
...pag. 8

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

perioada
Decembrie 910 - 20 200

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Preţ 1 leu ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 3

...pag. 7

...pag. 6

Agenţii
imobiliare

SPORT

Meteo

...pag. 4

Titluri din
Monitorul Oficial

Alegeri prezidenţiale
2009 - turul II

HandbalTenis Fotbal
Sporturi de iarnă

Ordinea de zi a edin ei
ordinare a

Consiliului Jude ean

ş ţ

ţ

Ordinea de zi a edin ei
ordinare a

Consiliului

ş

şi

ţ

Local Re ţa

Programul
de la Stockholm

Extinderea concediului
pt cre terea copilului. ş

5 9 4 9 9 9 4 9 6 0 1 0 3

E-mail: prisma@cs.ro
www.prisma

Tel. 0255-221134

-online.ro

“PRISMA”

Anunţuri,
publicitate

Anul XI Nr. 29V10 - 23 Decembrie 2009

Miercuri 2 decembrie a premiat
, ca

urmare a participării lor la primul concursul de idei în arhitectură şi
urbanism organizat i de conducerea municipali-
tăţii. Proiectele arhitecturale au vizat trei zone importante pentru
reşiţeni: Driglovăţ, Secu şi Câlnicel.

„O participare destul de numeroasă pentru o asemenea acţiune
lansată prima dată, lăudabil fiind faptul că echipele participante sunt
formate din tineri, o parte dintre ei au mai câştigat încă vreo câteva
premii la concursurile de arhitectură, deci vine o generaţie care
promite, vine o generaţie din care sper ca măcar un număr oarecare
dintre ei să vină şi în acest oraş şi să continue arhitectura începută
aici”- a afirmat doamna arhitect Ioana Mihăiescu (membr ).

Pentru ideile privind zona Secu au fost acordate patru premii:
premiul I - Marius Găman şi Alexandru Mălăescu; premiul II -
Parasite Studio S.R.L; premiul II - Atelier Caad şi menţiune - Laura
Râşniţ. Proiectele ce au vizat zona Driglovăţ au fost premiate astfel:
premiul II - Maria Spătaru şi Sebastian Berzescu; premiul II Atelier
Caad şi premiul III Parasite Studio S.R.L. Pentru ideea de amena-
jare a zonei Câlnicel, Marius Găman, Parasite Studio S.R.L şiAtelier
Caad au obţinut fiecare premiul III. Câştigătorii au fost răsplătiţi atât
cu diplome cât şi cu premii constând în bani. Locul I a obţinut 5000
de lei, locul II - 3000 de lei, locul III 2000 de lei, iar menţiunea a fost
răsplătită cu 500 de lei.

Edilul-şef al municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu a afirmat că
îşi doreşte o colaborare pe viitor cu tinerii câştigători, deoarece exis-

tă un deficit de personal în Serviciul de Urbanism şi Arhitectură al
oraşului. „Am spus şi cu alte ocazii că dorim un oraş verde, un oraş
estetic, dar partea de arhitectură nu poate fi lăsată de-o parte, se
face cu profesionişti; nu aş vrea ca anumite lucruri să ne depăşescă,
să le facem faţă, iar aspectul acesta îl putem rezolva doar cu, poate
arhitecţii pe care noi i-am premiat astăzi” a mai spus Mihai
Stepanescu.

şPrimăria Reşiţa ase tineri,
studenţi şi absolvenţi ai Facultăţii de Arhitectură din Timişoara

în urmă cu două lun

ă a juriului

Roxana Iovan

Despre greşeală (I)
Şi când vei greşi adevărul să grăieşti.
Iordache Golescu (1768 1848)

Errare humanum est, perseverare diabolicum. A greşi e
omeneşte, a persista însă în greşeală este altceva, denotă
intenţionalitatea erorii, un fel de chemare spre rău sau eroare; ori
cel puţin o doză importantă de slăbiciune, probabil conştientă, iar
dacă totuşi inconştientă într-o mare măsură supusă influenţei
celei rele. Între slăbiciune şi intenţionalitate se pot desluşi o serie
întreagă de trepte, unele aproape scuzabile, altele cu totul
condamnabile, depinde şi din ce punct de vedere le privim.

Astfel, creştineşte, este de dorit iertarea în orice situaţie şi
lăsarea „în plata Domnului” a împricinatului, iar nu judecarea şi
blamarea lui: „nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi”. Dar oare cum să
treci, nepăsător sau nu, cu vederea unele fapte revoltătoare? Oare
să fie tot o greşeală să iei atitudine cetăţenească faţă de atâtea
abateri din jurul nostru de la civism şi/ sau de la bunul simţ, care
tulbură viaţa cetăţii, pornind de la gunoaie şi scandaluri, până la
unele chiar strigătoare la cer jafuri şi crime? Să deosebim atunci
între toleranţa creştinească faţă de aproapele nostru aflat în păcat
şi intoleranţa civică, apoi în anumite situaţii juridică, faţă de abateri
mai grave de la reguli sau chiar de la lege? Căci făceam cândva
distincţia între diverse forme ale iertării, într-un mod asemănător,
exemplificând cunoscuta iertare creştinească pe care i-a acordat-
o Papa Ioan Paul II, în închisoare, celui care a încercat să-l
asasineze, Ali Agça. În închisoare, unde acesta îşi ispăşea crima
după legile societăţii omeneşti; şi completam noi, ironic, nu în
vreun consiliu de administraţie sau în vreo altă funcţie publică. Era
iertat în faţa Celui de Sus, însă exemplul pentru semeni se cerea
dat conform normelor juridice. Semnele divine tronează şi în
tribunale, poate mai ales acolo. Şi mai departe, iertarea poate fi
acordată şi social, prieteneşte sau în familie sau între colegi etc.
Dar hoţia, mai spuneam, este şi ea interzisă, atât de legile
omeneşti, cât şi de cele divine, încă de la Tablele Legii lui Moise. Şi
atunci… să ne uităm în jurul nostru, întru cu totul cutremurare.

Pe de altă parte, politic vorbind, avem o altă perspectivă… Dar
nu vrem să abuzăm de răbdarea dumneavoastră şi de spaţiul
acordat de gazetă. Cu alte puncte de vedere şi direcţii de
considerare a erorii vom reveni în numărul următor. Căci spunea
cineva, citat de scriitorul italian Pitigrilli: „Nu-mi daţi sfaturi, ştiu să
greşesc şi singur!”.

Mai notăm doar preocuparea constantă a cărturarului şi omului
politic Iordache Golescu faţă de greşeală. „Înţeleptul la sfârşit
pururi priveşte, d-aceea nu prea greşeşte”; „Cei înţelepţi nu
greşesc de voie”; „Cine greşeşte şi nu lăcrimează?”; „Pripa fără
socotinţă, mult vătămătoare, că-n multe greşeli ne bagă” şi încă
altele îl arată ca pe o conştiinţă elevată a unor vremi apuse…(Va
urma).

Anton Georgescu

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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Vând teren în centru la 20 m
de bulevard între

13 .Tel. 0724-998500
BCR

, 4 mp
şi Alfa

Bank
Vând apartament 2 camere

cu îmbunătă ă bună. Tel.
0748-119443

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

Cumpăr apartament în Re

ă în gazdă. Tel.
0355-808808, 0770-391275.

ă
pădure, toate utilită

ă joi

ă-
tă ă +
diferen ă, chiar ă. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând sau închiriez aparta-
ment 1 cameră, contorizat,
Moroasa 2. Tel. 0770-547305.

ă pe Tine
retului 5 în Re ă

ă imediat. Tel. 0740-
203333, 0747-617306

ţiri, zon

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

Preţ
.

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

Caut fat

Vând teren intravilan, 800
mp, în Boc ţei, lâng

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

ând sau schimb urgent
apartament 3 camere, confort 1,
semidecomandat, cu îmbun

ţiri, cu 2 camere/garsonier
ţ

-
ţa, întreţinut

ţ negociabil.

.

.
-

V

Se vinde garsonier

şi

neg.

şi-

şa, str. Lerni

şi cas

şi şi
ocupabil

şi 0748-
350841. Pre

Vând teren gr
ţa pe Calea

Caransebe

ţa, 3 camere, conf. 1 de-
comandat, îmbun ţiri, mobilat
complet, ocupabil imediat, zona
g

ţiri, 3
camere, renovat -

-
-

ţ
ţa. Tel. 0745-975859.

Vând apart.2 camere Lunc
f. -

.

artament
ţit, 2 b

ţa. Tel. 0762-976403
Vând cas

ţ 50.000
€ negociabil. Tel. 0255-552020.

Schimb 300 mp teren
intravilan în Severin, zona
cartier vile, cu teren în Re ţa,
pl

ădină urgent

ătă

ării de sud, merită văzut. Tel.
0740-107997.

Vând casă cu îmbunătă
ă, curte, grădi

nă. Tel. 0724-700792.
Schimb apartament 1 came

ră, zona Spar, Micro 1, cu apar
tament 2 camere + diferen ă în
Re

ă,
con 3, etaj 2, termopan, cen
trală, laminate, 23.000 € neg
Tel.0727-856750, 0770-783035

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

Cumpăr teren intravilan în
rate în Re

ă mare în Boc
ă, strada Principală. 12

camere, posibilitate de a mai
face spatii comerciale. În acest
moment este unul. Pre

ătesc acte. Tel. 0762-976403.
Închiriez cameră cămin pe

termen foarte lung. Tel. 0762-
976403.

şi
ieftin în Reşi

şului cu vie şi pomi
fructiferi. Tel. 0751-132460.

Proprietar vând apartament
în Reşi

şi

şi
şa

Montan

şi

Imobiliare
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RE IŢA

CARANSEBE :

TOTAL JUDEŢ: 297

Ş

B ILE HERCULANE:

Ş

:
ţar: 5; Fierar betonist: 3; Gestionar depozit: 1; Îngrijitor cl

ţiilor: 3; Muncitor necalificat in industria
confecţiilor din piele: 20; Muncitor necalificat la asamblarea produselor: 5;
Pavator: 2;

ţioner
hotel: 2;

Confecţioner cablaje auto: 160;

Agent imobiliar: 1; Agent vânzări: 50; Betonist: 2; Dulgher: 10;
Faian ădiri: 1; Lucrător
comercial: 3; Manipulant mărfuri: 2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor:
2; Muncitor necalificat în industria confec

ătar: 2; Bucătar: 2; Camerista: 1; Recep

Şofer autocamion: 9; Sudor in mediu protector: 1; Zidar rosar
tencuitor: 6; Zugrav vopsitor: 4;

OspĂ

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 09.12.2009

Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
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În Caraş-Severin au fost trimise de Ministersul Sănătăţii 16.300 de doze de vaccin împotriva gripei A (H1N1) În Caransebeş lucrările de construire a noii
Catedrale episcopale din Centrul Civic sunt în plină desfăşurare, se doreşte a fi finalizate până la Sărbătorile Pascale de anul viitor Numărul pensionarilor a
crescut în judeţ din ianuarie 2009 cu 4 mii, respectiv de la 79 de mii de pensionari, la aproape 83 de mii, astfel că pensionarii cărăşeni deţin un procent de 27%
din populaţia judeţului La Zăgujeni s-au finalizat lucrările de modernizare a complexului de servicii sociale “Casa Noastră”, instituţie publică de asistenţă
socială Un tronson de 3,7 km din drumul judeţean 581 pe sectorul Giurgiova intersecţie DJ 686A(Secăşeni) a fost reabilitat printr-un proiect transfrontalier
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3.

