
Casă 2 camere, Muncitoresc,
curte comună, 15.000 € nego-
ciabil Tel. 0727-643460.

Vând casă în Gătaia, 1600 mp,
zonă centrală, pre

Vând apartament 2 camere
semidecomandat Moroasa 1 et. 3,
pre

ă în Moldova Veche,
la sosea, renovată, curte, depen-
din ădină, cu posibilitate
privatizare. Tel. 0734-286022.

Vând apartament, Al. Ioan Cu-
za, deasupra de Rebel, termopan,
faian ă, u ă fier, decomandat,
balcon mare, zonă bună, pre

ă, podele, centrală, totul
schimbat, cu o casă în Re

ă în comuna Meha-
dia jud. Cara

ă din 3 camere, bucătărie,
curte mare, apă

ădină mare cu
anexe. Suprafa ă casa +
teren 1.100 mp, front stradal 18,5
mp. Pre

ă în Boc ă
cu 3 camere, cu bucătărie, baie,
terasă, cu gaz, satelit, centrală
termică, cu grădină

ă casă în Boc ă
sau schimb cu apartament cu 2
camere în Re

ă, zona
Govândari. Tel. 0724-700792.

Vând garsonieră cu o cameră,
bucătărie, baie, balcon, etaj 2/4 pe
Peleaga 10 Re

ă, et.
6, Micro 1, 31.000 €. Fără
intermediari. Tel. 0741-637243.

ă, magazin) în Re
ă particulară. Tel. 0770-

497364.
Închiriez, vând sau schimb ca

să în Gurahon ă,
apartament sau garsonieră în Re

ărămidă
arsă, 4 camere + living, 2 băi, 2
balcoane, pivni ă, garaj, et. 1/4,
zonă lini ă. Tel. 0770-751533.

ă ă

ă

ţ bun. Posibil
schimb cu apartament în Re ţa.
Tel. 0745-904251.

ţ 26.000 €. Tel. 0769-001479.
Vând cas

ţe, gr

ţ
ţ

30.000 € u

ţa, diferite
zone, ex. Bro

ţa. Preţ 5 €/mp
u

ţ
ţa. Tel.

0762-057598.
Vând cas

ţa total

ţ 55.000 € negociabil. Tel.
0767-470450 sau 0356-882883.

Vând cas

ţa, confort 1,
exclus turn + diferenţ

ţa, preţ 15.000 €.
Tel. 0766-449826.

Vând apartament 3 camere, 2
balcoane, vedere luminoas

Închiriez spaţiu pt. construcţie
(birou, firm ţa,
la cas

ţ, jud.Arad, cu cas

ţa sau Boc

ţ

Persoan fizic , vând teren
intravilan 8.632 mp, FS=34 ml, în
Oradea, str. Ogorului nr. 13 (zona
Metro), utilit ţile la 200-250 m,
Preţ 29 €/mp. Tel. 0770-600483,
cristi_apatean @yahoo.com

şi

ş

şor neg. Tel. 0727-
145623, 0355-411484.

Vând teren, Oravi
şteni, sau schimb cu

imobiliare, în Reşi
şor neg. Tel. 0727-145623,

0355-411484.
Schimb apartament cu 3

camere total renovat, gresie,
faian

şi

ş-Severin, nr. 412,
compus

şi canal, cu anexe
iar în spate are gr

şa Montan

şi vie. Tel.
0724-700792.

Vând şa Montan

şi

şi

şi

şi şa. Tel. 0355-883198.
Vând apart 160 mp, c

ştit

-

-

.
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Ş

ş

ţ

ţ
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Vând cas

Vând teren intravilan, 800 mp,
Boc ţei, lâng

ţile, preţ fix 10.000 €.
Tel. 0744-359116 (de luni pân

la 20 m de
bulevard între

.Tel. 0724-998500.
Vând în B

ţe de teren pentru
construcţii sau investiţii cu sau
f ţi. Tel. 0724-998500.

ând/închiriez în B

ţei,
avantajos. Tel.

Vând garsonier ţioas
Tel.

0724-998500.
Închiriez/vând camer

ţionarilor, în
Lunc ţa Mic

Închiriez/vând ap 2
camere Moroasa complet reno
vat, decomandat, la parter.

Închiriez garsonier

Schimb apartament 2 came-
re, confort 2, neîmbun t ţit cu
garsonier + diferenţ ţ
10.000 €. Tel. 0741-731203.

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp negociabil. Tel.
0255-233119, 0770-849354.

sau schimb în
G ţa, 2
- 3 camere, conf 1, etaj 1; casa. 2
camere decomandate, buc

Preţ
.

Vând teren pe Calea Caran-
sebe .

ţ 20 €. Tel. 0766-
677491.

Vând cas
ţile, 3

camere, dining + buc
ţ 47.000 € neg Tel.

0255-555023, 0771-245398
Vând apartament 2 camere în

Boc
ţ negociabil. Tel. 0722-691610

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă pădure,
toate utilită

ă
joi).

BCR ,
4 mp

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 de
cămin în Blocul Func

ă la Pia ă, avantajos.
Tel. 0724-998500.

Tel.
0724-998500.

ă în Moroa
sa, aproape de centru, mobilată.
Tel. 0724-998500.

ă ă
ă ă. Pre

€

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

ă, Boc ă,
central, aranjată, toate utilită

ătărie, 2 băi,
garaj. Pre

.

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şa, str. Lerni

şi Alfa Bank

şi utilat, zona pie

şorii,
deasupra de Transprotector, 3600
mp. Pre

şi

neg.

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

şa Montan

şa, renovat recent, la cheie.
Pre

Vând teren în centru

30

V
-

artament
-

-

.
-

.

Vând garsonier

ţiri. Preţ 13.500 €. Tel.
0770-746033, 0741-166573.

ţ
ţii. Tel. 0746-266917, 0355-

414041.
Vând teren pe Drumul Lupa

cului, 1090 mp. Tel. 0727-161355.
Vând sau schimb cas

ţile la Secu cu un imobil în
Re ţa sau variante. Tel. 0723-
834820.

Vând cas

ţit, 2 camere, preţ
18.000 € negociabil sau schimb cu
garsonier ţit

ţ
Caut fete

Schimb urgent/vând aparta
ment 3 camere, confort 1, semide
comandat cu îmbun ţiri, cu
apartament în Craiova. Tel. 0355-
802548, 0749-4886188.

Vând cas
ţ 15.000 €. Tel.

0355-804741, 0728-213320.
Schimb apartament 4 camere

cu 2 prin preluare ipotec

ţiu, 60 mp. Tel.
0754-248628, 0747-809388 (R.R)

Vând cas

ţ

Vând foarte urgent
ţa pe Calea

Caransebe ţ

ă confort 1, 30
mp, et. 2, Govândar, multiple
îmbunătă

Schimb garsonieră în Luncă,
recent renovată, cu apartament
1-2 camere, ofer diferen ă, fără
agen

ă toate
utilită

ă în Moroasa

ătă

ă neîmbunătă ă +
diferen ă. Tel. 0770-399030.

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

ătă

ă la Anina, 4 camere,
grădină, curte. Pre

ă. Tel.
0723-173251, 0723-831630.

Caut 2 eleve în gazdă. Tel.
0355-804513. (R.R)

Închiriez spa

ă în satul Pe
ădină, 2900 mp,

10.000 € negociabil. Tel. 0763-
757796. (R.R)

Vând teren la jumătate de km
de gara din Băile Herculane pe
partea drumului către Mehadia,
3400 mp, 17 mp fa ă, 250 m ie

ă de vile, 25
€/mp negociabil. Tel. 0768-
777894, 0255-561157. (R.R)

Vând casă Surduc, 4 camere,
baie, garaj, 25.000 €. Tel. 0355-
805986. (R.R)

Vând casă în Caransebe
ăriei, 130.000 € nego-

ciabil. Tel. 0726-179981. (R.R)
Închiriez apart. 2 camere, 2

balcoane, mobilat, Moroasa, 130
€/lună. Tel. 0744-620986. (R.R)

ădină în Re
ă de vie

-

-
-

şi

şi
apartament 2 camere în Moroasa.
Tel. 0255-556024.

Vând apartament confort 3
îmbun

ştere, nr.
101, curte, gr

şire
la râul Belareca, zon

ş,
zona prim

şi ieftin
teren gr şi

şului, cu vi şi
pomi fructiferi. Tel. 0751-132460.

Imobiliare

SPORT

J.O. de iarn
Formula 1
ă 2010

Handbal

Închiriez sau vând hal
şa, 270 mp, cu toate

utilit

şa, 2 camere şi
gr

şa
Montan

şi
ş şi termopa-

ne, utilat şi liber
şi 0740-

203333.
Ocazie, vând 5.500 mp teren

intravilan în Reşi

ş

şi vie, Bocşa Montan

ş din
construc şi

şi

ă cu
teren în Boc

ă
ă, acces tir,

etc. Tel. 0723-689971.
ă pe termen lung,

zona hotel Bistra, de preferin ă pt.
sediu firmă, birouri sau cabinet
medical. Necesită investi

ă care se scade din chiria
lunară. Tel. 0727-831170.

Casa în Boc
ădină, necesită repara

Vând urgent casă Boc
ă, strada Principală,12

camere, spa

ă închiriez garsonieră
sau apartament cu 2 camere în
Govândar. Tel. 0742-631476.

Persoană fizică vând aparta-
ment 3 camere Republicii etaj
8/10, 3200 €. Tel. 0757020074

Se vinde urgent garsonieră în
Re

ă blindată
ă ă. Tel. 0355-

801355, 0747-617306

ă produc-
ă etc. mul-

tiple posibilită
ă de cămin în Lun-

că, blocul func
ă, u ă metalică 25,5 metri

pătra ăvită frumos, amena-
jată, merită văzută, complet
mobilată sau nemobilată, aragaz,
butelie, pre

ă 3 camere bucă-
tărie, baie, gresie, faian ă, podele
laminate, centrală, încălzire gaz,
terasă, curte, grădină, pomi
fructiferi ă
Tel. 0724-700792.

Vând apartament confort 2
îmbunătă

ă, etaj 4/4 cu acoperi

ăr garsonieră sau came-
re de cămin, neîmbunătă

ătă
ăi, termopane, centrală. Tel.

0723-894929.
Vând apartament 2 camere în

centru. Tel. 0770-516327.

ă abatorul Gospodarul, 4.000
mp, 10 €/mp. Tel. 0745-904251.

ătă

ţile, termopane, curent
trifazic, curte betonat

Închiriez cas
ţ

ţie
minim

ţii, 22.000
€. E-mail factumxx@libero.it tel.
+393296052197.

ţiu comercial, 1.000
mp. Tel. 0748-051170.

Caut s

ţa pe Tineretului 5, în bune
condiţii, u

ţa. Hal
ţie, gaz, energie electric

ţi. Tel. 0744-554465
Vând camer

ţionarilor, complet
renovat

ţi, zugr

ţ fix 10.000 €. Tel.
0255-241061 sau 0761-486220.

Vând cas
ţ

ţit, termopane, gresie,
faianţ

ţie, micro raion 2 Re ţa.
Tel. 0771-482592.

Cump
ţit. Ofer

max. 5.000 €. Tel. 0734-926475.
Vând sau schimb cu casa în

Re ţa sau Câlnic, apartament 3
camere decomandat, îmbun ţit,
2 b

Vând teren la km 8, în spatele
staţiei de curent, 14.000 mp, preţ 3
€/mp. Tel. 0745-904251.

Vând teren pe valea Ţerovei,
lâng

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, confort 2, etaj 2
din 4, zona Comisariat, multiple
îmbun ţiri, preţ negociabil. Tel.
0744-139679.

Începând cu num
ţul de 1,5 lei.

