Craiova 14 5 2 7 23 22 17
11. Poli Iasi 14 5 2 7 15 21 17

Astra Ploiesti 14 4 4 6 16 19 16
13. Pandurii Tg. Jiu 14 4 4 6 11 15 16

Otelul Galati 14 4 3 7 16 21 15
5. Inter Curtea de Arges 14 5 0 9 12 25 15p

16. Unirea Alba Iulia 14 3 4 7 17 23 13p
17. Gloria Bistrita 14 2 6 6 12 21 12p
18. Ceahlaul Piatra Neamt 14 2 3 9 9 28 9p

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

14 6 4 4 15 10 22p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (15/34) 27.11 - 30.11.2009: Vineri 27.11:
Sambata 28.11

Duminica 29.11

Luni 30.11

Otelul
Galati - Astra Ploiesti (ora 14:00, GSP TV); : Ceahlaul
- Inter Curtea de Arges (ora 16:00, GSP TV); Dinamo - Alba Iulia (ora
18:00, GSP TV); CFR Cluj - U Craiova (ora 20:00, Digi Sport);

: Pandurii - Rapid (ora 14:00, Digi Sport); Gaz Metan -
FC Timisoara (ora 16:00, GSP TV); Steaua - FC Vaslui (ora 20:00,
Antena 1); : FC Brasov - Poli Iasi (ora 18:00, GSP TV);
Urziceni - Bistrita (ora 20:00, Digi Sport).

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

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 9-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 8 7 0 1 243 179 14p

Pandurii Tg. Jiu 9 6 1 2 246 234 13
4. U Bucovina Suceava 9 6 0 3 267 236 12p

Stiinta Dedeman Bacau 8 5 1 2 279 234 11
. Steaua MFA Bucuresti 8 5 1 2 246 202 11

7. HC Odorheiu Secuiesc
Poli Timisoara 9 4 1 4 231 257 9

9. HC Minaur Baia Mare 9 3 1 5 219 225 7
. CSM Satu Mare 9 3 1 5 269 276 7

11. Transilvania Cluj 9 3 1 5 230 250 7
Dinamo Bucuresti 8 1 1 6 234 285 3

13. CSM Medgidia 8 1 0 7 200 283 2
Rom Cri Brasov 9 0 1 8 213 277 1

2. UCM Resita 8 6 1 1 255 193 13p
3. p

5. p
6 p

9 5 0 4 270 271 10p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa urmatoare (10/26): Duminica, 29.11.2009

UCM Resita - HC Odorhei

: Stiinta
Municipal Dedeman Bacau - Universitatea Transilvania Cluj;
Universitatea Bucovina Suceava - Universitatea Politehnica Municipal
Timisoara; ; Energia Lignitul Pandurii Tg.
Jiu - Dinamo Bucuresti; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - CSM Satu
Mare; CSM Medgidia - Sport Club Municipal Rom Cri Brasov; HCM
Constanta - Steaua MFABucuresti.

TENIS
Turneul Campionilor

Murray l-a invins pe Del Potro in deschiderea Turneului
Campionilor

Federer,
debut cu emotii.

Soderling a produs
prima surpriza pe O2 Arena

se desfasoara intre 22 si 29 noiembrie
2009 in arena O2 din Londra. Configuratia grupelor Turneului
Campionilor. Liderul mondial Roger Federer il va intalni din nou pe
argentinianul Juan Martin Del Potro, in fata caruia pierdea finala
din acest an a US Open, cei doi fiind distribuiti in aceeasi grupa la
Turneul Campionilor de la Londra. Alaturi de cei doi in Grupa A se
vor mai gasi britanicul Andy Murray si spaniolul Fernando
Verdasco. In Grupa B vor evolua Rafael Nadal, Novak Djokovic,
Nikolay Davydenko si Robin Soderling. Primii doi din fiecare grupa
vor avansa in semifinale.

. Victorie pentru britanicul Andy Murray in prima
partida a editiei din acest an a Turneului Campionilor, jucatorul
clasat pe locul patru in clasamentul mondial trecand de
argentinianul Juan Martin Del Potro, cu 6-3, 3-6, 6-2.

Liderul mondial Roger Federer a avut nevoie de
trei seturi pentru a obtine prima victorie la Turneul Campionilor de
la Londra, jucatorul elvetian avand parte de o disputa extrem de
echilibrata cu spaniolul Fernando Verdasco. In cele din urma
Federer a obtinut victoria cu 4-6, 7-5, 6-1, Verdasco scapand
meciul din mana in finalul actului secund.

. Ajuns la Turneul Campionilor dupa
retragerea de ultima ora a americanului Andy Roddick, suedezul
Robin Soderling a produs surpriza, marti, invingandu-l in doua
seturi pe spaniolul Rafael Nadal, scor 6-4, 6-4.

FOTBAL
Marti si miercuri s-au des-

fasurat meciurile din cadrul
etapei a-V a grupelor din Liga
Campionilor. Rezultate:

:

:

Miercuri 2 decembrie si joi, 3
decembrie, se vor desfasura
meciurile din cadrul grupelor
Ligii Europa etapa a V-a. In
cadrul grupelor, echipele roma-
nesti vor juca dupa urmatorul
program:

FC Timisoara
Anderlecht

Galatasaray -
Dinamo

Marti, 24 noiembrie 2009

Miercuri, 25 noiembrie 2009

LIGA EUROPA

GrupaA(2 decembrie)

Grupa F (3 decembrie)

Grupa K (3 decembrie)

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa H (2 decembrie)

Debrecen - Liverpool 0-1
Fiorentina - O. Lyon 1-0

Barcelona - Inter Milan 2-0
R. Kazan - Dinamo Kiev 0-0

Glasgow - Stuttgart 0-2
Urziceni - FC Sevilla 1-0

Alkmaar - Olympiacos 0-0
Arsenal - Liege 2-0

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

TSKAMoscov - Wolfsburg -
M. United - Besiktas 0-

Real Madrid - FC Zurich -0
AC Milan - O. Marseille -

FC Porto - Chelsea 0-
APOEL-Atletico Madrid -

-Ajax
- Dinamo Zagreb

Sheriff Tiraspol - Steaua
Twente - Fenerbahce

Panathinaikos
- Sturm Graz

PSV Eindhoven - Sparta Praga
FC Copenhaga - CFR Cluj

2
1

2 1
1

1
1 1

1
1 1
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