Proiect de hot râre privind modificarea i comple
tarea Comisiei de cenzori la S.C. PRESCOM S.A.
RE IŢA.

Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii
Statului de Funcţii al Serviciului Public - “Direcţia de
Asistenţ Social .

Proiect de hot râre privind modificarea statului de
funcţii al Serviciului Public: “Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţ Re iţa f r personalitate juridic din
subordinea Consiliului Local.

Proiect de hot râre privind modificarea organigra
mei i a statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Re ţa.

Proiect de hot râre privind aprobarea modific rii
organigramei i a statului de funcţii al Serviciului Public -
“Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public i Privat
al Municipiului Re ţa”.

Proiect de hot râre privind aprobarea organigramei
i a statului de funcţii al S.C. Pieţe Re iţa S.R.L.

Proiect de hot râre privind modificarea statului de
funcţii a Serviciului Public “Poliţia Comunitar din subor-
dinea Consiliului Local Re iţa.

Proiect de hot r re privind rectificarea Anexei nr. II
la HCL340/27.10,2009 cuprinzând statul de funcţii al Insti-
tuţiei Publice “Fotbal Club colar Re ţa” cu personalitate
juridic din subordinea Consiliului Local.

Proiect de hot râre privind aprobarea documenta-
ţiei de urbanism P.U.D. - “Locuinţa familial în municipiul
Re iţa, zona sere municipale Bârz viţa.

Proiect de hot râre privind modificarea i comple-
tarea art. 1 la HCL nr. 22 din 27 ianuarie 2009 (

.
Proiect de hot râre privind modificarea i com-

pletarea art. 1 la Hot rârea Consiliului Local nr. 139/2009

.
Proiect de hot râre privind respingerea plângerii

prealabile (reclamaţiei administrative), promovat de S.C.
RCS & RDS S.A. împotriva Hot rârii Consiliului Local nr.
249/2008 privind aprobarea amplas rii de echipamente
de telefonie mobil în teritoriul administrativ al mun.
Re iţa, cu modific rile i complet rile ulterioare.

Proiect de hot râre privind notarea în Cartea
Funciar a dreptului de administrare al Consiliului Local al
Municipiului Re iţa asupra unui teren situat în Re iţa,
Dealul Golului.

Proiect de hot râre privind aprobarea vânz rii
construcţiilor din cadrul Pepinierei de la km 8 i renunţarea
la dreptul de folosinţ a Consiliului Local al municipiului
Re iţa asupra terenului.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţa de 540 mp situat în municipiul
Re iţa, str. Teilor nr. 30.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţa de 66 mp situat în municipiul
Re ţa, str. Eftimie Murgu, nr. 10.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţa de 9,45 mp situat în municipiul
Re ţa, str. P cii nr. 1, sc. 2, ap. 2.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţa de 20 mp situat în municipiul
Re ţa, Bd. Muncii F.N.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţa de 2 mp situat în municipiul Re ţa,
str. Gladiolelor nr. 2, sc. 3, ap. 2.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţa de 20 mp situat în municipiul
Re ţa, str. Cerna F.N.

Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii din
domeniui public în domeniul privat al municipiului Re ţa a
terenului în suprafaţa de 378 mp i dezlipirea terenului,
sifuat în mun. Re ţa, str. Gr di te nr. 148A.

Proiect de hot râre privind aprobarea trecerii din
domeniui public în domeniul privat al municipiului Re ţa a
terenului în suprafaţa de 572 mp i dezlipirea terenului,
situat în municipiul Re ţa, str. Gr di te nr. 140.

Proiect de hot râre privind aprobarea treceri din
domeniui public în domeniul privat al municipiului Re iţa a
unui teren în suprafaţa de 30 mp, situat în municipiul
Re ţa, str. Sarmisegetuza F.N., respectiv aprobarea
dezlipirii terenului.

Proiect de hot râre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public i trecerea în domeniul privat al mun. Re-

ţa, a suprafeţei de 415 mp teren, situat în Re ţa, cartier

Câlnic, str. Bistra FN, în vederea concesion rii prin licitaţie
public , pt. construire cas familial P+E+M.

Proiect de hot râre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public i trecerea în domeniul privat al munici-
piului Re iţa, a suprafeţei de 500 mp teren, situat în
Re iţa, cartier Câlnic, Dealul Grunilor, în vederea conce-
sion rii prin licitaţie public , pentru construire anten
telefonie mobil .

Proiect de hot râre privind notarea în Cartea
Funciar a dreptului de administrare a Consiliului Local al
Municipiului Re iţa asupra unui teren situat în Re iţa,
zonaAgrement Secu.

Proiect de hot râre privind completarea H.C.L nr.
69/2008 privind aprobarea Regulamentului de organiza-
re, funcţionare i desf urare a serviciului de transport în
regim de taxi i de închiriere pe raza mun. Re ţa

Diverse.

Proiect hot ţie publi-
c ţii (ap. 1-9) situate administrativ în Re ţa, str.
B-dul Muncii, ComplexAgroindustrial Nord, et.2.
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şi 5 autobuze urbane de capacitate
mic
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(aprobat)

hot
privind stabilirea unor m suri necesare pentru buna
gospod rire a mun. Re iţa)

(hot acceptarea transferului unui teren din
domeniul public al statului i din administrarea Ministerului
Agriculturii, P durilor i Dezvolt rii Rurale în domeniul
public al Mun. Re ţa i în administrarea CL)

Proiecte introduse în regim de urgenţ
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(hot privind aprobarea
depozit rii de eurilor municipale în deponeul de la
Boc a) (aprobat)
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13.

4.

5.

Proiect de hot râre privind constituirea comisiei de
concurs pentru personalul din aparatul de lucru al Consi-
liului Local.

ţi sau care urmeaz ţi
din locuinţele retrocedate fo

ţe sociale.

Proiect de hot asocierea Municipiului
Re ţa cu S.C. E-On Gaz România S.A Regiunea Vest în
vederea extinderii conductei de gaze naturale la blocurile
de locuinţe situate pe Calea Caransebe ţate în
cadrul “Programului naţional de locuinţe sociale pentru
chiria ţi din casele naţionalizate”.

Proiect de hot

ţa, a unui teren în suprafaţ
ţa 1 Decembrie 1918 FN, în vederea conciesion

ţie public
Proiect de hot modificarea art. 3 din

HCL nr. 188/23.06.2009

.

ă

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nomi-
nale cu chiria ă să fie evacua

ărâre privind

ărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ă totală de 120 mp,
Pia ării
prin licita ă pt. construirea a 5 garaje.

ărâre privind

1.

6.

şii evacua
ştilor proprietari, care au

acces la repatizarea unei locuin

şi

şului, finan

şii evacua

şi trecerea în domeniul privat al Munici-
piului Reşi

ărâre
ă ş

ş

Ordinea de zi a {edin]ei Consiliului Local Re}i]a din data de 30.11.2009

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

Teatrul „G.A. Petculescu” Reşiţa
Duminică , 11.10.2009, ora 19,00, spectacolul BIGAMUL de Ray Cooney,

traducerea Radu Sas, regia artristică Cristian Ioan, scenografia Florica Zamfira
Din distribuţie fac parte actorii: Constantin Bery, Florin Ruicu, Camelia Ghinea,

Ana-Maria Cizler, Sorin Fruntelată, Dan Mirea, Cristian Brătoiu, Nicolae Pârvulescu.

Spectacol
caritabil

Studen

-

-

ţii UEM Re ţa
special izarea Asistenţ

ţa Anina
ţia Cre

ţa.

şi

şi
Asocia ştin

şoara.
Spectacolul va avea loc în

data de 17 decembrie 2009,
la ora 18.00 la Casa de Cul
tur şi

ă
Socială, organizeză spec
tacolul de caritate “Suflet
pentru Suflet” destinat
ajutorării a 100 de copii din
Centrul Speran

ă For Help
Timi

ă a Sindicatelor Re

La UEM din Reşiţa a avut loc ieri, 9 decembrie o conferinţă de
presă în cadrul căreia conducerea universităţii a ţinut să prezinte şi
totodată să felicite cadrele didactice care anul acesta au devenit
doctori în ştiinţe. Din parte conducerii universităţii au fost prezenţi:
doamna rector - Doina Frunzăverde şi cei doi prorectori - domnul
Marian Mihăilă şi domnul Gilbert-Rainer Gillich.

În anul 2009 din cadrul universităţii reşiţene şi-au susţinut tezele
de doctorat: lect. univ. Andriţoi Claudia, lect. univ. Odină Nicoleta
Adriana, lect. univ. Dobrei Iosif Florin, asist. univ. Miloş Laura Raisa şi
asist. univ. Miloş Marius Cristian.

Patru dintre cele cinci cadre didactice au primit pe lângă titlul de
doctor şi distincţia “Magna Cum Laudae” , acestea fiind Andriţoi
Claudia, Miloş Laura, Miloş Marius şi Dobrei Iosif. De precizat faptul că
o astfel de distincţie este foarte importantă, şi mai ales greu de obţinut.

Domnul Marian Mihăilă a ţinut să menţioneze următoarele:
„Lucrarea de doctorat pentru care se vine cu propunerea de „Magna
Cum Laudae” trebuie să fie într-adevăr o lucrare deosebită. Această
disti cţie nu se regăseşte pe diploma de finalizare a studiilor de
doctorat, pe diploma de doctorat scrie doar calificativul bine sau foarte

bine. Distincţia Magna Cum Laudae se regăseşte în schimb în dosarul
care se păstrează la instituţia organizatoare de doctorat şi în sufletul
celui care susţine lucrarea de doctorat, deci nu o să o găsim niciodată
pe o diplomă”.n

Roxana Iovan

Denumirea:

Locaţie:
Beneficiarul investiţiei:
Proiectant general:

Data începerii construcţiei:
Data finalizării construcţiei:

lucrări de construire grădiniţă cu
program normal, prelungit şi creşă

str. Sportului
Grădiniţa P.P.4 Reşiţa

Birou Individual de
Arhitectură Adina Bocicai Reşiţa

03.12.2007
03.12.2008

Cinci doctori la Universitatea „Eftimie Murgu” Re}i]a în 2009



Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul pt. Situaţii de Urgenţă

Poliţia de Frontieră

Inspectoratul Judeţean de Jandarmerie
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Un ho urprins de poli

soldat cu decesul unei
persoane

.

un incendiu

F

ţ a fost s ţi
d î .

În data de 29.11.2009, pe raza localit ţii B ţar, s-a
produs un accident de circulaţie

care s-a angajat în traversarea str

Jaf armat la Raiffaisen Bank de pe b-dul Republicii
din Re ţa în data de 30.12.2009. Cei doi hoţi purtau pe
cap căşti de motociclist de culoare neagră şi erau
îmbrăcaţi în scurte de fâş de culoare albastru închis,
pantaloni de culoare închisă, având pe mâini mănuşi
de culoare neagră, de asemenea unul avea înălţimea
de circa 1,80 metri. Pentru deplasare au folosit o
motocicletă de teren tip „Enduro”, de culoare neagră.
Motocicleta a fost găsită abandonată între blocurile de
pe Al. Gladiolelor din Reşiţa. Din primele cercetări a
reieşit faptul că aceasta a fost furată din Timişoara, în
noaptea de 10/11 noiembrie a.c.

În noaptea de 30 noiembrie/1 decembrie a.c., pe
D.N. 6, în afara localităţii Constantin Daicoviciu, în
apropierea intersecţiei cu D.C. 7A Zăgujeni, s-a produs
un accident de circulaţie soldat cu decesul unei
persoane şi vătămarea corporală gravă a unei alte
persoane.