ărul viitor, Prisma va
apare în fiecare joi, la pre
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:

ANINA:
BOC A:
B ILE HERCULANE:

CARANSEBE :

MOLDOVA NOU :
ORAVI A:

O ELU RO U:

TOTAL JUDE : 148

Agent vanzari: 30;Amanetar: 1; Barman: 1; Casier: 2; Circularist la taiat lemne:
1; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 5; Director general societate
comerciala: 1; Dulgher (exclusiv restaurator): 2; Ingrijitor cladiri: 2; Lacatus mecanic : 10;
Muncitor necalificat in silvicultura: 1; Muncitor necalificat la intretinerea drumurilor,
soselelor: 2; Muncitor necalificat in industria confectiilor : 3; Patiser: 1; Vanzator: 2; Zidar
rosar tencuitor: 2;

Electrician in constructii: 2;
Lacatus constructii metalice: 10; Sudor: 5;

Administrator: 1; Circularist la taiat lemne de foc: 1; Lucrator
comercial: 1; Lucrator gestionar: 1; Manipulant marfuri: 1; Masinist la instalatii de preparat si
turnat beton si mixturi asfaltice: 3; Masinist la masini pentru terasamente (ifronist): 3; Mun
citor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; Ospatar: 1; Receptioner de hotel: 1;

Electrician exploatare retele electrice: 1; Electromecanic auto: 1;
Electromecanic masini si echipamente electrice: 1; Lucrator comercial: 8; Muncitor
necalificat la ambalat produse solide si semisolide: 1; Paznic: 1;

Agent reclama publicitara: 10;
Casier: 1; Confectioner articole din piele si inlocuitori: 10; Controlor calitate:

1; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 9;
Consilier/expert/inspector/referent/economist in marketing: 1;

Electrician de intretinere si reparatii: 2; Inginer tehnolog metalurg: 1; Masinist pod rulant: 2;
Secretar administrativ: 1;

Ă

Ă

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.02.2010
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Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa

�

�

�

�

� �

În perioada 15.02 - 31.03.2010 se vor redistribui la sediul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, situat în Reşiţa, P-ţa Republicii nr. 17, alimente (9 kg făină şi 3
kg de zahăr), familiilor şi persoanelor singure, pensionarilor, persoanelor cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian
Ţunea a primit luni 22 februarie, vizita unei delegaţii italiene, interesată de oportunităţi de investiţii la nivelul acestui judeţ, în special în zona Anina ân

ţional de creaţie “Lumin ţiat de Şcoala cu clasele I-VIII Bozovici Vineri 26 februarie 2010 în sala de
ţe a Consiliului Judeţean Cara ţean pentru situaţii de urgenţ

ţa Protecţiei Civile GaleriaAgora g zduie ţia colectiv

P ă pe 25 martie
a.c. la Bozovici se desfă ă concursul na ă din Lumina Învierii” ini

ă în care se va discuta
despre rolul ă ă în 4 martie a.c. expozi ă intitulată generic “AXE”

şoar
şedin ş-Severin va avea loc un simpozion cu participarea membrilor comitetului jude

şi importan şte pân

Denumirea:
Locaţie:

Construcţie garaje
str. Sportului bl. 6

Fără panou

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Proiecte introduse în regim de urgenţă

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar şi a listei de rămăşiţă pe anul
2009.

Proiect de hotărâre privind Strategia Locală a Servi
ciului Public - Direcţia de Asistenţă Socială" în domeniul
protecţiei şi asistenţei sociale, pentru perioada 2010-2013,
precum şi Planul operaţional pentru perioada 2010-2013, ca
parte integrantă a Strategiei locale a Serviciului Public -
,,Direcţia de Asistenţă Socială" în domeniul protecţiei şi
asistenţei sociale, pentru perioada 2010-2013.

Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 a
H.C.L. nr. 336/27.10.2009 privind completarea şi modificarea
H.C.L. nr. 285/10.09.2009 privind stabilirea normativului
propriu pentru dotarea cu autoturisme şi a consumului lunar
de carburanţi la Primăria Municipiului Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
fezabilitate privind Reabilitare carosabil, amenajare locuri de
parcare şi piste biciclişti, în Municipiul Reşiţa, B-dul Republicii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.D. „Construire service roţi auto cu spaţiu comer
cial şi a unei spălătorii" în municipiul Reşiţa, str. Timişoarei.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Hotărârii nr. 428/2009 pentru aprobarea listei nominale cu
chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din
locuinţele retrocedate foştilor proprietari, care au acces la
repartizarea unei locuinţe sociale.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 4 mp situat in municipiul Reşiţa, str.
Rodnei nr. 5/A/2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 20 mp situat în municipiul Reşiţa, Bd.
Muncii F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 20 mp situat în municipiul Reşiţa, str.
Retezat nr. 12, ap. 1.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa a două loturi de teren în suprafaţă de 7000 mp
respectiv 3350 mp. situate în municipiul Reşiţa, zona Moniom
şi dezlipirea acestora.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N.

Proiect de hotărâre privind rectificarea art. 1 din Hotă
rârea Consiliului Local nr. 179 din 23.06.2009 privind apro
barea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 7250 mp situat în
municipiul Reşiţa, str. Traian Lalescu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării
imobilului Funicular de calcar cu teren aferent în suprafaţă
totală de 1666,92 mp de la SC TMK REŞIŢAS.A.

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulată de către E-ON Gaz Distribuţie.

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile/notificării formulată de către domnul Mutiu
Ferdinand.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 398 mp situat în municipiul Reşiţa, str.
Poet GrigoreAlexandrescu nr. 8.

Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii preala
bile formulată de către SC OMONIACOM SRL.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
art. 1 al H.C.L. nr. 74/2009 pentru modificarea şi completarea
art. 1 al H.C.L. nr. 209/2008 privind modificarea şi completa
rea art. 1 al H.C.L. nr. 116/2008 privind aprobarea componen
tei comisiei de atribuire autorizaţii de taxi rămase disponibile.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 10 mp teren, situat în Reşiţa, str.
Şurianu nr. 4, scara 1, ap. 2, în vederea concesionării pentru
extinderea construcţiei existente către d-nul STOIANOVICI
PETRU-CORNELIU şi soţia STOIANOVICI DORINA.

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate,
domnului Mandriloiu Ion, a unui teren situat în extravilanul
municipiului Reşiţa, zona Moniom.

Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate,
domnului Turcas Florin-Viorel, a unui teren situat in
extravilanul municipiului Reşiţa, zona Moniom.

Proiect de hotărâre privind modificarea componentei
Comisiei de atestare a administratorilor de imobile.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre
Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi Asociaţia pentru
ProtecţiaAnimalelor Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei
şi statului de funcţii ale Serviciului Public - Direcţia pentru
Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local".

Plângerea prealabilă a Primarului Municipiului Reşiţa -
Stepanescu Mihai, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
6/28.01.2010 privind modificarea statului de funcţii şi a
organigramei aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Reşiţa.

Plângerea prealabilă a Primarului Municipiului Reşiţa -
Stepanescu Mihai, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
25/28.01.2010 privind schimbarea coordonării unor servicii
publice, a Instituţiei Publice Fotbal Club Şcolar Reşiţa şi a S.C.
CET ENERGOTERM S.A., aflate sub autoritatea Consiliului
Local.

Raport privind inventarierea bunurilor din domeniul
privat înregistrate în evidenţele contabile ale Municipiului
Reşiţa în anul 2009.

Raport privind acordarea serviciilor de asistenţă
medicală şi comunitară în perioada 01.07.2009 - 31.12.2009.

Raport privind activitatea desfăşurată de către
asistenţii personali pe semestrul II 2009.

Diverse

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local a domnului HOTNOGU
DORINEL.

Proiect de hotărâre de modificare şi completare a H.C.L.
nr. 233/26.09.2006 privind aprobarea acordului de parteneriat
dintre Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi Asociţia de
Binefacere „PRO VITAM Reşiţa”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 470 din 15.12.2009 privind aprobarea
Studiului de fazabilitate pentru investiţia „Parc pentru
petrecerea timpului liber Poiana Golului” Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa unui teren în suprafaţă de 16800 mp, din suprafaţa
totală 2575837 mp, identificat în C.F. 30127 nr. top.
18/b/5/9/1/2/2/b/2/a/2/b/2/c/4/b/1, situat în municipiul Reşiţa,
zona Moniom şi dezlipirea acestuia în vederea lotizării şi
atribuirii în baza Legii 15/2003.

Proiect de hotărâre privind situaţia de urgenţă creată
prin diminuarea capacităţii funcţionale a transportului public
local de persoane în Municipiul Reşiţa ca urmare a incediului
produs la substaţia de redresare numărul 1.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al H.C.L.
nr. 354/27.10.2009 privind aprobarea concesionării prin
licitaţie publică a suprafeţei de 640 mp teren situat în
municipiul Reşiţa, str. Furnicularului FN, pentru construire
casă familială.

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulată de Stepanescu Mihai Primar al
Muniipiului Reşiţa, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
6/28.01.2010.

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulată de Stepanescu Mihai Primar al
Muni ipiului Reşiţa, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
25/28.01.2010.

Informarea Serviciului Public „Direcţia pentru Admini-
strarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa”
referitoare la licitaţiile aprobate prin H.C.L. nr. 433/2009 şi
H.C.L. nr. 461/2009.

Solicitarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-
Severin pentru obţinerea avizului consultativ pentru reţeaua
şcolară în anul şcolar 2010 - 2011 din Municipiul Reşiţa.

Solicitarea locuitorilor din cartierul Moroasa I şi II
refritoare la traseul autobuzelor care circulă pe linia 4
MOROASA-LEND.
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Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 23.02.2010



Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă
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10.02.2010: accident de circulaţie soldat cu vătămarea
corporală a unui biciclist în Caransebe

10.02.2010: un b ţa este cercetat sub
aspectul săvârşiri infracţiunilor de ameninţare şi deţinere
ilegală de muniţie.

11.02.2010: a fost identificat un b
închisoare pentru

comiterea de infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere.
11/12.02.2010: un tân r din Boc b

ţ.
12.02.2010: între localităţile Berzovia şi Ramna s-a

produs un accident de circulaţie, conducătorul auto
părăsind locul accidentului pentru c .

12.02.2010: scandal la un bar din Moldova Nouă.
12/13.02.2010: 1.700 pachete de ţigări netimbrate au

fost confiscate de poliţi ţeni.
13.02.2010: s-au produs 2 accidente rutiere datorit

ţiile de drum.
13.02.2010: pe fondul consumului de alcool şi a unor

neînţelegeri mai vechi, un b

o femeie de aproximativ 40 ani, fără acte de identitate,
cu tulburări de memorie şi cu dificultăţi de vorbire, care
figura ca dispărută de la domiciliul din Vânju Mare a fost
g ţi

17.02.2010: poliţi ţa au confiscat 1.000

pachete de ţigări netimbrate, provenite din Duty free, în
scopul comercializării pe piaţa neagră.

18.02.2010: în zona Triaj, pantograful tramvaiului nr.19
a agăţat clema de prindere a cablului electric în urma
căreia s-a rupt izolatorul electric şi cablul de susţinere a
firului electric iar în cădere a spart geamul lateral dreapta
de la prima garnitură, lovind o persoan care se afla pe
scaunul de lângă geam.

18.02.2010: pe DN 58B între Boc ţa a avut loc
un accident de circulaţie soldat cu rănirea gravă a unei
femei de 70 de ani din Moniom.

19.02.2010: în afara loc. Bozovici s-a produs un acci-
dent de circulaţie soldat cu decesul unei tinere de 19 ani.

19.02.2010: pe bd. Republicii s-a produs un accident
de circulaţie soldat cu vătămarea corporală a unui pieton.

20.02.2010: la kilometrul 424, între Armeniş şi
Teregova, s-a produs o alunecare de teren care a blocat o
bandă de circulaţie a D.N. 6.

20.02.2010: în sediul punctului de lucru al firmei organi-
zatoare a jocului Super Bingo Metropolis din Re ţa, au
pătruns două persoane îmbrăcate în haine de culoare
neagră, ce purtau pe faţă cagule şi care, sub ameninţarea
unui pistol şi a unui cuţit au sustras din seiful unităţii suma
de aproximativ 80.000 lei, provenită din vânzarea biletelor.
Ulterior, din declaraţiile administratorului unităţii, un
cunoscător al armelor, a reieşit faptul că pistolul folosit a
fost unul de jucărie.

20.02.2010: acţiune a poliţi ţeni pe linia preve-

nirii şi combaterii comerţului ilicit, în locaţiile cunoscute că
se comercializează ţigări netimbrate, din mun. Reşiţa.

22.02.2010: pe strada Petru Maior din Reşiţa, s-a
produs un accident de circulaţie soldat cu vătămarea
corporal unui pieton .

22.02.2010: poliţiştii din Bocşa au organizat şi executat
o acţiune pentru identificarea şi sancţionarea conducă-
torilor auto care nu respectă regimul legal de viteză.

10/11.02.2010: pompierii militari din cadrul ISU
„SEMENIC” Caraş-Severin au intervenit la stingerea a
şapte incendii, din care unul la un container de gunoi din
municipiul Caransebeş, iar alte şase la case particulare.
Astfel, au fost înregistrate incendii în Oraviţa (2), Moldova
Nouă (2), Ciclova Română (1) şi Broşteni (1).

12.02.2010: la pesc piaţa agroalimentară Reşiţa-
Nord a izbucnit un incendiu.

21.02.2010: un incendiu a izbucnit la un autoturism pro-
prietate a Consiliului Judeţean Cara parcat pe
strada Ţarcului din Reşiţa. Sursa probabilă de aprindere a
incendiului este un scurtcircuit la un cablu electric.

23.02.2010: efii serviciilor voluntare instruiţi la Reşiţa.
23.02.2010: patru incendii la vegetaţie uscată (3 în zona

Reşiţei, iar unul în localitatea Poiana Buchin).
24.02.2010: Ziua Porţilor Deschise la ISU.
28.02.2010: 76 de ani de existenţ ţiei Civile din

România.
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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,“ ” “ ”

Joi 11 februarie a avut loc recepţia festivă a obiectivului
„Reabilitare Zonă Industrială Valea Ţerovei”, obiectiv realizat în
cadrul proiectului PHARE 2005. La eveniment au fost prezenţi
cei trei primari ai Reşiţei: Mircea Popa, Liviu Spătaru şi Mihai
Stepanescu, preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
Sorin Frunzăverde, prefectul Octavian Ţunea şi alte oficialităţi
locale, judeţene şi regionale.

În luna ianuarie a anului 2005, autorităţile locale de atunci în
asociere cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin, au depus, la
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Timişoara, cererea de
finanţare în cadrul Programului PHARE 2005, pentru obţinerea
de fonduri în vederea realizării Parcului Industrial de pe Valea
Ţerovei. Proiectul astfel depus avea ca obiectiv reabilitarea şi
viabilizarea zonei fostului Aglomerator şi a fostei Uzine Cocso
chimice şi cuprindea circa 70 ha. Deoarece în zona Uzinei Cocso
chimice terenul nu a fost în totalitate în proprietate publică, aşa

cum impunea Programul PHARE, s-a reuşit refacerea proiec
tului şi acceptarea doar pentru arealul fostuluiAglomerator

Proiectul a avut ca rezultat realizarea unei suprafeţe de 26,2

hectare cu o platformă de parcele cu 88 de locuri din care 22
pentru vehicule de transport internaţional (TIR); reţea de drumuri
cu trotuare; reţea de alimentare cu apă potabilă; deviere
conductă de apă industrială; reţea de canalizare pentru
colectarea şi transportul apei uzate menajere; staţie pompare
ape uzate menajere; staţie de epurare ape uzate menajere;
reţea de canalizare pentru colectarea şi transportul apelor
pluviale; staţie pompare ape pluviale; bazin de retenţie ape
pluviale; cabină poartă; PavilionAdministrativ.

Firma responsabilă de execuţia lucrărilor Parcului Industrial
a fost S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti. Valoarea
contractului de execuţie încheiat cu S.C. Hidroconstrucţia este
de 10.060.135,07 Euro din care: Fonduri nerambursabile
PHARE - 5.000.000 Euro - 49,7%; Fondul Naţional de Dezvol
tare - 1.666.666,67 Euro - 16,57%; Consiliul Local al Municipiului
Reşiţa - 3.393.468,4 Euro - 33,73%. Lucrările de execuţie au
început efectiv în data de 9.10.2007 odată cu predarea
amplasamentului către constructor. Lucrările au fost finalizate la
data de 26.11.2009 în conformitate cu rocesul verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, semnat şi aprobat.

a.c.
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-
-

-

0

p

Roxana Iovan

Cariera e în mâinile tale
AJOFM Caraş-Severin, în parteneriat cuAJOFM Mehedinţi şi Hunedoara, a organizat

în data de 18.02.2010, seminarul de lansare a proiectului „Cariera e în mâinile tale”,
proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea accesului şi a participării anga-
jaţilor la programe de formare profesională continuă, în vederea obţinerii de către aceştia
a unei (re)calificări complete, în domeniul serviciilor, asigurând în acelaşi timp atrac-
tivitate, deschidere către nevoile personale de dezvoltare şi nevoile mediului economic.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: facilitarea obţinerii de către 180 de angajaţi,
din 3 judeţe - care nu au competenţe - a unei calificări în domeniul serviciilor, în meseriile
bucătar, ospătar, lucrător în comerţ, ca urmare a parcurgerii unui program de
(re)calificare, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat; promovarea
beneficiilor formării profesionale continue în rândul angajaţilor şi altor grupuri interesate.

Durata proiectului este de 20 de luni: 01.09.2009 - 30.04.2011.
Grupul ţintă al proiectului este format din: angajaţii fără experienţă şi competenţe,

muncitori necalificaţi; angajaţii cu nivel scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe
piaţa muncii şi care doresc să se califice într-o meserie din domeniul serviciilor; angajaţii
cu experienţă şi competenţe, dar fără o certificare a acestora; angajaţii calificaţi într-o
meserie, care şi-au manifestat dorinţa de a se recalifica într-una din cele trei meserii.

Larisa Crîsta

PRISMA | 2 Februarie |5 - 3 Martie 2010

În aten]ia pensionarilor
din municipiul Re}i]a
În conformitate cu dispoziţiile H.C.L. nr.

346/2008 cu modificările şi completările
ulterioare, pensionarii cu o pensie de până
la 800 lei, precum şi pensionarii peste 70 de
ani, cu domiciliul în Reşiţa, care circulă cu
mijloacele de transport în comun, pot ridica
tichetele de călătorie gratuită pe mijloacele
de transport în comun, de la Serviciul Public
“Direcţia deAsistenţă Socială” Reşiţa, situat
în corpul I al Primăriei, parter, în perioada
01.03-12.03.2010, cu respectarea strictă a
următoarei programări:

01.03.-05.03.2010 literele
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

08.03.-12.03.2010 literele
J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,X,Y,Z,W

�

�

Recrutare coordonatori voluntari
Echipa “Let`s Do It, Romania” a nceput recru-

tarea pentru coordonatorii de jude , cu scopul de
a demara ac iunile de organizare la nivel local.
Sarcinile unui coordonator de jude includ
monitorizarea echipelor locale, elaborarea
procedurilor de lucru i a documentelor standard,
ini ierea parteneriatelor i men inerea contactului
cu echipa central de conducere. Toti cei care
doresc s se implice n proiect n acest mod, sunt
ruga i s se nscrie pe site-ul dedicat,
www.letsdoitromania.ro, complet nd formularul
disponibil la sec iunea Implic -te.

Termenul limit pentru nscrieri este 12 martie
2010.

“Let`s Do It, Romania” este cel mai mare
proiect de voluntariat din Rom nia care i
propune s cure e de eurile din toat ara, din
arealele naturale, ntr-o singur zi.
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TEATRUL DE VEST REŞIŢA
Teatrul de Vest Reşiţa prezintă următoarele spectacole:

, orele 10,00 şi 11,30 la Teatrul din Lugoj
spectacolul „Fluierul fermecat” de Sorin Lepa, regia

artistică Dan Mirea, scenografia N.D.Vlădulescu.
Distribuţia: Marius Tudor, Florin Ibraşi, Constantin Bery,

Ana-Maria Cizler, Nicu Pârvulescu, Sorin Fruntelată, Dodi-
Anca Rădulea.

, ora 19,00 la sala Teatrului
Spectacolul „Bătrâna şi hoţul” de Viorel Savin, regia

artistică: Iustina Prisăcaru, scenografia N.D.Vlădulescu.
Din distribuţie fac parte actorii: Iustina Prisăcaru, Marius

Tudor, Florin Ibraşi.

JOI, 25.02.2010

DUMINICĂ, 28.02.2010

Forumul pentru o Societate Liberă şi Democrată a orga-
nizat în data de 13 februarie a.c. la Pizzeria ANDY din
Reşiţa, dezbaterea cu tema „Liniştea şi Siguranţa Cetăţea-
nului”, moderată de Vlada Vişatovici. Au fost invitaţi să
participe la dezbatere: reprezentaţi ai societăţii civile
reşiţene, reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale din cadrul
poliţiei şi jandarmeriei.

În prezent a
ţ perma-

nent

ţia european
ţi de realizare a acestui deziderat.

Siguranţa public

ţine-
re a ordinii

ţie, Poliţie Comunitar
ţ ţenilor, colectivit ţilor,

a bunurilor ţii private.
Actualmente, în lipsa unei culturi a siguranţei promovat

ţinut ţii noastre de c

ţii neguvernamentale sau alţi reprezentanţi
ai societ ţii civile, siguranţa cet ţeanului este perceput

o
s ţa propriet ţii; siguranţa familiei; siguranţa locativ
s ţa în s ţa st s ţa
alimentar s ţa investiţional s ţa locului de
munc

sigurarea climatului de normalitate civică, de
ordine ă publică, reprezintă o prioritate

ă pentru societate

ă) ă să identifice cele mai eficiente
forme ă

ă este percepută îndeosebi de către
individ, dar

ă aplicarea măsurilor de men
ătre Jandarmeria Română,

Poli ă), având ca scop principal
cre ă al cetă ă

ă
ă

ă consecvent la nivelul societă ătre
structurile abilitate ale statului, mediul academic, mass
media, organiza

ă ă ă, în
principal, prin următoarele dimensiuni: crotirea persoanei;
iguran ă ă;
iguran ării de sănătate; iguran

ă; iguran ă; iguran
ă.

şi siguran
şi pentru structurile specializate şi

abilitate (sau cele care se vor constitui luând în considerare
legisla şi caut

şi modalit

şi de societate, ca un sentiment de linişte şi

încredere pe care îl confer
şi liniştii publice (de c

şterea gradului de siguran
şi a propriet

şi sus

şcoli; iguran

Inaugurarea Parcului Industrial de pe Valea [erovei

Liniştea şi siguranţa cetăţeanului

Comunicat
SCAquacara SAanun c n perioada 25.02.2010 -

30.02.2010, n colaborare cu Asocia ia Speologic
„Exploratorii", va participa la un Studiu hidrogeologic pe
Zona Sodol care implic marcarea apei din bazinul de
alimentare a sursei Sodol cu colorantul FLUORES-
CEIN , n scopul determin rii traseelor subterane ale
apei . FLUORESCEINA este un colorant specific, utilizat
n mod obi nuit n studiile hidrogeologice pentru punerea
n eviden a traseelor de ap subteran , nu este toxic i
nu este poluant. n contact cu apa fluoresceina devine
verde, intensitatea culorii depinz nd de gradul de dilu ie,
fiind posibil s apar o u oar modificare a culorii apei
potabile distribuite.

Prin prezentul comunicat SC Aquacara SA dore te
s informeze popula ia asupra faptului c , urmare a
marc rii sursei cu Fluorescein , este posibil ca apa
furnizat n partea superioar a Municipiului Re a, care
este alimentat din sursa Sodol, s i modifice culoarea
c p t nd o culoare verzuie, pe termen scurt.

Schimbarea culorii apei furnizate nu afecteaz
caracterul de potabilitate al apei astfel cet enii pot
folosi apa potabil n acela i mod ca i nainte de
marcarea cu fluorescein .

Studiul efectuat este n interesul cet enilor Munici-
piului Re i a urm nd s stabileasc at t vitezele de
curgere c t i trasee e subterane ale apei din Zona Sodol.

De asemenea concluziile studiului vor fi utile pentru
stabilirea perimetrelor de protec ie hidrogeologic a
sursei.

Solicit m cet enilor din cartierele Marginea, Lend i
Stavila a nu se panica n ipoteza ca apa furnizat va
cap ta, pe termen scurt, o tent verzuie asigur ndu-i c
aceasta i va p stra caracterul potabil.