Pistol g ţi

o persoan
În dimineaţa zilei de 2 decembrie a.c., poliţia a fost

sesizat cu privire la faptul că două persoane
necunoscute, mascate şi înarmate cu un cuţit, au
pătruns într-un local în care funcţionau şi jocuri de

noroc, situat în centrul Reşiţei şi, prin ameninţarea cu
un cuţit, au sustras suma de aproximativ 8.000 lei. În
urma efortului conjugat al poliţiştilor din întreg judeţul,
autorii tâlhăriei au fost identificaţi şi reţinuţi.

Un b din Rusca Montan
în data de .

Poliţi ţiei Municipiului Re ţa au
fost sesizaţi de c ţii unui magazin situat pe
B-dul Revoluţia din Decembrie cu privire la faptul c

La
faţa locului s-a deplasat o echip

ţii v
Lucrătorii Postului de Poliţie Armeniş au fost

sesizaţi de către preşedintele unei organizaţiei politice
din localitate, cu privire la faptul ca mai multe persoane
au împărţit plase cu produse alimentare pentru a vota
unul din candidaţii la preşedinţia României.

Pe raza judeţului, procesul electoral pentru
alegerea Preşedintelui României s-a desfăşurata fără
probleme deosebite. La ora 21.00, odată cu închiderea
urnelor de vot, prin intermediul apelului de urgenţă 112,
au fost primite 22 apeluri cu tentă electorală de la
cetăţeni. Deşi, în urma verificărilor efectuate, marea
majoritate a acestora nu s-au confirmat, o parte din
acestea sunt încă în curs de verificare. Au fost aplicate
51 de sancţiuni contravenţionale (din care 50 la regimul
circulaţiei rutiere şi una la legea electorală), în valoare
totală de 12.800 lei, nefiind constată nicio infracţiune.

De Ziua Naţională a României, pompierii militari din
judeţul Caraş-Severin au fost solicitaţi pentru stingerea
mai multor incendii izbucnite la vegetaţie uscată,

deşeuri menajere, cât şi la deblocarea uşii unui
apartament din Reşiţa. Incendiile la vegetaţie uscată
izbucnite, marţi 01.12.2009, pe teritoriul judeţului
Caraş-Severin au afectat aproximativ 60 de hectare de
teren din Reşiţa, Caransebeş, Brădişoru de Jos, Iabal-
cea şi Jitin. În două situaţii exista riscul extinderii focului
la casele din apropiere. Cea mai mare suprafaţă afec-
tată a fost de 35 hectare pe domeniul localităţii Jitin.

În dimineaţa zilei de luni 07.12.2009, în jurul orei
04.00, Inspectoratul pentru Situaţii de urgenţă
„Semenic” a fost solicitat, în cartierul reşiţean Mociur,
să asigure zona unei conducte de gaz fisurată în urma
unui accident rutier. Nu s-a impus intervenţia efectivă a
pompierilor, însă platforma industrială Mociur şi 500 de
abonaţi casnici au rămas nealimentaţi cu gaz.

Marţi, 8 decembrie, a izbucnit la Revizia
de vagoane grupa tehnică din Gara CFR Caransebeş.

ocul a izbucnit de la o centrală termică supraîncălzită.
Au ars aproximativ 30 l combustibil, piese de mobilier şi
instalaţia electrică.

În data de 08.12.2009, în Verme izbucnit un
incen-diu, la o casă particulară. Proprietarul casei a
suferit multiple arsuri fiind transportat la Spitalul de
Urgenţă din Reşiţa

Poliţi tii de frontier din cadrul Sectorului Poliţiei de
Frontier Oraviţa au depistat 3521 buc ţi petarde i 40
buc ţi artificii.

Luni, 7 decembrie, o persoan surprins în
timp ce sustrăgea produse alimentare dintr-un
magazin, fără a le achita. Prejudiciul a fost recuperat în
totalitate şi predat părţii vătămate.

şti în timp ce fura dintr-
un magazin in satul Borlova n data de 25.11.2009

şi

şi predat poli ştilor din Caransebeş.
Pistolul, produs în Germania, de calibrul 10x22T şi un
înc şase cartuşe de acelaşi
calibru, şorii din localitate,
de c tre ce se afla cu caprele la p

ştii din cadrul Poli şi

ş a

ş
ş

ă ău

ăzii fără să
se asigure

ăsit

ărcător, în care se aflau
a fost găsit pe str. Calea Timi

ă ă ăscut.

ărbat ă a decedat după ce a
fost lovit de un lemn, în pădure 02.12.2009

ătre angaja
ă au

surprins o tânără care a sustras bunuri din magazin.
ă de cercetare care a

identificat-o pe minora D. M. A., de 16 ani, asupra
căreia a fost găsit un set cadou parfum, în valoare de
74 lei. Bunul sustras a fost restituit păr ătămate.

ă
ă ă

ă

ă a fost ă
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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,“ ” “ ”

1.

-

Proiect de hot -

-

-
-
-

ărâre privind rectificarea buge
tului propriu al Consiliului Jude

ărâre pentru modificarea unor
anexe la Hotărârea Consiliului Jude

ătre acesta, cu
modificările ările ulterioare.

Proiect de hotărâre de aprobare a unei modifi
cări în structura finan ării rambursabile interne
aprobată prin Hotărârea Consiliului Jude

ării unui
împrumut în cuantum de 62.100.000 RON pentru
finalizarea unor obiective de investi

ările
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului
de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului
de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului
de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului
de „Cetă

ădulescu.
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului

de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului
de „Cetă

ăvan.
Proiect de hotărâre privind modificarea

organigramei

ărâre privind modificarea
statului de func

ă Socială

ărâre privind aprobarea efec
tuării în anul 2010, a concediului de odihnă neefec
tuat în anul 2009, de către pre

ărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Jude

ă
ă Cara

ă.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
Programului manifestărilor culturale ă

ărâre privind exprimarea
avizului consultativ referitor la normele anuale de
venit pe categorii de meserii pentru anul 2010,
stabilite de către Direc ă a Finan

ărâre privind stabilirea
pre

ărâre privind preluarea în
domeniul public al jude

ă a localită
ăiu

ă

ărâre privind preluarea în
domeniul public al jude

ă a localită

ă

ărâre privind darea în adminis
trare Consiliului Local Fârliug a obiectivului de
investi ă a localită

ăiu

ărâre privind darea în adminis
trare Consiliului Local Ticvaniu Mare a obiectivului
de investi ă a localită

ărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Jude

ă.
Informare cu privire la participarea unei

delega

ări. Interpelări.

ărâre privind aprobarea prelun-
girii perioadei de trageri din finan ă
internă contractată conform Hotărârii nr. 172/2005
privind aprobarea contractării unui împrumut în
cuantum de 62.100.000 RON pentru finalizarea
unor obiective de investi

ările ările
ulterioare.

ţean Cara

ţean nr. 33/
31.03.2009 privind aprobarea bugetului de venituri

ţiilor
ţean

Cara ţate de c

ţ
ţean nr.

172/2005 privind aprobarea contract

ţii ale Consiliului
Judeţean Cara

ţean de Onoare al judeţului Cara

ţean de Onoare al judeţului Cara

ţean de Onoare al judeţului Cara

ţean de Onoare al judeţului Cara

ţean de Onoare al judeţului Cara

ţean de Onoare al judeţului Cara

ţii publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Cara

ţii publice al Direcţiei Generale de
Asistenţ ţia Copilului Cara

ţii Consiliului Judeţean Cara

ţean nr. 88/11.07.2008
privind validarea componenţei nominale aAutorit ţii
Teritoriale de Ordine Public

ţilor
metodice ale Bibliotecii Judeţene ”Paul Iorgovici”
din Re ţa pe anul 2010.

Proiect de hot

ţia General ţelor
Publice Cara

ţurilor medii la produsele agricole din judeţul
Cara

ţului Cara -
ţie “Alimentare cu ap ţilor

Fârliug, Sc ţul
Cara ţii de exploatare a
acestuia.

Proiect de hot
ţului Cara -

ţie „Alimentare cu ap ţilor
Ticvaniu Mare

ţul Cara ţii de
exploatare a acestuia.

Proiect de hot -

ţie: “Alimentare cu ap ţilor Fârliug,
Sc ţul Cara

-

ţie „Alimentare cu ap ţilor
Ticvaniu Mare

ţul Cara

ţean Cara

“ ţa” SRL, modificat

ţii a Consiliului Judeţean la „Zilele Culturii
Române

ţa, în perioada 11-18.11.2009.
Întreb

Proiect de hot
ţarea rambursabil

ţii ale Consiliului Judeţean
Cara

ş-Severin,
pe anul 2009.

Proiect de hot

şi cheltuieli, pe anul 2009, a institu şi serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Jude

ş-Severin, sau finan
şi complet

ş-Severin, cu modific şi comple
t

ş-Severin”
doamnei Olga Delia Mateescu.

Proiect de hot
ş-Severin”

domnului Toma George Maiorescu.
Proiect de hot

ş-Severin”
domnului Ion Cocora.

Proiect de hot
ş-Severin”

domnului Nicolae Dumitru Vl

ş-Severin”
domnului Dumitru Iova Jompan.

Proiect de hot
ş-Severin”

domnului Doru Dinu Gl

şi statului de func

ş-Severin.
Proiect de hot

şi Protec ş-
Severin.

Proiect de hot

şedintele şi vicepreşe
din ş-Severin.

Proiect de hot

ş-Severin,
modificat

şi activit

şi

ş-Severin.
Proiect de hot

ş-Severin, pe anul 2010.
Proiect de hot

ş-Severin a obiec
tivului de investi

ş şi Dezeşti, comuna Fârliug, jude
ş-Severin” şi stabilirea unit

ş-Severin a obiecti
vului de investi

şi Ticvaniu Mic, comuna Ticvaniu
Mare, jude ş-Severin” şi stabilirea unit

ş şi Dezeşti, comuna Fârliug, jude ş-
Severin”.

Proiect de hot

şi Ticvaniu Mic, comuna Ticvaniu
Mare, jude ş-Severin”.

Proiect de hot
ş-Severin nr. 36/2007

privind aprobarea Actului Constitutiv al SC
Ecologica Oravi

şti” la Knittelfeld,Austria
Informare privind deplasarea la Caen, în

Fran

ş-Severin, cu modific şi complet

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)
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1.
Proiect ă

(aprobat)

introdus în regim de urgenţ

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

Plan jude]ean de urgen]@ în caz de
pandemie de grip@ cu virus A/H1N1

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin,
condus de prefectul judeţului, Octavian Ţunea, a aprobat luni, în
unanimitate, „Planul judeţean de urgenţă în caz de pandemie de gripă
cu virusA/H1N1”.

Obiectivul fundamental al planului îl constituie protejarea
populaţiei aflate pe teritoriul judeţului Caraş-Severin, împotriva unei
pandemii de gripă şi vizează îndeplinirea mai multor atribuţii.

Printre acestea se regăseşte pregătirea autorităţilor şi a populaţiei
pentru furnizarea unui răspuns rapid şi credibil, în cazul unei pandemii
de gripă, având la bază rezultatele cercetărilor ştiinţifice în domeniu.

Totodată, conform planului, este vorba de detectarea apariţiei unui
nou virus gripal în perioada de alertă a pandemiei şi oprirea răspândirii
acestuia, în vederea limitării numărului de persoane infectate şi
asigurării condiţiilor optime de îngrijire a bolnavilor la domiciliu sau,
după caz, în spital sau în alte spaţii amenajate.