Mul umim cet enilor din cartierele Marginea, Lend i
Stavila pentru n elegere

ş

ş
ş

ş

ş ş

ş
ş

ş ş

ş
ş

ş

ş
ş

ţ î
î ţ

A î

î î
î ţ

Î
â ţ

ţ

î iţ
î

â

încât ţ
î î

î ţ
ţ â â

â l

ţ

ţ
î

â
î

ţ ţ
î ţ

ă ă
ă

ă

ă

ă ă ă

ă ă ă

ă ă
ă ă

ă ă
ă ă

ă ă
ă

ă
ă

ă
ă

ă ă

ă

ă ă
ă

ă ă ă
ă

ă
.

Aquacaraş



� Rezidenţiatul din acest an se va desfăşura pe 21 noiembrie, în şase centre
universitare Pentru anul fiscal 2010, indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este
3,5%, potrivit Ordinului ANAF nr. 200/2010 Valoarea unui tichet de masă rămâne la 8,72 de lei şi în semestrul I 2010 Magazinele duty-free nu
vor mai putea comercializa băuturi alcoolice şi ţigări România a primit 110 milioane de euro de la Banca Mondială, pentru reforma sistemului
judiciar Victor Ponta a devenit noul preşedinte al Partidului Social Democrat

Ministerul Muncii va verifica toate pensiile de invaliditate �
�

� �

�

� �
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� Ordinul nr. 1731/2009 al Agentiei Nationale de Admi-
nistrare Fiscala privind inscrierea pe documente a numarului
de inregistrare ca operator de date cu caracter personal (M.O.
nr. 873/15.12.2009)

H.G. nr. 1546/2009 privind stabilirea regimului juridic al
unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin
programe de investitii la nivel national si aflate in administra
rea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vede
rea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la adminis
trarea si vanzarea acestora (M.O. nr. 884 17.12.2009)

Ordinul nr. 632/2009 al Autorit ţii Nationale pentru
Protectia Consumatorilor privind unele masuri de informare a
consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara
activitati de schimb valutar (M.O. nr. 886/17.12.2009)

Circulara n . 46/2009 a Bancii Nationale a Romaniei privind
punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede
dedicate aniversarii a 300 de ani de la nasterea episcopului
Petru PavelAron

Ordinul nr. 6054/2009, Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Inovarii privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de
acordare a gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar
(M.O. nr. 888/18.12.2009)

H.G. nr. 1555/2009 pentru completarea H.G. nr. 844/2002
privind aprobarea nomenclatoarelor calificarilor profesionale
pt care se asigura pregatirea prin invatamantul preuniversitar,
precum si durata de scolarizare (M.O. nr. 890/18.12.2009)
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Ordinul 1000/2009 al Casei Nationale a Asigur[rilor de
S n tate pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind stabilirea documentelor justificative
pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat
fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de
executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul
national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin
Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate nr. 617/2007 (M.O. nr. 891/18.12.2009)

Ordinul 3387/2009 al Ministerului Justitiei si Libert ilor
Cet ene ti p modificarea si completarea Regulamen
tului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ
al Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, aprobat prin
Ordinul ministrului justitiei nr. 927/C/2006 (M.O. nr.
891/18.12.2009)

Norma din 2009 al Comisiei de Supraveghere aAsigurarilor
privind cota procentuala pt contributia asiguratorilor la Fondul

de protectie a victimelor strazii (M.O. nr. 908/23.12.2009)
Ordinul nr. 23/2009 al Comisiei de Supraveghere aAsigur

rilor pentru punerea in aplicare a Normelor privind informatiile
pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le
furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa
le cuprinda contractul de asigurare (M.O. nr. 908/23.12.2009)

Decizia nr. 138/2009 al Oficiului Roman pentru drepturile
de autor pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, a Protocolului referitor la Metodologia privind remu
neratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru
reproducerile pe videograme ale operelor muzicale utilizate in
cadrul operelor audiovizuale, altele decat videoclipurile
muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand
biografii ale unor artisti interpreti sau trupe de muzica (M.O. nr.
910/24.12.2009)

Metodologia din 2009 al Oficiului Roman pentru drepturile
de autor privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimo
niale de autor pentru reproducerile pe videograme ale ope
relor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele
decat videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile
audiovizuale continand biografii ale unor artisti interpreti sau
trupe de muzica (M.O. nr. 910/24.12.2009)

Protocolul din 2009 al Oficiului Roman pentru drepturile de
autor referitor la Metodologia privind remuneratiile reprezen
tand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe
videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor
audiovizuale, altele decat videoclipurile muzicale, concertele
si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti
interpreti sau trupe de muzica (M.O. nr. 910/24.12.2009)

Metodologia din 2009, a Ministerului Transporturilor si
Infrastructurii de eliberare a autorizatiei nominale de circulatie
(M.O. nr. 916/28.12.2009)

Ordinul nr. 768/2009 al Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale cu privire la infiintarea paginilor de internet
informative care contin liste de unitati aprobate de autoritatea
competenta in conformitate cu legislatia din domeniul
zootehnic (M.O. nr. 916/28.12.2009)

Metodologia din 2009 a MinisteruluiAgriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale de inregistrare a operatorilor economici si
eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau
comercializarea semintelor si materialului saditor (M.O. nr.
917/28.12.2009)

Ministerul Mediului - Ghidul din 2009 de finantare a Progra
mului de stimulare a innoirii Parcului auto national (M.O nr.

921/29.12.2009)
H.G. nr. 1613/2009 privind aprobarea diferentierii pe zone

geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda perso
nalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4
din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
(M.O. nr. 923/30.12.2009)

Ordinul nr. 1585/2009 al Ministerului S n t ii privind modi
ficarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
titlului VI "Efectuarea prelevarii si transplantului de organe,
tesuturi si celule de origine umana in scop terapeutic" din
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr.
1.290/2006 (M.O. nr. 923/30.12.2009)

Ministerul Sanatatii - Procedura din 2009 de acreditare a
unitatilor sanitare care desfasoara activitate de prelevare,
stocare, depozitare, conservare, procesare, distributie si/sau
transplant de organe, tesuturi si/sau celule de origine umana
in scop terapeutic (M.O. nr. 923/30.12.2009)

Ordinul 2520/2009 Ministerul Culturii, Cultelor si
Patrimoniului National pentru modificarea si completarea
Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor
cinematografice in vederea acordarii de credite financiare
directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire
de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.
2.335/2006 (M.O. nr. 923/30.12.2009)

H 1609/2009 privind infiintarea camerelor agricole
judetene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta
agricola judetene, aflate in subordinea Agentiei Nationale de
ConsultantaAgricola (M.O. nr. 924/30.12.2009)

H 1627/2009 pentru modificarea H G nr. 246/2007
privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a
locurilor de munca in conditii deosebite (M.O. nr.
926/30.12.2009)

Ordinul 6052/2009 Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Inovarii pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele
de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele
de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic
din invatamantul preuniversitar 2010 (M.O. 926/30.12.2009)

O u 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind
activitatea de inregistrare in registrul comertului (M.O. nr.
926/30.12.2009)

O u 117/2009 pentru aplicarea unor masuri privind
taxa pe poluare pentru autovehicule (M.O. 926/30.12.2009)
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(M.O. nr. 888/18.12.2009)

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

Facilităţile acordate tinerilor care înfiinţează firme vor fi
aplicabile în 2010 potrivit premierului Boc.

prevede ca tinerii cu vârsta până în
35 de ani, care nu au avut o firmă în trecut, şi-ar putea înfiinţa
una cu un capital de cel puţin 10 lei, pentru care vor beneficia
de scutiri la plata impozitului pe profit şi salarii, timp de 3 ani.

Proiectul legislativ

Băncile vor modifica până în septembrie aproape
toate contractele de credit încheiate cu populaţia
pentru a le adapta la noile reglementări UE şi nu vor
mai putea încasa comisioane la rambursările
anticipate pentru împrumuturile cu dobândă variabilă,
iar la celelalte comisioanele sunt limitate la 1%.

Începând din 15 februarie, toate persoanele ce
achiziţionează autovehicule din UE, cu norma de
poluare Euro 4 şi o capacitate cilindrică de maxim
2000 cm3 precum şi autovehicule N1 cu norma de
poluare Euro 4 plătesc , dacă acestea se
înmatriculează pentru prima dată în România.

taxa auto
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Senatul României în calitate de
cameră decizională a adoptat luni,
22 februarie, proiectul de lege
privind la modificarea Legii 384
/2006 privind statutul soldaţilor şi
gradaţilor voluntari.

Soldaţii şi gradaţii voluntari vor
putea activa în sistemul militar până
la 45 ani faţă de 40 ani cum permite
legea în prezent. Vechimea în
serviciu în calitate de soldat sau
gradat voluntar să fie considerată
vechime în serviciul militar şi să fie
luată în calcul la stabilirea pensiei.

Soldaţii şi gradaţii voluntari vor
beneficia de încadrarea în condiţii
deosebite, conform legislaţiei apli
cate cadrelor militare în activitate.

Soldaţii şi gradaţii voluntari
trecuţi în rezervă sau scoşi din evi
denţele militare vor putea beneficia
gratuit de asistenţă medicală şi
medicamente, potrivit prevederilor
statului cadrelor militare. Cei înca
draţi într-un grad de invaliditate vor
beneficia de pensie de invaliditate
conform dispoziţiilor Legii 164 2001
privind pensiile militare de stat.

Perioada în care soldaţii şi gra
daţii voluntari participă la misiuni în
afara teritoriului statului român se va
considera dublu în calculul vechimii

în serviciul militar.
Stagiul de cotizare realizat în

sistemul public de pensii, în perioa
da 24 decembrie 2006 şi până la
intrarea în vigoare a actualei legi,
constituie vechime în serviciu şi se
valorifică la stabilirea pensiei

Se va elimina de asemenea
sancţiunea referitoare la diminuarea
veniturilor cu 5-20% pe o perioadă
cuprinsă între 1-3 luni şi înlocuirea
acesteia cu cea a retrogradării din
funcţie sau sancţiune disciplinară.

Modificarea legii mai prevede că
acordarea concediului şi indemniza
ţiei pentru creşterea şi îngrijirea
copilului se va face conform
legislaţiei existente, fără a mai fi
necesară şi emiterea unui ordin al
ministrului apărării în acest sens.

În prezent, soldaţii şi gradaţii vo
luntari pot participa doar la forme de
perfecţionare a pregătirii. Prin modi
ficarea legii, aceştia vor putea urma
orice formă de învăţământ, din sis
temul de învăţământ superior civil.

Soldaţii şi gradaţii voluntari vor
putea fi mutaţi la cerere dintr-o
unitate militară în alta fără să mai fie
nevoie de interesul serviciului cum
este în prezent.
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Guvernul Romaniei 23.02.2010,

În şedinţa de guvern din 23 februarie a fost adoptată O G pentru
sprijinirea angajatorilor şi a şomerilor.

Câteva dintre elementele actului normativ:
angajatorii sunt scutiţi de la plata contribuţiilor asigurărilor sociale timp

de 6 luni, atât timp cât păstrează persoana angajată pe o perioadă de un
an. Sunt contribuţiile referitoare la asigurări sociale, care înseamnă pensii,
contribuţiile pentru şomaj, contribuţia pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, contribuţia la fondul de garantare pentru plata creanţelor

salariale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, inclusiv
contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

pe perioada în care nu se plătesc aceste contribuţii, în timpul celor 6
luni, persoana beneficiază de stagiul de cotizare pentru pensie.

pentru a evita hazardul moral, persoanele în cauză nu trebuie să fi avut
în ultimele şase luni contract de muncă cu firma care angajează pentru a
preveni concedierea abuzivă de pe o zi pe alta şi reîncadrarea lor în
condiţiile acestei ordonanţe.

.u. .

�

�
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Guvernul Romaniei, 23.02.2010

Înscrierea copiilor în clasa I
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a transmis o no

tificare inspectoratelor şcolare judeţene potrivit căreia acestea vor informa
părinţii în legătură cu necesitatea înscrierii copiilor în clasa I, pe cât posibil,
până la data de 3 mai 2010. Pentru asigurarea transparenţei procesului de
înscriere în clasa I, fiecare unitate şcolară va afişa până la data de 3 martie
2010 - data la care încep înscrierile, numărul de clase disponibil, în confor
mitate cu planul de şcolarizare, iar săptămânal, situaţia înscrierilor. Intenţia
MECTS este de a prefigura cu o mai mare claritate numărul de elevi care
vor începe şcoala în septembrie 2010, astfel încât să poată fi identificat
necesarul real de posturi disponibile pentru mişcarea personalului didactic.
Măsura se corelează cu prevederile Ordinului nr. 5.886/10.11.2009 privind

etodologia de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuni
versitar, conform căreia inspectoratele şcolare vor afişa şi publica lista
posturilor/catedrelor vacante titularizabile, până la data de 28 mai 2010.

Inspectoratele şcolare judeţene se vor asigura că toate unităţile şcola
re, inclusiv liceele care au în structură clase I-IV, cunosc arondarea străzi
lor din fiecare localitate şi vor transmite acestora obligaţia înscrierii cu prio
ritate a copiilor care locuiesc în apropierea şcolii şi ulterior, în limita locurilor
disponibile, a celorlalţi solicitanţi. În plus, unităţile şcolare vor răspunde în
scris şi în timp util tuturor solicitărilor de înscriere depuse de către părinţi şi
vor afişa, până la data de 7 mai 2010, lista copiilor înscrişi în clasa I.

În clasa I se pot înscrie copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data
începerii anului şcolar, precum şi cei care împlinesc respectiva vârstă până
la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psiho-somatică este
corespunzătoare. De asemenea, „la cererea scrisă a părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de
6 ani până la data începerii anului şcolar, va fi amânată cu un an".

-
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IMPORTANT: Data de 3 mai nu are caracter de termen limită,
înscrierile fiind în continuare posibile, conform legislaţiei în vigoare.

BIROUL DE PRESĂ

Programul Prima cas@
Guvernul a adoptat o hotărâre

prin care se restructurează şi ex
tinde Programul Prima casă, astfel
încât accentul să fie pus pe sti
mularea construcţiei de locuinţe noi.

Pentru acest an plafonul garan
ţiilor guvernamentale alocat acestui
Program este de 700 de milioane de
euro.

Se va aplica, în continuare, me
canismul garanţiilor guvernamen
tale pentru sprijinirea persoanelor
care doresc să achiziţioneze prin
Programul „Prima casă” o locuinţă
deja finalizată sau o locuinţă aflată
în stadiul de construcţie „la roşu”. În
aceste cazuri, plafonul individual de
garantare este echivalentul în lei al
sumei de 60.000 euro.

Pentru locuinţele noi, care
urmează să fie construite în baza
autorizaţiilor de construire eliberate
după data intrării în vigoare a hotă
rârii adoptate de Guvern, este
prevăzut un plafon individual de ga
rantare de până la 70.000 de euro.

Pentru construirea de locuinţe
de către asociaţii fără personalitate
juridică, constituite din minimum 7
beneficiari, în baza autorizaţiilor de
construire eliberate după data intră
rii în vigoare a prezentei hotărâri, se
vor acorda garanţii guvernamentale
în limita unui plafon individual de
75.000 de euro.

Reglementările din cadrul aces
tui Program cu privire la dobânda la
care se acordă creditele, avansul pe
care beneficiarii împrumuturilor
garantate de stat trebuie să le
prezinte vor fi menţinute.
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Guvernul Romaniei, 17.02.2010

Statutul solda]ilor }i grada]ilor voluntari

Sprijinirea angajatorilor şi a şomerilor



Parlamentul a emis o
evaluare pozitivă cu privire la efor-
turile depuse în 2009 de către Croa-
ţia şi Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei pentru

.

European

aderarea la
Uniunea Europeană

Miniştrii mediului din 14 state dunărene s-au
întâlnit la Viena, pentru a conveni asupra unor mă-
suri privind protecţia şi reducerea poluării fluviului

şi a afluenţilor săi. Forumul a fost orga-
nizat pe structura definită de Convenţia de colabo-
rare pentru protejarea şi folosirea durabilă a Dunării.

Dunărea

Microsoft Yahoo

Google

şi ! au obţinut acor-
dul necondiţionat din partea Departamen-
tului american de Justiţie şi a Comisiei
Europene pentru alianţa în domeniul
serviciilor de căutare pe Internet, menită
să concureze liderul de piaţă .
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O platformă britanică a început operaţiunile de
foraj pentru petrol în apele teritoriale din Insulele Falkland, în ciuda opoziţiei puternice din Argentina Dreptul de şedere al copiilor aflaţi la
studii într-un stat membru UE se aplică şi părinţilor

În Irak s-a dat startul oficial al campaniei electorale pentru alegerile naţionale care vor avea loc în luna martie Liderul spiritual al Tibetului,
Dalai Lama s-a întâlnit la Casa Albă cu preşedintele american Barack Obama Un prim scaner corporal a fost pus în funcţiune pe aeroportul
parizian Roissy-Charles-de-Gaulle, pentru controlul pasagerilor cu destinaţia Statele Unite
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Oamenii de ştiinţă au creat în laborator cea mai
ridicată temperatură din univers, având valoare de 4
bilioane grade Celsius (7.2 mii de miliarde de grade
Fahrenheit). Temperatura record este de 250,000 de
ori mai caldă decât cea din centrul soarelui (15
milioane) şi de patru ori mai ridicată decât în interiorul
unei supernove. Ea a fost văzută ultima oară în univers
la o fracţiune de secundă după Big Bang.

Explozia ultra fierbinte, care a durat mai puţin de o
miliardime dintr-o secundă, a fost creată în New York
Brookhaven National Laboratory, SUA.

Experimentul aruncă o nouă lumină asupra
modului în care universul a fost creat într-o masivă
explozie acum 13 - 14 miliarde de ani.

La temperaturi de patru bilioane Celsius, materia
obişnuită se descompune într-un fel de supă sub-
atomică care a existat câteva microsecunde după
naşterea universului.

Dr. Steven Vigdor, care a condus experimentul, a
declarat: "Această temperatură este suficient de
fierbinte pentru a topi protonii şi neutronii."

Temperatura a fost generată de ciocnirea între ioni
de aur (atomi de aur încărcaţi electric) la o viteză
apropiată de viteza luminii în laboratorul Relativistic
Heavy Ion Collider (RHIC). RHIC este un dispozitiv
circular lung de 3.9 kilometri, îngropat la o adâncime de

aproape 4 metri în Upton, New York.
Oamenii de ştiinţă au măsurat temperatura

extremă uitându-se la culoarea sau distribuţia energiei
luminii emise în urma ciocnirii, similar cu modul în care
poţi spune că o tijă de fier este caldă privind strălucirea
sa. Aceste noi măsurători de temperatură, combinate
cu alte observaţii analizate pe parcursul a peste nouă
ani de experimente la RHIC indică faptul că ciocnirile
aur-aur produc un lichid care curge liber, lichid compus
din cuarci şi gluoni.

"RHIC a fost proiectat pentru a crea materie la
primele temperaturi întâlnite în universul timpuriu," a
declarat Dr. Vigdor.

Descoperirile de la RHIC au condus la apariţia de
întrebări noi în domeniul cromodinamicii cuantice,
teoria care descrie interacţiunile dintre cele mai mici
componente cunoscute ale nucleului atomic. Pentru a
răspunde la aceste întrebări şi realizarea unor studii
detaliate ale plasmei, fizicienii de la Brookhaven
intenţionează să facă upgradări ale RHIC în următorii
câţiva ani pentru a creşte rata de coliziune şi
capacităţilor detectoarelor.

În cursul acestui an, fizicienii, folosind Large
Hadron Collider din Elveţia, speră să creeze
temperaturi şi mai calde care să reproducă momentele
chiar mai timpurii în naşterea universului.

În sesiunea plenară de constituire a CoR pentru mandatul
2010-2015, reprezentanţii locali şi regionali europeni şi-au
afirmat poziţia consolidată, ca urmare a dispoziţiilor din noul
Tratat de la Lisabona. În zilele de 9 şi 10 februarie 2010, s-au
întâlnit la Bruxelles 344 de preşedinţi de regiuni, deputaţi, pri
mari şi consilieri locali din întreaga Europă, pentru a-şi alege
noua conducere, pentru a dezbate priorităţile politice ale au
torităţilor locale şi regionale europene pentru următorii cinci
ani, în special viitorul politicii regionale, cu dl Manuel Chaves
González, al treilea viceprim-ministru al guvernului spaniol.

Preşedinta nou-aleasă a Comitetului Regiunilor, Merce
des Bresso (IT-PSE) a îndemnat adunarea să fie mai cura
joasă în urmărirea obiectivelor sale politice. Liderul CoR a
salutat imensele progrese politice pe care instituţia le-a
realizat în 15 ani şi a subliniat misiunea-cheie a acesteia de a
reprezenta eficient interesul comun al tuturor autorităţilor
subnaţionale din Europa.

Mercedes Bresso, fostă membră a Parlamentului Euro
pean şi membră veche a CoR, a deţinut funcţia de preşedintă
a Grupului PSE al CoR din 2006 până în 2010. Ea este prima
femeie aleasă pe postul de preşedinte al CoR. În discursul
rostit imediat după ce a fost aleasă, preşedinta regiunii
Piemont a prezentat pe scurt priorităţile mandatului ei de
preşedinte, de doi ani şi jumătate.

Combaterea schimbărilor climatice, lansarea Strategiei
de la Lisabona revizuite, îmbunătăţirea politicii de coeziune
europene care să nu fie, în nici un caz, readusă la nivel naţio
nal, includerea intereselor locale şi regionale în dezbaterea
privind perspectivele financiare ale UE, punerea în aplicare
cu succes a noului instrument juridic al Grupării europene de
coeziune teritorială (GECT), dar şi elaborarea unei strategii
europene pentru serviciile de interes general, care să respec

te competenţele locale şi regionale, vor fi bazele mandatului
dnei Mercedes Bresso. „În aceste chestiuni, autorităţile loca
le şi regionale pot servi ca punct de referinţă al Europei.
Întrucât acestea se află în linia întâi în perioadele de criză şi
au fost mereu adevăratele laboratoare pentru inovarea eco
nomică, socială şi ecologică, invit celelalte instituţii ale UE să
utilizeze cum trebuie această experienţă”, a declarat preşe
dinta Bresso. „Aceasta implică, de asemenea, apărarea
noilor drepturi conferite Comitetului Regiunilor de către
Tratatul de la Lisabona, pe cale politică sau, dacă este nece
sar, în faţa Curţii Europene de Justiţie”, a adăugat dna Bresso

Noua preşedintă a CoR a anunţat, de asemenea, că
instituţia îşi va asuma responsabilitatea privind punerea
concretă în aplicare a iniţiativei cetăţenilor, instituită de
Tratatul de la Lisabona. „Având în vedere învăţămintele
obţinute din vasta lor experienţă privind iniţiativele cetăţenilor
din statele noastre, regiunile şi oraşele vor juca un rol în
iniţierea, îmbinarea şi continuarea iniţiativelor cetăţenilor
europeni. Prin urmare, Europa va deveni mai transparentă,
mai democratică şi mai diversă.”

Ramón Luis Valcárcel Siso (ES-PPE), preşedintele
regiunii Murcia din Spania, a fost ales prim-vicepreşedinte al
Comitetului Regiunilor. El va deţine acest post până în 2012
când, conform unui acord dintre Grupurile PSE şi PPE ale
CoR, va prelua funcţia de preşedinte de la dna Bresso.

Comitetul Regiunilor (CoR, înfiinţat în urmă cu 15 ani)
esteAdunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali. Misiu
nea celor 344 de membri din toate cele 27 de state membre
ale UE este de a implica autorităţile locale şi regionale şi
comunităţile pe care acestea le reprezintă în procesul
decizional al UE şi de a le informa cu privire la politicile UE.
Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul au
obligaţia de a consulta Comitetul în domeniile politice care
privesc regiunile şi oraşele. Dacă drepturile sale nu sunt
respectate sau dacă este de părere că o lege a UE încalcă
principiul subsidiarităţii sau nu respectă competenţele regio
nale sau locale, Comitetul se va putea adresa Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.

CoR are patru grupuri politice: Partidul Popular European
PPE cu 134 de membri titulari şi 114 supleanţi (înlocuitori),
Partidul Socialiştilor Europeni (PSE) - 128 titulari şi 122
supleanţi, Uniunea pentru Europa Naţiunilor Alianţa Euro
peană (UEN-AN) - 13 titulari şi 18 supleanţi şi GrupulAlianţei
Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa (ALDE) - 47 şi 52.