Toate măsurile trecute în „Planul judeţean de urgenţă în caz de
pandemie de gripă cu virus A/H1N1” se implementează la nivel
judeţean de către instituţiile cu atribuţii în managementul situaţiilor de
urgenţ

Planul mai conţine o prezentare a ceea ce înseamnă pandemia de
gripă, fazele pandemiei de gripă, acţiunile de urmat în cazul suspiciu-
nii sau confirmării infectării cu noul virus gripal, căile de transmitere şi
răspândire, acţiunile de limitare, precum şi atribuţiile ce revin mem-
brilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă Caraş-Severin.

„La nivelul Caraş-Severinului nu a apărut, cel puţin până la
această dată, niciun caz de infectare cu virusul A/H1N1, însă, în judeţ
sunt prezenţi, la cursuri, circa 400 de străini, persoane care vin dintr-o
ţară în care Ministerul Sănătăţii a declarat starea de urgenţă la nivel
naţional pentru epidemie de gripă A/H1N1, la începutul lunii
noiembrie”, a declarat prefectul de Caraş-Severin, Octavian Ţunea.

ă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Jude]ean din data de 9 decembrie 2009

Finalizarea proiectului “Dezvoltarea
turismului tematic în Banatul Montan”

Consiliul Judeţean Caraş-Severin a implementat în perioada
03.09.2008 - 30.11.2009 proiectul intitulat „Dezvoltarea turismului
tematic în Banatul Montan”, în parteneriat cu Municipalitatea Vrset,
Serbia.

Proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilă în cadrul
Programului de Vecinătate România-Serbia 2006.

Valoarea totală a proiectului a fost de 243.945 €, din care valoarea
finanţării nerambursabile este de 219.365 € (89,93%)

Obiective specifice:
a) Promovarea culturii ospitalităţii
b) Creşterea conştientizării publicului în ceea ce priveşte

ecologismul şi dezvoltarea durabilă
c) Crearea unei mărci puternice pentru regiunile transfrontaliere şi

punerea bazelor pentru dezvoltarea pe viitor a regiunii
d) Dezvoltarea economiei locale
e) Creşterea vânzărilor unui anume produs prin diferite forme de

turism
f) Scăderea ratei şomajului prin crearea de noi locuri de muncă în

sectorul turistic
g) Crearea unui plan strategic în scopul dezvoltării turistice
Grupul ţint

ţenii care lucrez
ţenii ţate din punct de vedere

social ţiile turistice locale.
În cadrul proiectului a fost realizata o Strategie de dezvoltare a

turismului în judeţul Caraş Severin.

ă căruia i s-a adresat proiectul a fost format din
întreprizătorii locali în turism, cetă ă în domeniul
turistic, cetă şomeri şi grupuri amenin

şi organiza
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Eugen Ionescu şi Emil Cioran au fost numiţi post-mortem membri ai Academiei Române Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei a
lansat un site şi un telefon verde de urgenţă: 021.9833, aflate nonstop la dispoziţia femeilor agresate Fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov
va veni la Bucureşti pe 21 decembrie, la marcarea a 20 de ani de la Revoluţia din 1989 Banca Naţională a României (BNR) a stabilit, pentru
luna decembrie, o rată a dobânzii de referinţă de 8% pe an Cazurile de malpraxis vor putea fi soluţionate şi prin procedura de mediere S-a
decis efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor pe întregul teritoriul României în perioada 12-21 martie 2011
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� Ordinul Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii nr.
4666 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei,
cercetarii si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea
programelor de studii universitare de masterat evaluate
de Agentia Româna de Asigurare a Calitatii în
Învatamântul Superior. (M.O. nr. 603/01.09.2009)

Circulara Banca Nationala a Romaniei nr. 32 privind
nivelul ratei dobânzii de referinta a Bancii Nationale a
României valabil în luna septembrie 2009. (M.O. nr.
603/01.09.2009)

Ministerul Mediului - Ghid a Programului national de
îmbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii
verzi în localitati Nr. - din 20-August-2009 (M.O. nr.
605/02.09.2009)

H.G. nr. 943 privind modificarea si completarea H.G. nr.
749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor,
a structurilor institutiilor de învatamânt superior si a
specializarilor/programelor de studii universitare de
licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu
organizate de acestea. (M.O. nr. 608/03.09.2009)

H.G. nr. 963 pentru completarea anexei nr. 1 la H.G. nr.
264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru
efectuarea de plati în avans din fonduri publice. (M.O. nr.
608/03.09.2009)

Ordinul nr. 56 al Autorit ii National Sanitara Veterina-
ra si pentru Siguranta Alimentelor privind completarea
Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor
privind procedura de înregistrare sanitara veterinara si
pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si
de vânzare directa si/sau cu amanuntul a produselor
alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si
a activitatilor de productie, procesare, depozitare, trans-
port si comercializare a produselor alimentare de origine
nonanimala, aprobata prin Ordinul presedinteluiAutoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor nr. 111/2008. (M.O. nr. 611/08.09.2009)

Ordin M90 Ministeru Apararii Nationale pentru
modificarea Normelor privind stabilirea calitatii de veteran

de razboi de catre Ministerul Apararii Nationale, aprobate
prin Ordinul ministrului apararii nr. M.127/2008. (M.O. nr.
611/08.09.2009)

Ordin 1445 Agenti National de Administrare
Fiscala privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor
declarati inactivi. (M.O. nr. 611/08.09.2009)

Academia Romana Statut Statutul Academiei
Române Nr. - din 14-Septembrie-2009 (M.O. nr.
617/14.09.2009)

O u 97 pentru modificarea Legii învatamântului
nr. 84/1995. (M.O. nr. 618/14.09.2009)

H 967 privind transmiterea fara plata a unor
bunuri mobile din proprietatea privata a statului si din ad-
ministrarea Ministerului Apararii Nationale în proprietatea
privata a municipiului Caransebes si în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul
Caras-Severin. (M.O. nr. 618/14.09.2009)

H 865 pentru modificarea termenului prevazut la
art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele masuri
de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul
Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prin concedieri
colective, ca urmare a restituirii padurilor catre fostii
proprietari. (M.O. nr. 619/15.09.2009)

Hotarâre Camer Consultantilor Fiscali
privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de
consultant fiscal - sesiunea octombrie 2009. (M.O. nr.
620/15.09.2009)

H 905 privind transmiterea unor imobile din
domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului
Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al
Politiei de Frontiera Caras-Severin în domeniul public al
comunei Varadia si în administrarea Consiliului Local al
Comunei Varadia, judetul Caras-Severin. (M.O. nr.
621/16.09.2009)

Circulara Banc National a Romaniei privind
punerea în circulatie, în scop numismatic, a unor monede
dedicate domnitorului Vlad Tepes cu ocazia aniversarii a

550 de ani de la prima atestare documentara a orasului
Bucuresti de catre acesta, la 20 septembrie 1459. (M.O.
nr. 621/16.09.2009)

Statut Asociatiei Generale a Vânatorilor si Pescarilor
Sportivi din România Nr. - din 16-Septembrie-2009 (M.O.
nr. 621/16.09.2009)

H 922 pentru modificarea si completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005
privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în
strainatate, aprobate prin H G nr. 94/2006. (M.O. nr.
622/16.09.2009)

rdin 1125 Ministerul S n t ii privind modi-
ficarea si completarea Normelor metodologice de aplicare
a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei
medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de
sanatate pt. anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului
sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari
de Sanatate nr. 416/428/2009. (M.O. nr. 625/18.09.2009)

Ordin M95 inisterul Apararii Nationale privind
stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor executorii
având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din Ministerul Apararii Nationale. (M.O. nr.
631/23.09.2009)

Decret-lege 118 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor
deportate în strainatate ori constituite în prizonieri
(republicare). (M.O. nr. 631/23.09.2009)

H 956 privind nivelurile pentru valorile impo-
zabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate
acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul
fiscal 2010. (M.O. nr. 633/24.09.2009)

H 1007 pentru modificarea H G nr. 1.777/2004
privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele
sectoare de autostrazi si de drumuri nationale europene
(E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate
exclusiv transportului de persoane, în zilele de vineri,
sâmbata, duminica si de sarbatoare legala. (M.O. nr.
633/24.09.2009)
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

În urma unor modificări aduse codului fiscal, şi
destinate consumului propriu al

gospodăriilor individuale, în limita unei cantităţi echivalente
de cel mult 250 litri de produs pentru fiecare gospodărie
individuală/an, cu concentraţia alcoolică de 100% în volum,
se exceptează de la plata accizelor.

ţuica
rachiurile de fructe

Termenul limită de predare a
de către persoane fizice şi firme pentru preluarea
datelor privind perioadele de stagiu realizat în sistemul
public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, în
scopul realizării unei arhive electronice, a fost prelungit
până la 30 septembrie 2010.

carnetelor de muncă În luna octombrie 2009, câştigul
nominal brut a fost de

1881 lei, cu 1,1% mai mare faţă de luna
precedentă, în timp ce câştigul salarial
mediu net a crescut cu 16 lei faţă de luna
septembrie.

salarial mediu
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Turul al doilea al alegerilor prezidenţiale s-a desfăşurat duminică,
6 decembrie. Au fost organizate în total 21.706 secţii de votare, din
care 21.412 sunt secţii de votare interne.

În străinătate au funcţionat 294 secţii de votare: în Italia 55 de
secţii; în Spania - 38; în Republica Moldova - 13; în Franţa - 9; în
Germania - 5; în Ungaria - 4; în Rusia - 3; în Marea Britanie - 8; în
Belgia - 4; Grecia - 6; Canada - 4; SUA- 28.

Cifrele anunţate luni de Biroul Electoral Central ca rezultate
finale, ce urmează a fi validate:

Diferenta dintre cei doi este de 0,67% - 70.048 voturi
Curtea Constituţională trebuie să valideze rezultatul

anunţat de BEC.

din care: mediu urban - 54.7%
mediu rural - 60,1%

98,69% - 10.481.568 de voturi valabil exprimate
1,30% - 138.476 voturi nule

�

�

Traian Băsescu: 50,33% - 5.275.808 voturi
Mircea Geoană: 49,66% - 5.205.760 voturi

58,02%/10.620.116 prezenţa la vot

.

.
Prezenţa la urne în străinătate:147754 din care 146876 voturi

valabil exprimate

Românii au votat în număr mare în Spania, unde prezenţa la urne
a fost de 35.911 de persoane, în R. Moldova (12.257) şi în Italia
(42.676). Prezenţa a fost ridicată şi în Canada (2.944 de persoane),
Belgia (4.294), Franţa (6.360), Marea Britanie (6.004), Germania
(3.935) şi SUA(8.513).

�

�

Traian Băsescu: 78,86% - 115.831
Mircea Geoană: 21,13% - 31.045
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Alegeri prezidenţiale 2009 - turul II

Caraş-Severin

Alegători înscrişi pe listele permanente: 284.177
55.05% - 156 467 prezenţa la vot
154.849 voturi valabil exprimate
1.618 voturi nule

, alegători: 7948, 46.21% - 3 673 prezenţa la
vot, 3 615 voturi valabil exprimate,

Mircea Geoană 53.94% - 1 950
Traian Băsescu 46,05% - 1 665

, alegători: 4 911, 71.51% - 3 512
prezenţa la vot, 3 483 voturi valabil exprimate,

Traian Băsescu 52.97% - 1 845
Mircea Geoană 47.02% - 1 638

, alegători: 15 448, 45.09% - 6 967 prezenţa
la vot, 6 889 voturi valabil exprimate,

Traian Băsescu 54.14% - 3 730
Mircea Geoană 45.85% - 3 159

, alegători: 26 399, 47.91% - 12 650
prezenţa la vot, 12 513 voturi valabil exprimate,

Traian Băsescu 50.16% - 6 277
Mircea Geoană 49.83% - 6 236

, alegători: 12 007, 50.14% - 6 021
prezenţa la vot, 5 965 voturi valabil exprimate,

Mircea Geoană 58.74% - 3 504
Traian Băsescu 41.25% - 2 461

, alegători: 11 596, 49.31% - 5 718
prezenţa la vot, 5 650 voturi valabil exprimate,

Traian Băsescu 55.27% - 3 123
Mircea Geoană 44.72% - 2 527

, alegători: 10 781, 53.99% - 5 821
prezenţa la vot, 5 730 voturi valabil exprimate,

Traian Băsescu 53.96% - 3 092
Mircea Geoană 46.03% - 2 638

, alegători: 79 356, 46.34% - 36 781
prezenţa la vot, 36 364 voturi valabil exprimate,

Traian Băsescu 53.53% - 19 466
Mircea Geoană 46.46% - 16 898

Traian Băsescu: 52,18% - 80.812 voturi
Mircea Geoană: 47,81% - 74.037 voturi

Localităţi din Caraş-Severin
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Parlamentul Republicii nu a reuşit nici în 7
decembrie să aleagă un nou preşedinte. Singurul candidat,
Marian Lupu, a obţinut doar 53 de voturi, cu 8 mai puţin
decât ar fi fost necesare, ca urmare a boicotului la care a
recurs Partidul Comuniştilor. cest al doilea eşec va
conduce la organizarea de alegeri anticipate în 2010.

Moldova

A

Gazprom şi compania italiană ENI au
semnat un memorandum de înţelegere cu
privire la conducta de gaz ,
memorandum ce include un acord privind
aderarea companiei franceze EDF la
proiectul South Stream.

South Stream

Comisia Europeană a rezervat numere de telefon
la care pot suna victimele infracţiunilor şi persoanele
care au nevoie de asistenţă medicală fără caracter
urgent:

Victimele infracţiunilor
Asistenţă medicală fără caracter de urgenţă

- 116 006:
- 116 117:
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Criza financiară internaţională va adânci sărăcia în Europa de Est şi Asia
Centrală - relevă un raport al Băncii Mondiale China a depăşit Noua Zeelandă şi Marea Britanie ca cea mai mare sursă de imigranţi aiAustraliei

Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare de 1 decembrie, 2009 Preşedintele sârb, Boris Tadic, a declarat că Serbia are două obiective centrale -
păstrarea integrităţii teritoriale şi a suveranităţii şi aderarea la UE Guvernul rus a aprobat planul de privatizare pe 2010 potrivit căruia se vor vinde
acţiuni proprietate publică în valoare de 72 miliarde de ruble, circa 2,5 miliarde de dolari 30% dintre ghirlandele luminoase de Crăciun constituie
un „risc de siguranţă major” în locuinţe, avertizează un raport al UE

Arată mai mult ca Starship Enterprise scufundată în
mare, dar acest vas vertical ar putea fi viitorul exploatării
oceanului. Denumită SeaOrbiter, structura de 51 m (21 de
metri în aer şi 30 sub nivelul mării) este gândită a fi prima
navă verticală din lume care să permită omului o
perspectivă revoluţionară a vieţii din adâncuri.

Deşi în prezent doar un prototip, inventator ei Jacques
Rougerie, crede că staţia sa internaţională oceanografică
va fi în curând gata să navigheze. Rougerie vrea ca nava să
fie o staţie spaţială pentru mare, care să ofere oamenilor de
ştiinţă accesul în lumea submarină mai puţin cunoscută. "În
prezent, ei [oceanografii] se pot scufunda doar pentru
perioade scurte de timp pentru ca apoi să fie aduşi înapoi la
suprafaţă. Este ca şi cum te-ai duce să explorezi jungla
amazoniană iar elicopterul ar trebui să te ia înapoi după
numai o oră." a spus Rougerie pentru The Times.
"SeaOrbiter va oferi o prezenţă mobilă permanentă, cu o
fereastră spre ceea ce se află sub suprafaţa mării."

Arhitectul doreşte să lanseze o jumătate de duzină de
nave. În acest moment el spune că are jumătate din cele 35
millioane € cât va costa construirea primei, şi este
încrezător că va găsi restul de bani.

SeaOrbiter va fi, de asemenea, un instrument util pentru
studierea legăturii dintre încălzirea globală şi oceane.

Rougerie, 64 de ani, a mai spus: "Doar în ultimii 50 de
ani am aflat că există sezoane în apă, cu plante ce înfloresc,
cu deşerturi, păduri şi o viaţă intensă. Produse alimentare şi
medicamente ale viitorului vor veni din ocean. Acum

începem să conştientizăm faptul că oceanele au un rol
major în echilibrul fragil al planetei noastre."

Atunci când va fi prima lansare, vor fi şase membri ai
echipajului, şase oameni de ştiinţă şi încă şase persoane la
bord.Acestea pot fi astronauţi care se vor antrena în condiţii
extreme sau doctori ce vor studia comportamentului uman
în mediu submarin.

SeaOrbiter se va deplasa silenţios în ocean,
instrumente de navigaţie, echipamente de comunicaţii şi o
punte de veghe se va ridica deasupra suprafeţei mării.

Sub nivelul apei, va exista o punte presurizată pentru
scafandrii ce vor efectua misiuni zilnice pe o perioadă de
câteva luni. Vor exista spaţii pentru sport, relaxare la fiecare
nivel. Sistemul anti-coliziune al navei se bazează pe cel
folosit de staţia spaţială internaţională.

Proiectul a fost menţionat de către Preşedintele
Sarkozy într-un discurs în această vară şi a câştigat sprijinul
unor companii, cum ar fi DCNS, constructorul naval,
precum şi Thales, o companie majoră a sistemelor
electronice care acţionează în domenii cum ar fi apărare,
industria aerospaţială, companiile aeriene.

Dacă totul decurge după calendar, prima SeaOrbiter va
fi lansată în Marea Mediterană, în 2010, în cadrul Uniunii
pentru Mediterana. Copii adiţionale vor fi lansate treptat în
Oceanul Pacific şi Oceanul Indian. Toate aceste misiuni vor
fi conectate prin sateliţi. Acest lucru va permite să se
înţeleagă în timp real, ceea ce se întâmplă la nivel global.

Noua agendă pe cinci ani a UE în domeniul libertăţii, securităţii
şi justiţiei, denumită Programul de la Stockholm, vizează
transformarea Europei într-un spaţiu mai sigur, garantând
totodată drepturile cetăţenilor. Acest document strategic a fost
discutat de miniştrii justiţiei şi afacerilor interne la 30 noiembrie şi
1 decembrie, urmând să fie adoptat în cadrul reuniunii Consiliului
European din 10-11 decembrie.

Conform acestui program, Uniunea
trebuie să fie un spaţiu unic în care
drepturile şi libertăţile fundamentale să fie
protejate. Viaţa privată a cetăţenilor trebuie
să fie garantată dincolo de frontierele
naţionale, în special prin protejarea datelor
cu caracter personal.

Există în continuare obstacole în calea
recunoaşterii actelor juridice în alte state
membre. Este necesară o mobilizare a
resurselor în vederea eliminării acestor
obstacole. Oamenii ar trebui să aibă acces
mai uşor la justiţie, pentru a-şi putea exercita drepturile pe întreg
teritoriul Uniunii.

Ar trebui elaborată o strategie de securitate internă în vederea
unei mai bune combateri a criminalităţii organizate, a terorismului

şi a altor ameninţări. Aceasta ar consolida, de exemplu, coope
rarea poliţienească, gestionarea frontierelor şi protecţia civilă.

Un alt obiectiv-cheie este instituirea unei politici europene
cuprinzătoare în materie de migraţie, bazată pe solidaritate şi
responsabilitate. O migraţie legală bine gestionată poate fi în
avantajul tuturor, însă sunt necesare totodată acţiuni eficiente

pentru stoparea imigraţiei i legale.
Persoanele care au nevoie de protecţie
trebuie să aibă acces la proceduri de azil
eficiente.

Tratatul de la Lisabona eficientizează
procesul decizional în domeniul justiţiei şi
afacerilor interne. Procedura legislativă
obişnuită, prin care deciziile sunt adoptate
cu majoritate calificată în cadrul Consiliului,
iar Parlamentul European are competenţe
colegislative depline, este aplicabilă acum
pentru majoritatea domeniilor, cum ar fi
imigraţia legală şi cooperarea judiciară în

materie penală. Prin urmare, măsurile la nivelul UE şi la nivel
naţional din aceste domenii vor face obiectul controlului
jurisdicţional al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

-

Începând de luni, 7 decembrie, Direcţia Generală
Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei Europene invită
toţi europenii să îşi exprime opţiunea în faza finală a
concursului privind logoul comunitar pentru produse bio.
Site-ul web http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/
index.htm va găzdui votul online, cele trei logouri care au
ajuns în faza finală urmând să fie afişate pe acest site până la
31 ianuarie. Noul logo are ca scop sporirea protecţiei
consumatorilor şi promovarea agriculturii ecologice. Spre
deosebire de logoul actual, noul logo va fi obligatoriu pentru
toate produsele bio preambalate care provin din cele 27 de
state membre şi îndeplinesc standardele de etichetare.

„Prin acest vot online, Comisia Europeană vrea să se
asigure că noul logo va fi pe placul unui număr cât mai mare
de oameni. În acelaşi timp, acest proces de selecţie deschisă
contribuie la obiectivul mai larg de a face ca oamenii să
conştientizeze importanţa sectorului agriculturii ecologice”, a
declarat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru agricultură
şi dezvoltare rurală.

Noul logo trebuie să reprezinte Comunitatea atât în
interiorul cât şi în afara graniţelor ei. Trebuie să fie uşor de
reţinut şi de asociat cu UE şi cu agricultura ecologică, fără a
folosi cuvinte sau litere.

Pentru această dificilă sarcină, Comisia Europeană a
apelat la studenţi la arte şi design din întreaga Europă, lan
sând un concurs privind logoul comunitar pentru produse bio,
care s-a desfăşurat în perioada aprilie-iunie 2009. În total, 3
422 de viitori designeri şi-au prezentat propunerile inovatoa
re. După încheierea concursului s-a încheiat, un juriu compus
din specialişti renumiţi pe plan internaţional a selectat cele
trei logouri care vor intra în faza finală a concursului.

-

-

Agenţia Internaţională pentru Ener
gie Atomică (AIEA) a aprobat crearea, în
Rusia, a unei bănci internaţionale de
combustibil nuclear, sub egida organiza
ţiei din cadrul ONU.

Banca va furniza uraniu slab îmbo
găţit unor ţări care îndeplinesc strict
criteriile de neproliferare nucleară.

Propusă de Rusia, rezoluţia, care a
fost susţinută de 14 ţări, între care alte trei
puteri nucleare (Statele Unite, Franţa şi
Marea Britanie), a fost adoptată de
Consiliul celor 35 de Guvernatori aiAIEA.

În total, 23 de ţări au votat pentru, opt
împotrivă şi una nu a luat parte la vot.

Ţările care s-au opus (Argentina, Bra
zilia, Cuba, Egipt, Malaezia, Pakistan,
Africa de Sud şi Venezuela) au apreciat
că puterile nucleare vor astfel să obstruc
ţioneze dreptul ţărilor în curs de dezvol
tare de a-şi lansa propriul program.