România are 18 membrii (titulari şi supleanţi) din care 11
în grupul PSE şi înALDE.

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Context:

Cea mai ridicată temperatura din univers

Adunarea UE a reprezentanţilor locali şi regionali

Pensia de între]inere pentru copii va
putea fi ob]inut@ mai u}or în

str@in@tate
Pensiile de întreţinere neplătite însumează global miliarde

de euro. Pe 11 februarie, Parlamentul European a aprobat pro
punerea Comisiei Europene ca UE să semneze Convenţia de
la Haga privind obţinerea pensiei de întreţinere în străinătate
pentru copii şi alţi membri ai familiei. Decizia va ajuta persoa
nele în cauză să îşi recupereze mai repede şi cu mai puţin efort
pensiile de la persoanele care trăiesc în afara UE.

Numărul divorţurilor este în creştere, la fel şi numărul
căsniciilor între persoane de naţionalităţi diferite, de aceea
problema recuperării pensiei de întreţinere în străinătate pentru
copii şi alţi membri ai familiei apare din ce în ce mai frecvent.

Parlamentul a fost consultat cu privire la propunerea de
încheiere de către Comunitatea Europeană a unei Convenţii
internaţionale care să vizeze ameliorarea procedurii de
obţinere a pensiei de întreţinere în străinătate pentru copii şi alţi
membri ai familiei.

Deputaţii europeni au aprobat raportul domnului Jiří
Maštálka (Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga
Verde Nordică, Cehia) ce propune ca UE să semneze legislaţia
în domeniu în cadrul Convenţiei de la Haga. „Principala contri
buţie a acestei Convenţii este faptul că permite recuperarea
pensiilor de întreţinere în raport cu ţările terţe. Convenţia aduce
o soluţie la nivel multilateral, care înainte nu exista“, a spus
raportorul parlamentar.

Scopul Convenţiei de la Haga este de a oferi un cadru legal
mai bun pentru problemele legate de divorţuri şi protecţia
copiilor, dar şi reguli detaliate privind recunoaşterea şi punerea
în aplicare a obligaţiilor de întreţinere.

Deputata europeană Diana Wallis (Grupul Alianţei Liberali
lor şi Democraţilor pentru Europa, Regatul Unit), care a redac
tat anul trecut un raport referitor privind cooperarea în materie
de obligaţii de întreţinere, a spus că, fiind contactată de alegă
tori pe această problemă, nu a putut niciodată să dea „un
răspuns practic şi pozitiv“. Dumneaei a mai arătat că raportul
adoptat „aduce o valoare adăugată în momente dificile din viaţa
oamenilor“.
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Convenţia aduce o soluţie la nivel multilateral

Un sprijin în „momente dificile din viaţa oamenilor“

Cinci ţări ale - Germania,
Belgia, Luxemburg, Norvegia şi
Olanda - vor solicita în următoarele
săptămâni retragerea din Europa a
armelor nucleare americane care
se află încă pe bătrânul continent.

NATO



Vând tăura

ă de circular 7 KW
trifazic, 1000 lei, robinete noi 1, 2,
3

ă 50 l, 2500
lei, centrifugă pentru scos mierea
de albină 600 lei, circular trifazic
2000 lei. Tel. 0355-805986. (R.R)

Vând că
ă mică. Tel. 0749-

147822. (R.R)
Vând faguri presa

ăr capre. Tel. 0255-
240328. (R.R)

Cumpăr semin

ă,
teletex, diagonala de 54 cm, pre

ă de găurit trifa-
zică, fixă GR16, compresor,
aparat de sudură cu argon,
generator de acetilenă, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.

Cumpăr aparate de radio vechi
cu lămpi, defecte sau func

ătă ă
cu dvd-writter, 512 rami, 30G, în
stare foarte bună de func

ă în limba
germană, din anul 1909. Pre

ăr
ă, cu

gravuri despre prin

ă de Moigrad,
lângă Zalău, jud. Sălaj. Calitate
garantată. Pre

ăzboi de
ă stare. Tel. 0255-232919.

De vânzare două televizoare
sport alb-negru. Pre

ă de func

ă fără datorii. Tel.
0745-425904.

ă gestantă în luna a
8-a, din Re

ş 6 luni, 10 lei/kg.
Tel. 0721-806469. (R.R)

Vând bazin plastic nou, 100 l,
400 lei, mas

şi dovleac, 300 lei/100 kg
pentru dovleac, 1000 lei/1000 kg
floarea soarelui. Tel. 0744-
772425, 0729-921265. (R.R)

şin

şi
aspect, 250 lei. Tel. 0734-653146.

Vând 2 albume art

şabile şi crampoane de plastic, 40
lei/buc. Tel. 0745-391600.

Vând r

şi

0

ţoli, 100 lei/ţol, racord 1 la 45,
500 lei/buc. Tel. 0747-877713
(R.R)

Vând cazan de ţuic

ţei de întors oile, negri,
creţi, de ras

ţi, 30 kg, 30
lei/kg. Tel. 0727-866574. (R.R)

Cump

ţe floarea
soarelui

Vând convector, aparat foto
digital, calculator p4. Tel. 0770-
473037.

Vând tv color, telecomand
ţ

negociabil. Tel. 0771-783426.
Vând Sony cd mp3 4x50w nou,

garanţie. Tel. 0729-204684.
Vând ma

ţionale.
Ofer 10-40 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.

Vând unitate P3 îmbun ţit

ţionare

ţ
negociabil. Tel. 0735-133886.

Vând 2 c ţi vechi din anul
1816, în limba german

ţesa Sophie a
Germaniei. Tel. 0735-133886.

Vând palinc

ţ 25 lei/litru. Tel.
0745-391600.

Vând ghete de fotbal, piele,
Italia, crampoane metalice deta-

ţesut vechi, în
perfect

ţ excepţional.
Tel. 0745-597755.

Vând calorifer electric, stare
bun ţionare, preţ 100 lei.
Tel. 0745-597755.

Vând firm

ţa. Preţ 2.600 lei.
Tel.0255-219563, 0721-786555

Vând vac
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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.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

îRedacţia nu şi asumă responsabilitatea pentru textul anun-
ţului gratuit transmis telefonic sau prin talon, responsabilitatea
revenind în exclusivitate persoanelor care l-au comunicat.

Vând tv lcd auto ă, tv a/n
cu radio, combină, satelit, radiouri,
etc. Tel. 0255-220717, 0726-
211340.

Vând goblenuri lucrate pe
diagramă, 0,5 €/cm . Tel. 0770-
369867

Vând canapea piele ecologică,
1000 lei, canapea nouă 800 lei, 2
fotolii. Tel. 0770-497364.

Vând aparat electric de găurit,
mare, 1500 lei, aparat de sudat
făcut 500 lei, polizor, compresor,
strung, menghină. Tel. 0770-
497364.

Vând bibl otecă 4 corpuri,
inclus dulap de haine, culoare
deschisă, lăcuită. Tel. 0755-
256242.

Cumpăr 2 kg lână dădrăcită.
Tel. 0755-256242.

Vând aragaz cu 4 picioare,
convenabil. Tel. 0355-414041.

ărba

ă

ă

ăr pui păuni, stru

ărucior complet, marcă
germană, în stare foarte bună,
aproape nou, bleu-marin cu verde
deschis, 300 lei. Tel. 0723-
894592. (R.R)

Vând frigider mare, Zanussi,
400 lei. Tel. 0355-803014, 0724-
114815. (R.R)

Vând trifoi, 600 lei. Tel. 0255-
233553. (R.R)

Vând frigider, 250 lei nego-
ciabil. Tel. 0355-402865. (R.R)

Vând boiler italian, 60 l în
perfectă stare de func

ărucior copii, 300 lei,
dau rotobil cadou, cumpăr un
câine lup, pui de ciobănesc. Tel.
0754-248628, 0747-809388 (R.R)

Vând hotă Bosch, 80 lei,
călcătoare 40 lei, masă de călcat
40 lei, cuptor cu microunde 150
lei, frigider 240 litri, 500 lei,
biciclete de la 200 lei, cărucior de
copii 350 lei. Tel. 0355-425973,
0729-022562. (R.R)

Vând mobilă tineret, dulapuri,
bibliotecă, birou, canapea, 500 lei
neg. Tel. 0751-161619. (R.R)

Vând sta
ă, 150

€ neg. Tel. 0752-344323. (R.R)

şi cas

stative magazin
pt. haine, busturi femei b

şe, crocodili şi diverse
accesorii pt. magazin

Tel
0355-802548, 0749-486188.

ş

ş
ş

şin

.

2

i

.

Vând c

Vând urgent
ţi,

umera
, preţuri

convenabile, negociabile.

Cump r cherestea stejar 28 x
240 x 2400 mm, elemente i frize,
stare verde, tivite dimensionate,
din bu tean proasp t exploatat,
calitateA, B i C.Tel.0730-732031

Cump ţi,
fazani. Tel. 0723-173251, 0723-
831630.

ţionare, 200
lei, instant baie la curent, 200 lei.
Tel. 0720-663621. (R.R)

Vând c

ţie amplificare, sub-
woofer, casetofon pt. ma

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
Pensionar ţ

Tân
ţii, anti-alcool doresc

cuno ţ

Doamnelor

ţul umorului cu caracter
care dore ţie sincer

ţi la nr. 0726-
261409. V ţumesc.

Caut tân
ţi pt. relaţie. Sms la 0732-

280864, ajut financiar.
Caut tân

ţie f
ţi contra cost. Sms 0748-

926993.
B

ţa.
id: iacda34, 0742-682681.

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

ăr 35 ani, 1,90 m, 90 kg,
fără obliga

ă cu o doamnă de vârstă
apropiată, poate avea 1-2 copii.
Tel. 0725-426812.

ă. Vă
rog să mă contacta

ă mul
ără sexi fără preju-

deca

ără 18-28 ani sexi,
frumoasă pentru rela ără preju-
decă

ărbat, 36 ani, educat, curat,
discret, dotat, ofer clipe deosebite
doamnelor

ştin

şi domnişoarelor
sunt un domn prezentabil sincer
cu sim

şte o rela

şi cuplurilor din Reşi

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

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând Matiz 2004, 1.800 €,
Dacie 1310, an fabricaţie 1984,
400 €, cauciucuri noi de iarn

ţi cu genţi de aluminiu,
cu 4 prezoane, aduse din Germa
nia, preţ negociabil. Tel. 0732-
287350, 0748-838737.

Vând Opel Astra Caravan,
înmatriculat, preţ 2 300 €

, 6 400 €,
înmatriculat. Tel. 0726-211340.

Vând Dacia 1310 în stare de
funcţionare, cu acte în regul

ţie GPL, pentru
voucher. Preţ negociabil. Tel.
0730-853444.

Vând sau schimb Peugeot 607
diesel, 2001, înmatriculat RO, cu
microbuz utilitar, valoare 5 500-
6 000 €, eventual diferenţ

€

Vând autoutilitar

ţie,
3000€neg.Tel.0720-663621 (R.R)

Cump ţie
pentru tractor 2 pistoane John
Deer, an fabricaţie 1963. Tel.
0726-232287. (R.R)

Vând Dacia, GPL, 700 € nego-
ciabil. Tel. 0728-316891. (R.R)

Vând Logan, 1.4, 2005, 70.000
km, benzin

ţ
ţionare, 500

€. Tel. 0727-266574. (R.R)
Vând cauciucuri de ma

Vând VW Touran,1.9 TDI, af.
2004, argintiu, 6+1 viteze, 7 locuri,
12 airbag-uri, climatronic, geamuri
electrice faţ

ţinut

Tel. 0762-696327.
Cump

ă până în
01.12.2009. Pre

ă
pentru Matiz. Tel. 0770-497364.

Vând ro

ă,
dotată cu instala

ă. Tel.
0723-335392.

Cumpăr voucher Rabla, ofer
200 . Tel. 0723-173251, 0723-
831630.

ă Barkas pen-
tru programul Rabla, 2000 lei. Tel.
0734-423965. (R.R)

Vând Opel Calibra, ro
ă în circula

ăr casetă de direc

ă, 4.200 € negociabil.
Tel. 0744-224828. (R.R)

Vând Matiz alb, 15.000 km,
3.200 € negociabil, stare exce-
lentă. Tel. 0766-384345. (R.R)

Vând Ford Sierra pentru
dezmembrare turbo diesel, 1.8,
tamponat în fa ă, restul e în
perfectă stare de func

ă, comp. de bord, etc.
Înmatriculată în feb. 2008, un an a
fost ă în garaj. Stare impe-
cabilă, 8.900 €. Tel. 0727-831170.