-

-

-

-

-
-

În viitor părinţii vor putea să concilieze mai bine viaţa profesională
şi viaţa de familie, deoarece la 30 noiembrie miniştrii muncii au con
venit asupra consolidării cerinţelor minime privind concediul pentru
creşterea copilului. O nouă directivă va conferi efect juridic unui acord
recent încheiat între angajatorii europeni şi uniunile sindicale. Toţi
salariaţii, indiferent de tipul de contract, vor beneficia de perioade mai
lungi de concediu şi de o mai bună protecţie împotriva discriminării.

Noile norme, care urmează să fie aplicate până la începutul anului
2012, vor îmbunătăţi mai multe aspecte ale situaţiei părinţilor care
lucrează. Fiecare părinte va putea beneficia de un concediu de patru
luni pentru fiecare copil, spre deosebire de situaţia actuală în care
multe ţări din UE acordă numai trei luni. Cel puţin o lună din acest
concediu nu poate fi transferată de la un părinte la celălalt. Această
prevedere este menită să îi încurajeze pe taţi să îşi asume mai multe
responsabilităţi în familie.

Părinţii care revin din concediul pentru creşterea copilului vor avea
dreptul să solicite modalităţi de lucru flexibile, iar angajatorii trebuie să
ia în considerare şi să răspundă solicitărilor de acest tip. Alte noi ele
mente, faţă de fostul acord dintre partenerii sociali încheiat în 1995,
includ clarificarea faptului că sunt acoperiţi şi lucrătorii cu contract pe
durată determinată, cei cu fracţiune de normă şi lucrătorii temporari.
Se poate solicita o perioadă de calificare, dar aceasta nu trebuie să
depăşească un an.

Părinţii care lucrează vor fi protejaţi nu numai împotriva demiterii,
ci şi împotriva unor tratamente mai puţin favorabile pe motiv de conce
diu pentru creşterea copilului. În ansamblu, noile dispoziţii vizează
creşterea egalităţii de gen prin faptul că le oferă femeilor oportunităţi
de muncă echivalente cu cele ale bărbaţilor.

Deşi guvernele naţionale deţin în principal responsabilitatea pen
tru politica ocupării forţei de muncă, UE are un rol complementar în
stabilirea unor standarde de muncă minime şi în crearea unor condiţii
echitabile pentru angajatorii europeni.

-

-

-

-

Hondurans a votat
pentru legitimitate

În Honduras s-a votat recent pentru
un nou pre ţa c -

-

ţie, Manuel Zelaya, democratic ales.
Rezultatele oficiale l-au dat câ

ţional. Singurul
candidat pro-Zelaya a ie -

ţionali,
cine a câ -

ţio-
nal

ţiţi privind
recunoa

ţial a condamnat formal
lovitura de stat, SUA a recunoscut
victoria “ampl ”

ţiale din
Honduras sunt “un pas necesar

”
ţ

ţin apropiate de
Washington, sunt alarmate de faptul c

.

şedinte, în speran

şedintele în
func

ştig

şit din curs

ştigat alegerile a fost o proble
m

şit s

şi publicul
din Honduras sunt împ

şterea alegerilor.
Dup

şedintelui ales
Porfirio Lobo. Departamentul de Stat a
declarat c

şi
important înainte spre rezolvarea crizei
politice a

şi militar
sprijinind alegerile, împreun

şi Costa Rica.
Restul statelor din continent, mai

mult sau mai pu

ă, în ciu
da multor întrebări din jurul alegerilor, ele
ar putea restabili legitimitatea guvernu
lui, la cinci luni după o lovitură de stat
militară ce a răsturnat pre

ător pe
fermierul conservator, Porfirio Lobo,
membru al Partidului Na

ă, lă
sând două grupuri conservatoare, legate
strâns de armată, în primele rânduri.

Pentru observatorii interna

ă secundară. Comunitate interna
ă, care nu a reu ă inverseze

lovitura de stat din 28 iunie, prima în
America Centrală în 16 de ani

ăr

ă ce ini

ă a pre

ă alegerile preziden

ării. Votul a provocat diviziune
între sud-americani, cu Statele Unite,
principalul partener comercial

ă cu Peru,
Panama

ă
lovitura de stat a trecut nepedepsită, într-
o regiune care a luptat din greu împotriva
conducerii militare

Prima "Staţie Spaţială a Mării”

Programul de la Stockholm:
pentru o Europă mai sigură

Comisia a lansat votul online privind
noul logo comunitar pentru produse bio

Extinderea concediului
pentru cre}terea copilului
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Vând teren pe Calea Caran-
sebe .

ţ 25 €/mp. Tel.
0766-677491.

Vând teren pe Calea Timi -

. ţ 20 /mp. Tel.
0255-233119, 0770-849354.

Vând în B
ţe de teren pentru

construcţii sau investiţii cu sau
f ţi. Tel. 0724-998500.

Închiriez/vând în B

ţei,
avantajos. Tel.

Vând garsonier ţioas

Tel. 0724-998500.
Vând cas -

ţ .000
€ . Tel. 0355-411682, 0729-
357909.

Vând garsonier -
ţiri, ocupabil

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

şo
rii, deasupra de Transprotector,
3 600 mp. Pre

şi utilat, zona pie

şi gr

€

ăile Herculane mai
multe suprafe

ără utilită
ăile Her-

culane apart. cu 2 camere, com
plet mobilat

0724-998500.
ă spa ă,

40 mp, et. 1, Mociur, avantajos.

ă Dognecea, 2 ca
mere, bucătărie, curte, fântână
betonată ădină. Pre

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

-

20
neg

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Decembrie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Imobiliare

Vând te lev izo r co lo r,
Grunding, diagonala 80, 200 lei;
televizor color itsubishi

ă
muzicală cu boxe, Aiwa, 300

a

ără monitor, 200 lei;
sta

ă 110 cm, 150 .
Tel. 0743-431976.

ăr orice produse elec-
tronice, bune

0743-431976.
Vând mobilă de sufragerie

ondulată cu furnir. Tel. 0355-
414631 (după or 20

ă la 10).

ăurit trifa
zică GR16, convector pe gaz,
trusă de tăiere oxigaz, genera
tor acetilenă, compresor, aparat
de sudură. Tel. 0720-545776.

Vând palincă de Zalău de
cea mai bună calitate. Pre

ărat în 2009,
500 lei. Tel. 0763-630155.

Vând Nokia 6310. Tel. 0722-
742502.

Cumpăr aparate de radio
vechi, pe lămpi defecte, dete
riorate sau func

ărimi. Pre

ăzi noi verticale, pre

ă second-hand
import Germania, calitate supe
rioară, dormitoare, vitrine, mese
scaune, col

ăr sta
ă Doina Delta.

Tel. 0720-545776.

M ,
diagonala 70, 200 lei; combin

ţi; calculator Pentium 3,
complet, 250 lei; calculator
Pentium 3 f

ţie de amplificare 200 aţi,
150 lei; plasm €

Cump

ţa pân
Vând joc Sony Play Station

2, cip, 48 jocuri, preţ 270 lei. Joc
Sony Play Station portabil, 5
jocuri, preţ 110 € sau schimb cu
telefon mobil. Jocuri originale
PS2, PSP, PS3, preţ

-

-

ţ 25
lei/litru. Tel. 0745-391600.

Vând P4 1.8 ghz 2000 ddr
cdrw+dvd cump

-
ţionale. Ofer 10-

40 lei în funcţie de stare. Tel.
0720-545776.

Vand Samsung 900i, nou
300lei, staţie Yamaha 4-150w
100 €, boxe 500w-2 1.000 lei.
Tel. 0746-434797.

Vând ghete de fotbal noi,
negre, cu crampoane de plastic
sau metalice demontabile,
diverse m ţ 40 lei
perechea. Tel. 0745-391600.

Vând telefon Nokia 6310.
Tel. 0722-742502.

Vând l ţ
100 lei. Tel. 0744-963406.

Vând mobil
-

ţare, canapele, etc.
www.mobilasecond.webs.com
Tel. 0767-070299.

Vând monitor CRT de 17”
Fujitsu-Siemens

ţ nego-
ciabil. Tel. 0762-916001.

Cump ţie de amplifi-
care româneasc

w

w

a

Vând ma

şi defecte.
Tel.

şi
diminea

20 lei
bucata. Tel. 0732-327440.

şina de g

şi monitor LCD
de 19” Wiewsonic, pre

Auto-Moto-Velo

6

Oferte-Cereri

de Serviciu

Matrimoniale
T

Intelectual, 35 de ani, curat,
dotat, caut doamne sau cupluri
pt. a petrece clipe minunate. Tel.
0742-682681, id: iacda34

Caut amant

ân

ţ

Pensionar

Senzual

ţi, pt. relaţie, ajut
financiar. sms 0732-280864.

B

ţii, pt. relaţie. Tel. 0356-
719919.

ăr prezentabil 38/1,76/
76 manierat, tandru, doresc
cuno ă cu doamnă pentru
prietenie (căsătorie). Tel. 0731-
754476.

ă, 60 ani caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0355-808808, 0770-391275.

ă ă
te cunosc. Tel. 0729-215998.

ă tânără, sexi,
fără prejudeca

ărbat prezentabil, 40 ani,
caut doamnă, domni ă fără
obliga

ştin

şi sexy aştept s

şoar

Tân
ţii, caut o doamn

ăr, 35 ani, 1.85 m, 95 kg,
fără obliga ă de
vârstă apropiată pentru priete-
nie sau căsătorie. Poate avea 1-
2 copii. Tel. 0771-625780.

Vând Dacia 1300, fabricat

ţionare 550 € negociabil.
Tel. 0724-092631.

Vând microbuz Ford, an
2000, 3,5 t, în stare bun

ţ de criz

ţ de
criz

ţ
2.300 € fix, stare perfect

ţionare. Tel. 0762-976403.
Vând Fiat Tipo an ‘93 motor

1,9 tdi, înmatriculat, taxe la zi,
preţ neg. Tel. 0746-434797.

Vând Dacia Logan 2007
motor 1,4 mpi, înmatriculat, taxe
la zi, impecabil ţ nego-
ciabil. Tel. 0746-434797.

Vând Passat an 2000, motor
2,5 tdi, full option, înmatriculat,
taxe la zi, preţ negociabil. Tel.
0746-434797.

Vând Fiat Palio Week-end,
an 1998, 1.242 cmc, benzin

-
-

-

-

ţionat, computer bord,
volan reglabil, cd

ţinut

ţ 5.400 neg. Trimit poze
celor interesaţi. Vând compo-
nente de motor de Golf 4, 1,9
tdi, alh. Tel. 0745-032640,
0732-975314, 0771-387548.

Opel Astra berlin

-
-
-

ţie, abs, manual
de service, jante de aliaj pe 17”,
8 airbag, radio cd cu comenzi pe
volan, car kit Nokia, volan multi
funcţional, cârlig remorcare,
tobe sport, cotier ţie
schimbat -

-
pt. ţi.

Preţ 5.400 neg. Accept test veri-
ficare. Tel. 0731-316924, 0752-
310009, 0771-387541.

Piese Dacia la preţ conve-
nabil. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314

ă
în 1980, 85.000 km, stare de
func

ă
ă Tel.

0721-890044.
Vând Golf 3 GTI, 2.0,

înmatriculat, avariat. Pre
ă! Tel. 0355-179889.
Vând Peugeot Boxer, an

1996 cu verificare în 2010, pre
ă de

func

ă, pre

ă,
climă, abs, geamuri electrice,
închidere automată, 2900 €. Tel.
0723-244569.

Vând Opel Astra an 2000,
1.686 cmc, diesel, climă, abs,
înmatriculat, full options, gea
muri electrice, închidere auto
mată, 5900 €. Tel. 0723-244569

Opel Astra 1600 an 2000,
are climă, geamuri electrice, 4
airbag-uri, oglinzi electrice,
închidere centralizată, telefon
încorporat. Tel. 0740-300282.

Vând Matiz an 2003, A/C,
80.000 km, 2.800 € neg. Tel.
0766-709981.

Vând Volkswagen Golf 1,9
TDI, 90 CP, alb, an 2001, înma
triculată în RO în 08, euro 3,
cutie manuală 5+1, 4 geamuri,
oglinzi electrice încălzite helio
mate, abs, esp, servo, închidere
pe telecomandă, 4 airbag-uri,
aer condi

ăcută recent,
bine între ă, alte detalii la
vizionare. Accept test verificare.
Pre

ă, tuning,
diesel, 2004, 1686 cmc, cdti, 59
kW, 80 CP, motorină, 156.000
km, înscrisă, albastru închis
metalizat, închidere centraliza
tă, climatronic, geamuri electri
ce, dispozitiv antidemaraj elec
tric, servodirec

ă, distribu
ă la 152.000, unic pro

prietar Germania, recent înscri
să. Trimit poze interesa

şi Opel
Astra combi la pre

şi casetofon
original, revizie f

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

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând 4 roţi cu jenţi de alumi-
niu cu 4 prezoane 185/15 aduse
din Germania. Preţ 150 €. Tel.
0732-287350.

Vând 2 telescoape spate,
noi pentru Renault Laguna,
model 1996-2000, cump

ţ 100 €. Tel.
0722-413434.

Vând Dacia, an fabricaţie
1996, 1.800 lei neg. Tel. 0762-
976403.

Vând Dacia, an fabricaţie
1998, verificare 2011. Tel. 0762-
976403.

ţ 4.200 € sau variante.
Tel.0749-281718, 0355-411057

Vând moped Harley model
2009, nu necesit -

ţiuni, sigilate. Preţ
300 lei. Tel. 0742-675250.

Cump -

.

.

-
ţ 5.500 €. Tel. 0746-

434797.
Vând Honda CBR 600 F3

ro ţio-
nare. Preţ negociabil 1.800 €.
Tel. 0741-399934.

ă până în
01.12.2009. Pre

ărate
din Germania. Pre

ă, înmatriculată
RO, pre

ă permis, mo
dificat, 700 €. Tel. 0763-630155.

Vând alarme auto Carvox
CX-999 cu pornire motor,
multiple op

ăr pentru Dacia inte
rioare pentru toate u

ă de func

Vând OpelAstra Caravan an
2000 1,6 benzin

şile. Tel.
0355-800815, 0722-856769.

Vând Passat 750 €, Tico
1 700, faruri şi stopuri clare 200
€. Tel. 0727-145623, 0355-
411484

Renault Scenic 2001 1,9 dci
înmatriculat, taxe la zi, impe
cabil, pre

şu în stare bun

(continuare )în pagina 1

Vând centrală termică Jun
kers 24 Kw la cos

ă mare,
două rulouri ferestre. Tel. 0745-
032640, 0771-387548, 0732-
975314.

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

ă

ăci, ma
ă cusut Singer, fotografie înră

mată cu Lenin
ă. Tel. 0745-032640,

0771-387548, 0732-975314.
Pahare de lux pentru nuntă

ă

-

.

.
Vând fân convenabil în zona

Câlnicel. Tel. 0355-808744.
-
-

şi convector
mare pe gaz. Tel. 0720-545776.

Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic cu diagonal

şi
unul pt calculator nou, culoare
închis , 80 lei.Tel.0745-032640
0732-975314, 0771-387548

Vând patefon cu pl şi
n

şi alte 3 persoane
la mas

şi alte accesorii de lux pentru
nunt şi botez. www.pahare-de-
nunta.eu. Tel. 0724-039740.

Angajez vânzătoare în
Câlnic. Tel. 0742-612072.

ăm farmacist, într-o
localitate situată la 15 km de
Re

ă în română
ă mul

ătoarele eve
nimente la pre

ă etc. Tel 0770-479506,
0721-606034.

Calculatoarele vă fac neca
zuri? La 0743-854045 ve ăsi
cu siguran ă ajutorul de care
ave

ări interioare
ă,

rigips, podele, tencuială deco
rativă, izola

ăm consultan ă, do
cumenta

ără concuren ă. Tel 0745-
032640, 0771-387548, 0732-
975314.

Servicii de implementare
ISO 9001, 14001, 18001, 22000
2700, HACCP, SA 8000 la pre

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

Cele mai ieftine asigurări de
via ă ă pentru per
soane fizice, juridice

ă
ăriile p ob

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

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

Angaj

şi

şi invers, urgent. V

şi
exterioare, gresie, faian

şi echipamente de interven şi
protec

şi nonvia
şi institu

şi prim

şi b

Acord asisten

ţa. Informaţii la telefon:
0764-100416.

Caut un post de lucru ca
translator din italian

ţumesc.
Tel. 0734-419460.

Sonorizez urm -
ţuri avantajoase:

nunţi, botezuri, petreceri de
firm

-
ţi g

ţ
ţi nevoie windowslinuxreteli

stica. Tel. 0743-854045.
Execut lucr

ţ
-

ţii cu polistiren,
instalaţii sanitare curent. Tel.
0768-024117, 0769-794435.

Asigur ţ -
ţiile necesare, mijloace

ţie
ţie PSI + SSM la preţuri

f ţ

-
ţuri de criz

ţ ţ -
ţii.

Tel. 0745-032640, 0732-
975314, 0771-387548.

Sprijinim societ ţile comer-
ciale t. ţinerea
de fonduri nerambursabile,
întocmire proiecte. Tel. 0745-
032640, 0732-975314, 0771-
387548.

ţ

ţ

Anunţ de intenţie
Pentru atribuirea direct a contractului de

achiziţie public servicii din cadrul proiectului
“IMPLEMENTAREA I CERTIFICAREA

SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALIT ŢII
LA SC ANDCONSULT SRL”

ă
ă

Ă
Ş

1) Autoritatea Contractant : SC Andconsult SRL, Re iţa,
str. V. Pârvan, nr. 7, cod fiscal RO12870290, tel./fax 0255-
227739, intenţioneaz s solicite ofert de preţ pentru
atribuirea direct a contractului de servicii de auditarea
sistemului de management al calit ţii în conformitate cu
standardul ISO 9001:2008, în cadrul proiectului
“IMPLEMENTAREA I CERTIFICAREA SISTEMULUI DE
MANAGEMENTALCALIT ŢII LASCANDCONSULT SRL”.

2) Procedura aplicat pentru atribuirea contractului de
servicii: achiziţia direct a serviciilor.

3) Modalitatea în care se va obţine documentaţia de
atribuire: sediul autorit ţii contractante.

Persoan de contact: Eugenia Cernei, tel. 0255-227739.

ă

ă ă ă
ă

ă

Ă
ă

ă

ă
ă

ş

Ş
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

V

-
-

.
-

.

Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construc

3 0

Vând spa

3

Vând teren în suprafa

mp.

Vând cas

.

Vând cas

6

Ofer spre închiriere spa

ând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu central

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ţie în ro
ţa, Camera de

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

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

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

ţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la strad

-
ţ 50 €/ Tel. 221529, 0720-

038774.
ţ

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

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

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Lunc

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

i utilat
ţ

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

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

ţ

Tel. 221529, 0720-038774
Vând hal ţie,

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

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

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

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

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

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

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

ţii comerciale
superamenajate în suprafaţ

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

Caut s

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

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

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

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

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

ă termică, podele
laminate, termopane. Pre

ă bază de produc

ătă

ă,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Pre

ă. Pre

ă în Re

ă în suprafa

ă zona
Renk n suprafa

ă pentru produc

ă
ă ă

rare în Re

ă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstră
vărie. Pre

ă de vacan ă finalizată în
propor

ă, 780 mp
teren situată în sta

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

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

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

ă 1.299 mp (produc

, cu toate utilită

ăliugului. Pre

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

ă.

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

€

ă închiriez apartament 2-3
camere mobilate

ă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.

ătă ă. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi

şu
1.000 mp zona Reşi

şi

şi proiect de privatizare. Pre

ş

şului la km 3,
pre

şi utilat

ş, zona

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şi şoarei. Pre

şi

şi utilat, zona Reşi

şi

şi utilate, pentru o
perioad

şi utilat complet. Pre

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

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

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

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

ă, ma ă
de spălat, frigider, 2 băi, faian ă, gresie,
parchet, u ă intrare de lemn. Chirie 250
€ + 250 € garan

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

ăi, vană pe col
ă de spălat, frigider, aragaz, chirie

300 € + 300 € garan

ă, P/4,
complet mobilat

ă, termopane, u
ă metalică, chirie 400 €

+ 400 € garan

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

ă
ă, bucătărie mărită, u ă intrare meta-

lică, 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 în Luncă, 3 camere, cără-
midă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată,
gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală, termopane,
scară interioară, cabină du

ă ~100 mp. Pre

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1.932 mp
total, 547 mp construi ă
metalică. Casa este compusă din 13
camere, 6 băi, 1 bucătărie, 2 terase, 2
garaje, sală de sport. Dotări: curent,
curent trifazic, apă captată în rezervoare
tampon, fosă septică, gaz, catv, sistem
încălzire centrală proprie, calorifere,
încălzire pardoseală, 15 locuri de
parcare, acoperi

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

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

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

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 ca-
meră, hol, bucătărie, baie, fără îmbună-
tă

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

ă 1.000 mp, pre

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

ă 5 ha, 2 stâlpi de
curent monofazic, pre

ă, curent,
utilită

ţie, cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere, în zona Micro

4, Renk, etaj 1/4, confort 1, decomandat,
mobilat

ţ

ţie, negociabil. cod anunţ
00437

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

ţ
ţie cod anunţ 00342.

Apartament 3 camere Centru, etaj
4/6, mobilat

ţ,
ma

ţie, cod anunţ 00447.
Apartament 3 camere în spate la

Po

ţie, cod anunţ 00485.
Apartament 3 camere Lunc

ţie, cod anunţ 00487.
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul

Republicii, grup sanitar, înc

ţie, cod anunţ 00374.

ţile contorizate, cen-
tral

ţ 46.000 € neg., cod anunţ 00327
Vând apartament 3 camere Lunc

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

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

ţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.

ţ

ţ 75.000 €
negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

ţ ţ 75.000 € negociabil, cod
anunţ 00396.

Vând cas

ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

ţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţ ţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

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

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

ţ 7 €/mp
negociabil, cod anunţ 00393.

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

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

şi utilat modest, central şin

ş

şi utilat modest, central
şin

şi utilat, termopane,
centrala, podele, 2 b

şin

şta Mare, etaj 4/4, recent renovat,
complet mobilat şi utilat, chirie 300 € +
300 € garan

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

ş

şi buc

ş

şi interioare noi,
uş

ş, curte (~200
mp), cas

ş Lindab. PreVând garsonier

Vând apartament 2 camere Lunc

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, ter-
mopan cameră, fără alte îmbunătă

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector+boiler, cabină du

ă,
P/4, confort 2, semidecomandat, pretabil
privatizare renovat, pre

ă, termopane, pre

ă, gresie, centrala, termopane,
pre

ă, tâmplărie lemn, podele
laminate, u ă intrare
parchet, mobilă bucătărie inclusă, pre

ş
ş, gresie, faian

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şi interior noi, uş

ţ
ţ 20.000 € negociabil,

cod anunţ 00382.
Vând garsonier

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

Vând garsonier

ţ
ţ

20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ

21.000 € negociabil, cod anunţ 00467.