Vând Ford Mondeo an 1998,
motor 1600 cmc 16v, înmatriculat,
arată impecabil. Tel. 0762-052900

Vând microbuz 8+1, 2004 luna
11, motor 2400, 120 cp, stare foar-
te bună.

ăr Audi 80 diesel neîn-
matriculat sau piese. Tel. 0744-
274556.

Cumpăr Aro 10, 4x4, sau alt tip
pentru transport persoane. Tel.
0745-126991.

Închiriez avantajos garaj în
Moroasa I. Tel 0770-753094.

-

.
.

.
.

şi
Mercedes, E 200

şu, verifi-
care la zi, înscris

şini de
la 50 la 100 lei. Tel. 0355-425973,
0729-022562. (R.R)

Vând bloc-motor pentru tractor
U650, 1200 lei. Tel. 0747-877713.
(R.R)

Caut de lucru în cur ţenie, 2-3
ore/zi. Tel. 0355-805173.

Caut de lucru ca vânz

ţii,
case la ro

, ofe
rim garanţie 25-426812

ţ

ă

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

ătoare
sau îngrijesc copil mic. Tel. 0758-
455185, 0749-486188.

ă executăm construc

ări interioare, exterioare
. Tel. 07 .

Angajez cu contract 3 dansa
toare pentru night-club în Germa
nia. Tel. 0762-043938.

Îngrijesc bătrâni sau copii ce
merg la grădini ă, ă. Tel.
0355-804513. (R.R)

şi b

Echip
şu, case la cheie, ame

naj

şcoal

Şofer cat. B din 1997, cu expe
rienţă externă, caut firmă sau
persoană fizică pt. angajare Tel.
0748-351548.

Execut la comandă, la cele mai
mici preturi, mobilier din PAL. Tel.
0722-550926.

Transport marfă cu camionetă
acoperită, prelată, 1,5 tone util.
Tel. 0742-527232.

Repar calculatoare hard şi soft
la domiciliu. Tel. 0748-563666.

Sonorizez la preţuri mici nunţi,
botezuri cu muzică de toate
genurile. Experienţă şi seriozitate.
Tel. 0723-277475.

-
-

-
-

-

Vând Ford Escort an 1996
motor 1,4i benzină, consum
6l/100 km, impecabil, pre

ă, acte la zi,
impecabilă, pre

ă, stare de func

ă, pre

ă,
eleron aer condi

ă violet, pre
ă mai mare.

Tel. 0727-145623, 0355-411484.
Vând Ford Escort an 1996,

motor 1,6l, numere Italia. Tel.
0740-279614.

Vând Dacia pentru programul
Rabla, înmatriculată, în stare de
func

ţ 1.500 €.
Tel. 0729-204684.

Vând Ford Escort an 1994
motor 1,8 diesel, consum 4,5l/100
km, impecabil, preţ 1.200 €. Tel.
0729-204684.

Vând Dacia Logan an 2006
motor 1,4mpi, cauciucuri noi,
închidere centralizat

ţ 3.500 €. Tel.
0729-204684.

Vând Renault Clio an 1998
motor 1,4i, numere Bulgaria, acte
la zi, impecabil, preţ 1.600 €. Tel.
0729-204684.

Vând Fiat Tipo an 93 motor 1,8
tdi înmatriculat, taxe la zi, consum
5,5l/100km, preţ 1.500 €. Tel.
0729-204684.

Vând Dacia 1310 pentru
programul rabla, preţ 450 €
negociabil. Tel. 0768-947760.

Vând Fiat Tipo an 93 motor
1,9d consum 6,5/100km, înmatri-
culat ţionare, preţ
1.000 €. Tel. 0729-204684.

Vând Dacia 1410 urgent. Tel.
0355-809615.

Vând Opel Astra Caravan
2001 înmatriculat, avariat dreapta
faţ ţ 2.000 €. Tel. 0769-
001479.

Vând Tico, stare excepţional
ţional, culoare

original ţ 1.400 € u

ţionare, 400 €. Tel. 0748-
296656.

şor
neg, variante maşin

Închiriez în regim hotelier
apartament cu 2 camere în Băile
Herculane, mobilat, utilat, tv, fri
gider, apă caldă, aer condiţionat.
Preţ 50 lei/cameră/noapte. Tel.
0723-277475.

Repar calculatoare, laptopuri,
instalări Windows, programe,
switch-uri, routere, devirusări şi la
domiciliul dvs. Tel. 0770-478962.

Şcoala de dans Dream Dance
Reşiţa oferă cursuri de dans
pentru toate vârstele. Super ofertă
pentru dansul miresei. Tel. 0732-
648584 www.dreamdance.ro

Ofer împrumut valutar avan
tajos cu garanţii imobiliare, pretind
şi ofer seriozitate maximă. Tel.
0747-180997.

Meseriaş execut amenajări
ext. şi int. gresie, faianţă, podele,
forme din rigips, tavane casetate
şi multe altele Tel. 0741-519436.

Curăţătorie ecologică la domi
ciliu curăţă: covoare, mochetă la 3
lei mp, fotolii, canapele la 20 lei 1
loc, 35 lei 2 loc., nu trebuie mutat
nimic. Timp scurt de execuţie,
max. 2-3 ore pentru uscare com
pletă. Tel. 0731-210482.

Transport persoane intern şi
extern cu Dacia Logan. Tel. 0722-
742502.

Salină artificială atestată Mi
nisterul Sănătăţii Reşiţa, Luncă,
Blocul Poştei: tratăm astm, bron
şite, fumători, alergii, boli piele,
creşte imunitatea, anti-stress,
astenii. Tel. 0770-495824, 0742-
773016.

În Poiana Braşov ofer garso
nieră pentru cazare de scurtă sau
mai lunga durată. Catv, frigider,
aragaz, baie proprie. Preţ
negociabil. Tel. 0745-668683.

Meseriaş execut instalaţii
sanitare montez centrale termice,
suduri electric şi autogen şi
lăcătuşerie la preţuri accesibile.
Tel. 0745-301165.

Instalator execut toată gama
de lucrări de instalaţii sanitare şi
încălzire. Tel. 0355-801839.

Firmă de asistenţă auto rutieră
angajează, cu contract prestări
servicii, agenţi de vânzări. Comi
sion f atractiv. Tel. 0745-391600.

-

-

-

-

-
-

-

-

-
.
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ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Apartament 2 camere Govândari, etaj
p/4, central , termopane, podele, central

ţie, cod anunţ 00475.
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.

Vând apartament 3 camere Lunc
-

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

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apo-
metre, instant pe gaz, parchet camere, u

ţ -
ţ 40.000 € neg. cod anunţ 00438.

Vând apart. 3 camere Govândari Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp, semidecomandat,
utilit ţi, central

-
ţie sanitar
ţ 45.000 €. cod anunţ 00205

Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat, 80 mp, utilit ţi,
termopan, central

ţie electric

ţionat,
apartamentul necesit ţ
47.000 € cod anunţ 00336.

Locaţie: Re ţa centru, preţ 130.000 €,
suprafaţ

-
ţii, casa are utilit ţile generale -

ţ 270 mp
front stradal 10 m. cod anunţ 00498

Vând cas -

ţ
-

ţ 65.000 € negociabil. Cod
anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţa 1.932 mp total,
547 mp construiţi, 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

Vând teren intravilan în Moldova Noua,
pe DN, suprafaţ

ţi în
apropierea terenului. Preţ 250.000 €
negociabil. cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hala de 3.000 mp, în stare
bun ţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ 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 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 negociabil,
cod anunţ 00451.

ţie: Boc
ţia cu Ocna de Fier, preţ 12 €/mp,

suprafaţ

ţii Docnecei, zon
ţa de 5.895

mp, terenul ieste intabulat, utilit ţi sunt în
zon ţ 12
€/mp. cod anunţ 00496

ţ 5 €/mp,
suprafaţa 3.095 mp.

Locaţie Boc
ţia cu Ocna de Fier, preţ 5 €/mp,

Docnecei, zona cu lacuri, terenul are
suprafaţa de 3.095 mp terenul ieste
intabulat, utilit ţi 3.095 mp teren de
vânzare intravilan Boc

ţii sunt în zon
ţ 5 €/mp. Cod anunţ 00496.

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

ă, termopane, u
ă metalică, chirie 400 € + 400 €

garan

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

ă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele lami
nate coridor ătărie, parchet camere,
centrală, instala
ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă
intrare lemn, pivni ă, bloc acoperit, neame
najat, pre

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă nouă, rigips, izolat
interior, pre

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă 270 mp.
Casă de vânzare centru, zona Univer

sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

ă în Luncă, 3 camere, cărămi
dă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată, gresie,
faian ă, podele, u ă
metalică, centrală, termopane, scară inte
rioară, cabină du ă
~100 mp. Pre

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc

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, terasa, 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, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbună
tă

ă 5229 mp, cale de acces,
front stradal la DN 57 117,47 m, utilită

ă, 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

Loca ă
intersec

ă 5.895 mp
Teren de vânzare intravilan Boc

ă
cu lacuri, terenul are suprafa

ă
ă, gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă
intersec

ă

ă, gaz, apă, curent,
canalizare, pre

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

şi buc

ş

şi interior
noi, baie şi buc. renovat şche
tat, instala

şi

şi nece

sit

şi interioare noi, uş

ş, curte (~200 mp), cas

ş Lindab. Pre

şa DN 58 B, lâng

şa, în
zona Ocna de Fier, Mun

pre

şa DN 58 B, lâng

şa, în zona Ocna de
Fier, Mun

Vând garsonier

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

Vând garsonier

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 21.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.

Apartament de vânzare Micro 3 et. 4/4.
48 mp semidecomandat, utilit ţi, u -

-
ţ

ţ 32.000 €, cod anunţ 00347
Apartament de vânzare Micro 1 parter

/4 semidecomandat, 54 mp, utilit ţi, podele
laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000 €,
cod anunţ 00252

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

Vând apart. 2 camere Lunc , etaj 1/4,
conf. 2, semidecomandat, central , tâm-
pl

ţ 24.000 € neg.cod anunţ 00366

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 Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

ă ă intra
re metalică, u ă, ter
mopane, faian ă, gresie, parchet camere,
pre

ă
ă, centrală, u ă

intrare de fier, termopane, pre

ă

ă, termopane, pre

ă
ă

ărie lemn, podele laminate, u
ă intrare parchet, mobilă bucătărie

inclusă, pre

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

ş
şi interioare noi, central

ş

şi interior
noi, uş

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Teren Boc

Teren vânzare Bocsa

Ă

ă DN 58Bşa Român

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbun -
ţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
ţ

17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decoman-

dat, Lunc
ţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, et. 4/4, bloc acoperit, Lunc
ţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând apartament 3 camere decoman-

dat, 103 mp, et. 1, Re ţa Sud, central
ţ

47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semide-

comandat, et. 1/4, zona Moroasa, central
ţ 42.000 €. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,

semidecomandat, situat în Lunc
ţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774.
Vând cas

ţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren în centru, 1.200 mp
ţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând cas
ţiu comercial, la strada principal

ţ 21.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ neg . Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,

situate pe D.N. Timi
ţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,

0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în

staţiunea Crivaia la strad
ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând hal ţie, depo-

zitare) + 5.000 mp teren în Caransebe
ţile. Preţ

250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Re ţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
ţa, zona Renk, pretabil .

ţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 2.500 mp teren la strad
ţa, pe Calea

Caransebe ţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
V ţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând hal -
ţ

ţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Re ţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentral ţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriat

ătă

ă 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Pre

ă, et. 1/4, centrală, termopane
par

ă, centrală
termică. Pre

ă
termică, termopane, podele laminate. Pre

ă
termică, termopane. Pre

ă, et. 3/4.
Pre

ă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Pre

ă 5
camere. Pre

ă 2 camere, amenajată în
spa ă, zona
Muncitoresc. Pre

ă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebe

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Pre

ă ociabil

ă

ă termică, spa

ă, racordate la
toate utilită

ă 1200 mp (produc

ă

ă, 4.200 mp,
p+4, în Re ă pt
produc

ă, front
stradal, 50 ml situat în Re

ăliug, zona Poli

ă industrială - fabrică prelucra
re lemn, în suprafa ă de 5.440 mp, dotată

ă complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Pre

ă centrală.
Pre

ător.
Pre

ă sau separat,
situate în Re

ă. Pre

ă

şi

şi cas

şului, zona
Petrom. Pre

şoarei, racordat
la toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Bocşa, la 4 km
de Reşi

ş,
Pipirig, racordate la toate utilit

şi

şi

şi
şului, la km 3. Pre

şi
utilat

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

şi

şi şoarei şi
cartierul Moniom. Pre

şi durata contractului.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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
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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

PRISMA | 2 Februarie |5 - 3 Martie 2010

15 feb. 106.8536
16 feb. 107.9646
17 feb. 107.7870
18 feb. 108.0197
19 feb. 108.9915
22 feb. 109.1347
23 feb. 108.2739
24 feb. 107.0118

10
10
10
10
10
10
10
10

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

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

3,08
3,06
3,04
3,02
3,00

2,88

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

4,10
4,08

USD

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24

25 Ianuarie - 24 Februarie 2010



Etapa urmatoare (18/26): Duminica, 28.02.2010

UCM Resita - HCM Constanta

: Stiinta Municipal
Dedeman Bacau - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare; Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu - Sta; ; Universitatea
Bucovina Suceava - Steaua MFABucuresti; Universitatea Transilvania Cluj
- Sport Club Municipal Rom Cri Brasov; Universitatea Politehnica
Municipal Timisoara - CSM Satu Mare; HC Odorhei - Dinamo Bucuresti.
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DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Liga Europa: Unirea Urziceni - Liverpool

Joi ProTV ora 20:00
RUGBY: Campionatul European, Rusia - Romania

Sambata TVR 2 ora 13:55
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: HCM Constanta - AC Paok

Sambata Sport.ro ora 16:15
BASCHET MASC.: Camp. National, Mobitelco Cluj - CSU Ploiesti

Sambata TVR 3 ora 17:00
JO DE IARNA 2010: Patinaj artistic, Gala Laureatilor

Duminica TVR 1 ora 02:25
JO DE IARNA 2010: Hochei pe gheata, Finala

Duminica TVR 1 ora 04:55
JO DE IARNA 2010: Ceremonia de inchidere

Luni TVR 1 ora 03:25
FOTBAL: Meci amical: Romania - Israel

Miercuri TVR 1 ora 20:45

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
12 - 28 feb: JO de IARNA2010, Vancouver, Canada;
05 - 07 mar: TENIS -ATPTour, Cupa Davis, Turul I;
05 - 07 mar: WRC - Raliuri, Raliul Mexicului, Etapa II;
08 - 21 mar: TENIS - WTATour, Indian Wells, SUA.

FOTBAL
In 23 si 24

februarie s-au desfasurat ultimele
meciuri tur din cadrul optimilor de
finala ale Ligii Campionilor:

Marti, 23 Februarie:
Stuttgart- Barcelona 1-1
Olympiacos - Bordeaux 0-1

Miercuri, 24 Februarie:
TSKAMoscova - Sevilla -
Internazionale - Chelsea -

. Joi, feb se
desfasoara returul meciurilor din
16-zecimi. Unirea Urziceni va juca
pe stadionul Ghencea returul cu
formatia engleza Liverpool. Scorul
in tur a fost 1-0 pentru englezi.

Liga Campionilor.

Liga Europa 25 .

JO DE IARN~ 2010 - VANCOUVER
Biatlonista romana Eva Tofalvi

Echipajul de bob doua persoane al Romaniei

.

s-a clasat a 24-a, duminica, in
cursa cu startul in bloc, dupa ce a ratat nu mai putin de cinci tinte in
poligonul de tragere. Medalia de aur a fost obtinuta de Magdalena
Neuner din Germania. Tofalvi a inceput foarte bine cursa la startul
careia s-au aliniat cele mai valoroase 30 biatloniste ale momentului,
clasandu-se pe locul 6 dupa prima trecere prin poligon. Fara nicio tinta
ratata, Tofalvi avea o intarziere de doar 5.4 secunde fata de prima
clasata din acel moment, rusoaica Svetlana Sleptsova. Problemele
pentru cea mai valoroasa sportiva din lotul Romaniei deplasat la
Vancouve au inceput la a doua tragere, unde tinta ratata a echivalat cu
iesirea din grupul de frunte al cursei. Tofalvi a ratat de inca patru ori la
ultimele doua trageri, astfel ca la sosire a acumulat o intarziere de 2
minute, 41 secunde si o zecime, fiind a 24 din 30 de competitoare.

a incheiat pe locul
11 competitia olimpica de la Vancouver, egaland astfel cel mai bun
rezultat al delegatiei tricolore la a 21-a editie a Jocurilor Olimpice de
Iarna. Cu timpul cumulat de 3 minute, 29 secunde si 43 sutimi, Nicolae
Istrate si Florin Cezar Craciun au incheiat concursul la jumatatea
ierarhiei, in fata unor echipaje precum Statele Unite 3, Canada 1, Italia
2 sau Austria 2. Pe locul 9 dupa primele doua manse de sambata,
Istrate si Craciun au pierdut teren, duminica, in fata Germaniei 3 si
Statelor Unite 2, echipaje care au depasit bobul romanesc cu 14,
respectiv 3 sutimi de secunda. Victoria a fost obtinuta de echipajul
Germania 1, in componentaAndre Lange si Kevin Kuske, cei doi oprind
cronometrul la 3 minute, 26 secunde si 65 sutimi

HANDBAL
Oltchim Rm.Valcea

Steaua Bucuresti

HC Odorhei

CSU Suceava

a castigat, duminica seara, al treilea meci
consecutiv in grupa principala 2 a Ligii Campionilor, invingand
dramatic, cu 27-26 (16-12), detinatoarea titlului Viborg. In urma acestui
rezultat campioana Romaniei mai are nevoie doar de o singura victorie
in urmatoarele trei partide pentru a se califica in semifinalele
competitiei. Cu 6 puncte in 3 partide, Oltchimul este virtual calificata, un
scenariu greu de indeplinit putand sa o scoata din semifinale. Astfel,
echipa lui Voina trebuie sa piarda toate cele trei partide ramase (in
deplasare la Volgograd si Viborg si acasa cu Hypo), iar infrangerea la
Volgograd trebuie sa fie la o diferenta mai mare de 7 goluri. Totodata,
rusoaicele au nevoie de fiecare victorie din ultimele partide.

Echipa de handbal masculin s-a calificat,
sambata, in sferturile de finala ale Cupei Cupelor, desi a fost invinsa in
deplasare, de formatia ucrainiana Portovik Yujnii, scor 33-29 (16-16).
În tur, stelistii au câstigat cu 33-23, dar meciul s-a decis ulterior la
„masa verde”, 10-0 în favoarea bucurestenilor, dupa ce adversarii au
folosit un handbalist fara drept de joc. Cumulat cu rezultatul din tur,
stelistii au obtinut calificarea în sferturi.

Echipa de handbal masculin a ratat sâmbata, pe teren
propriu, calificarea în sferturile de finala ale Challenge Cup, desi i-a
învins pe polonezii de la MMTS Kwidzyn, scor 35-23 (16-11), în mansa
retur a optimilor competitiei.

Echipa de handbal masculin s-a calificat, sambata,
in sferturile de finala ale Challenge Cup, dupa ce a invins in deplasare
formatia ucrainiana Time Burevestnik Lugansk, scor 31-21 (13-9), in
mansa retur a optimilor competitiei. În tur, echipa antrenata de Leonard
Bibirig s-a impus pe teren propriu, cu scorul de scor 31-20 (15-13).

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 16-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 16 15 0 1 519 410 30p

Steaua MFA Bucuresti 15 10 1 4 470 398 21
4. Pandurii Tg. Jiu 16 10 1 5 425 423 21p

Stiinta Dedeman Bacau 15 9 2 4 479 434 20
. U Bucovina Suceava 15 8 0 7 424 399 16

7. HC Odorheiu Secuiesc
HC Minaur Baia Mare 16 5 1 10 406 417 11

9. CSM Satu Mare 15 5 1 9 435 465 11
. Transilvania Cluj 14 5 1 8 361 391 11

11. Poli Timisoara 15 4 1 10 379 445 9
Dinamo Bucuresti 15 3 1 11 442 513 7

13. Rom Cri Brasov 16 1 1 14 397 497 3
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

2. UCM Resita 15 12 2 1 454 378 26p
3. p

5. p
6 p

15 6 0 9 439 460 12p
8 p

p
10 p

p
12. p

p

FORMULA 1
Virgin Racing a confirmat ca

renunta la upgrade-ul programat
pentru testele de la Barcelona din
cauza defectiunilor tehnice la
sistemul hidraulic. Aproape toate
echipele din Formula 1 pregatesc
upgrade-uri semnificative pentru
ultima sesiune de teste de la
Barcelona, modificarile de ordin
aerodinamic urmand sa fie utili-
zate peste numai trei saptamani in
Marele Premiu al statului Bahrain.
Una dintre exceptiile de la aceasta
regula va fi Virgin Racing, care a
fost nevoita sa amane primul
upgrade in lumina problemelor
tehnice intampinate in testele de
la Jerez. Echipa a anuntat prin
vocea designerului Nick Wirth ca
principalul obiectiv este remedie-
rea problemelor tehnice la siste-
mul hidraulic, din cauza carora
Virgin a efectuat numai 144 de
tururi pe parcursul saptamnii
precedente.

USF1 a solicitat permisiunea
FIA pentru a lipsi de la primele
patru curse din acest sezon, desi
acest lucru este interzis de regula-
mentul sportiv. Speculatiile privind
problemele financiare ale echipei
USF1 au inceput sa prinda contur
la finalul acestei saptamani, cand
americanii au confirmat in mod
public ca negociaza cu FIA posibi-
litatea de a absenta de la primele
patru Mari Premii ale anului.
Concret, USF1 vrea sa primeasca
acordul FIA de a nu fi prezenta la
cursele din Bahrain, Australia,
Malaezia si China, sub promisiu-
nea ca va participa in F1 incepand
din Spania.

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 18-a:
M V E I G GP PM

.

1. CFR Cluj 18 11 4 3 24 10 37p
Unirea Urziceni 18 10 4 4 25 14 34
Steaua Bucuresti 18 10 4 4 26 17 34
FC Timisoara 18 8 8 2 29 12 32
Rapid Bucuresti 18 9 4 5 37 23 31

. FC Vaslui 18 9 4 5 25 19 31
7. FC Brasov

Dinamo Bucuresti 18 8 6 4 21 13 30
9. Otelul Galati 18 7 4 7 22 24 25

. Gaz Metan Medias 18 5 7 6 18 26 22
11. Astra Ploiesti 18 5 6 7 21 23 21

Poli Iasi 18 6 3 9 17 26 21
13. Pandurii Tg. Jiu 18 5 5 8 14 19 20

U. Craiova 18 5 2 11 25 29 17
5. Inter Curtea de Arges 18 5 1 12 16 32 16p

16. Gloria Bistrita 18 2 9 7 13 24 15p
17. Unirea Alba Iulia 18 3 5 10 18 29 14p
18. Ceahlaul Piatra Neamt 18 3 4 11 16 36 13p

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

18 8 6 4 21 12 30p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (19/34) 26.02 - 28.02.2010: Vineri 26.02:

Sambata
27.02

Duminica 28.02

Alba
Iulia - Bistrita (ora 14:00, GSP TV); Ceahlaul - Otelul Galati (ora 17:00,
GSP TV); FC Timisoara - Poli Iasi (ora 20:30, Digi Sport);

: U Craiova - Gaz Metan Medias (ora 14:00, GSPTV); FC Vaslui -
Pandurii Tg. Jiu (ora 17:00, Digi Sport); International - Dinamo (ora
19:00, Digi Sport); :Astra - FC Brasov (ora 15:00, GSP
TV); Rapid - Urziceni (ora 17:00, Antena 1); CFR Cluj - Steaua (ora
20:30, Digi Sport ).

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/25 Februarie /26 Februa /27 Februa /28 Februarie rie rie
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