ţ 35.000 €
negociabil, cod anunţ 00175.

Vând apartament 2 camere, Lunca,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, central ţ
26.000 € neg., etaj 2/4, cod anunţ 00213.

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

ţ 28.000 € neg., cod anunţ 00228.
Vând apartament 2 camere Lunca,

etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
central

ţ
24.000 € 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

27 nov 0 107.4539

2 dec 0 109.5898

. 9

. 9
30 nov 0 106.9960

3 dec 0 109.2059
4 dec 0 108.0324
7 dec 0 104.8635
8 dec 0 106.5232
9 dec 0 105.3849

. 9

. 9

. 9

. 9

. 9

. 9

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
2,90

2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

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

9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 1 2 3 4 7 8 9

9 - 9 DecembrieNoiembrie 2009
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DE VĂZUT LA TV:
POLO: Liga Nationala: Dinamo Bucuresti - Rapid Bucuresti

Vineri TVR 2 ora 16:00
RUGBY: Cupa Challenge: Stejarii Bucuresti - Leeds Carnegie

Sambata TVR 2 ora 12:55
SARITURI CU SCHIURILE: Camp. Mondial, Harrachov, Elvetia

Sambata TVR 2 ora 17:00
INOT: Campionatul European in bazin scurt, Istanbul, Turcia

Duminica Eurosport ora 17:30
VOLEI: Liga Campionilor, Metal Galati - Zarechie Odintsova

Marti Sport.ro ora 17:00
BASCHET MASC.: Eurocup, CSU Ploiesti - Enisei Krasnoiarsk

Marti TVR 1 ora 18:00
BASCHET FEM.: Eurocup, BC ICIM Arad - Botas Spor (Turcia)

Miercuri TVR 2 ora 19:00
FOTBAL: Europa League, CFR Cluj - PSV Eindhoven

Miercuri Sport.ro ora 22:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
05 - 20 dec: HANDBALFEM. - CM, Jiangsu, China;
11 - 12 dec: SCHIALPIN - WC, masc, Val d Isere, Franta ;
11 - 12 dec: SARITURI CU SCHIURILE - WC, masc, Elvetia;
16 - 17 dec: FOTBAL- Meciuri din grupele Europa League.

Sporturi de iarn@
Locul 14 pentru stafeta

Romaniei la Oestersund.

Dominatie elvetiana in
Cupa Mondiala de schi alpin.

-

Echipa feminina de biatlon a
Romaniei a incheiat pe locul 14
concursul de stafeta (4x6 km)
desfasurat , duminica, la
Oestersund. In componenta
Dana Plotogea, Mihaela Pur-
dea, Alexandra Stoian si Emoke
Szocs, echipa Romaniei a
incheiat la 7 minute, 4 secunde
si 6 zecimi in spatele invinga-
toarelor din Germania.

Podiumul a fost completat
de Rusia si Franta, in timp ce
surpriza China a incheiat pe
locul cinci. La concursul feminin
de stafeta de la Oestersund au
participat 20 de natiuni, Coreea
de Sud terminand pe ultima
pozitie, cu o intarziere de peste
12 minute.

La o zi dupa ce a castigat
concursul de Super Combinata,
elvetianul Carlo Janka a obtinut,
v ic tor ia s i la coborarea
desfasurata pe partia 'Bird of
Pray' de la Beaver Creek (Colo
rado). Al 11-lea la start, Janka a
reusit cel mai bun parcurs dintre
favoriti, oprind cronometrul la 1
minut, 43 secunde si 49 sutimi.
Locul II a fost obtinut tot de un
elvetian, Didier Cuche.

Handbal - Campionatul Mondial Feminin
Sambata, de la ora 11,

ora Romaniei, s-a dat startul Mondialului din China, competitie in
care Romania porneste cu sperante mari pentru ocuparea unui loc
fruntas in ierarhia mondiala. Coreea de Nord - Kazahstan a fost
meciul de deschidere al celei de a XIX-a editii a Campionatelor
Mondiale. Iata care este componenta grupelor:

Franta, Brazilia, Suedia, Congo, Germania, Danemarca
Angola,Australia,Austria, Thailanda, Rusia, Ucraina;
Romania, Chile, Norvegia, Japonia, Ungaria, Tunisia;
Coreea de Nord, Kazahstan, Spania, Coasta de Fildes,

China,Argentina.
Programul Romaniei si meciuri disputate:

5 decembrie, ora 11:15 Romania - Chile 51-17.
6 decembrie, ora 15:15 Romania - Japonia 37-28.
7 decembrie, ora 15:15 Romania - Ungaria 31-25.
9 decembrie, ora 15:15 Romania - Tunisia.

10 decembrie, ora 13:15 Romania - Norvegia.

Nationala feminina de handbal a Romaniei a continuat,
luni, seria succeselor la Campionatul Mondial din China, invingand
rivala istorica Ungaria, cu 31-25 (16-7). Astfel, tricolorle merg in
faza grupelor principale ale competitiei.

Sambata a debutat editia a XIX-a a Campionatelor
Mondiale de handbal feminin din China!

GrupaA:
Grupa B:
Grupa C:
Grupa D:

Romania bate Ungaria si merge in grupele principale la
mondiale.

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 16-a:
M V E I G GP PM

.

1. FC Timisoara 16 8 7 1 29 11 31p
CFR Cluj 16 9 4 3 21 10 31
Unirea Urziceni 16 9 4 3 23 13 31
Steaua Bucuresti 16 9 4 3 22 12 31
Rapid Bucuresti 16 9 3 4 35 20 30

. FC Vaslui 16 9 2 5 24 18 29
7. Dinamo Bucuresti

FC Brasov 16 6 6 4 18 11 24
9. Gaz Metan Medias 16 5 5 6 18 26 20

. Otelul Galati 16 5 4 7 20 24 19
11. Poli Iasi 16 5 3 8 15 23 18

U. Craiova 16 5 2 9 24 26 17
13. Astra Ploiesti 16 4 5 7 19 23 17

Pandurii Tg. Jiu 16 4 5 7 12 17 17
5. Inter Curtea de Arges 16 5 1 10 14 28 16p

16. Unirea Alba Iulia 16 3 5 8 17 25 14p
17. Gloria Bistrita 16 2 7 7 12 23 13p
18. Ceahlaul Piatra Neamt 16 2 4 10 13 33 10p

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

16 7 5 4 18 11 26p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (17/34) 11.12-14.12.2009: Vineri 11.12:

Sambata 12.12

Duminica 13.12

Luni 14.12

Pan
durii Tg. Jiu -Alba Iulia (ora 18:00, GSPTV); Bistrita - Rapid (ora 20:00,
Digi Sport); : Galati - U Craiova (ora 14:00, Digi Sport);
CFR Cluj - Ceahlaul (ora 18:00, GSP TV); Steaua - Curtea de Arges
(ora 20:30, GSPTV); : Medias -Astra (ora 16:00, GSP
TV); FC Brasov - FC Timisoara (ora 18:00, Digi Sport); Dinamo - FC
Vaslui (ora 20:00,Antena 1); : Urziceni - Poli Iasi (ora 20:30,
GSPTV).

-

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 12-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 12 11 0 1 386 295 22p

Pandurii Tg. Jiu 12 9 1 2 342 318 19
4. Stiinta Dedeman Bacau 12 8 1 3 399 355 17p

Steaua MFA Bucuresti 12 7 1 4 380 319 15
. U Bucovina Suceava 12 7 0 5 353 320 14

7. HC Minaur Baia Mare
HC Odorheiu Secuiesc 12 5 0 7 357 371 10

9. CSM Satu Mare 12 4 1 7 366 371 9
. Transilvania Cluj 12 4 1 7 313 345 9

11. Poli Timisoara 12 4 1 7 301 345 9
Dinamo Bucuresti 12 3 1 8 360 412 7

13. CSM Medgidia 12 2 0 10 317 418 4
Rom Cri Brasov 12 0 1 11 292 389 1

2. UCM Resita 12 10 1 1 391 298 21p
3. p

5. p
6 p

12 5 1 6 309 310 11p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa urmatoare (13/26): Duminica, 13.12.2009

Universitatea Bucovina Suceava - UCM Resita

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

.

TENIS - FINALA CUPEI DAVIS
Spania triumfa din nou in Cupa Davis. Spania a castigat

pentru al doilea an consecutiv Cupa Davis, dupa ce a rezolvat
finala contra Cehiei in numai doua zile. Ibericii au castigat primele
trei partide, doua de simplu si una de dublu. Jaroslav Navratil,
capitanul nejucator al Cehiei, a schimbat jucatorii anuntati initial
titulari in partida de dublu si i-a trimis in teren pe Radek Stepanek si
Tomas Berdych, asa cum facuse si-n disputele anterioare, dar de
data aceasta miscarea nu i-a mai iesit, pentru ca baietii sai au fost
invinsi in trei seturi, scor 7-6(7), 7-5, 6-2, de Fernando Verdasco si
Feliciano Lopez. Si cum in prima zi castigasera si Rafael Nadal si
David Ferrer, in Spania a inceput "fiesta". Spania s-a impus pana
acum de patru ori in Cupa Davis, prima data acum noua ani, cand a
trecut deAustralia tot in Palau Sant Jordi din Barcelona. Din echipa
de atunci facea parte si Albert Costa, actualul capitan nejucator.
Spania a disputat toate cele patru intalniri de Cupa Davis din acest
an pe teren propriu si tot acasa va incepe si editia viitoare, cand o
va avea ca adversara pe Elvetia lui Roger Federer.

FOTBAL
Marti si miercuri s-au des-

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

:

:

Marti, 08 decembrie 2009

Miercuri, 09 decembrie2009

GrupaA

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Juventus - B. Munchen 1-4
Maccabi H. - Bordeaux 0-1

Wolfsburg - M. United 1-3
Besiktas - TSKAMoscov 1-2

FC Zurich -AC Milan 1-1
O. Marseille -Real Madrid 1-3

Chelsea -APOEL 2-2
Atletico Madrid -FC Porto 0-3

Liverpool - Fiorentina 1-2
O. Lyon - Debrecen 4-0

Inter Milan - R. Kazan 2-0
Dinamo Kiev - Barcelona 1-2

Stuttgart - Urziceni 3-1
FC Sevilla - Glasgow 1-0

Olympiacos -Arsenal 1-0
Liege -Alkmaar 1-1

Grupe WC 2010 - Africa de Sud
FIFA a decis componenţa grupelor campionatului mondial din

Africa de Sud. Cele 32 de reprezentative au fost împ ţite în 8
grupe de cîte 4 echipe, în cadrul unei gale ce a avut loc la Cape
Town. Iat ţa grupelor:

: 1.Africa de Sud, 2. Mexic, 3. Uruguay, 4. Franţa;
: 1.Argentina, 2. Nigeria, 3. Coreea de Sud, 4. Grecia;
: 1.Anglia, 2. Statele Unite, 3.Algeria, 4. Slovenia;
: 1. Germania, 2.Australia, 3. Serbia, 4. Ghana ;
: 1. Olanda, 2. Danemarca, 3. Japonia, 4. Camerun;
: 1. Italia, 2. Paraguay, 3. Noua Zeeland

ţia, 3. Honduras, 4. Chile.

ăr

ă componen

ă, 4. Slovacia;
: 1.Brazilia, 2.Coreea de Nord, 3. Coasta de Filde

GrupaA
Grupa B
Grupa C
Grupa D
Grupa E
Grupa F
Grupa G ş,

4. Portugalia;
: 1. Spania, 2. ElveGrupa H
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