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Imobiliare
Vând casă Muncitoresc. Tel.
0729-916233.
Vând teren pe C. Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front stradal.
Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa, 2-3 camere, conf. 1, etaj 1; casa. 2 camere
decomandate, bucătărie, baie, hol,
cămară alimente + curte, garaj, anexe, teren casă 1520 mp. Preţ neg.
Tel.0256-410590, 0747-832171.
Vând teren intravilan, 800 mp,
Bocşa, str. Lerniţei, lângă pădure,
toate utilităţile, preţ fix 10.000 €. Tel.
0744-359116 (de luni până joi)
Vând teren pe Drumul Lupacului, 1090 mp. Tel. 0727-161355.
Schimb ap. 2 cam. cf. 2 neîmbunăţit cu garsonieră + diferenţă
10.000 €. Tel. 0741-731203.
Vând teren agicol în Târnova la
preţ neg. Tel. 0770-445699.
Vând sau închiriez avantajos
garsonieră în Moroasa. Tel. 0770547305.
Vând terenuri la Ezeriş, mai
multe parcele. Tel. 0355-803955.
Vând apartament 3 camere, Al.
Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3. Tel. 0771799196.
Vând casă în Ruginosu, CS. Tel.
0758-373175.
Vând în cartierul Dumbrăviţa,
Timişoara, casă + grădină 1200 mp,
pot fi achiziţionate şi separat. Tel.
0744-697487. (R.R)
Vând apartament 2 camere, pe
Calea Caransebeşului, nr. 9, parter,
parţial mobilat, 18.000 € neg. Tel.
0745-808865. (R.R)
Vând 2 case în Cuptoare, apă,
canalizare, grădină, curte, pomi
fructiferi, o casă are pământ, 5000
mp, 55.000 € neg, iar cealaltă la
85.000 € neg. Tel. 0255-233854 (rr)
Vând casă în Denta, 3 camere,
bucătărie, baie (neterminată), grădină, 1440 mp, 18.000 € negociabil. Tel. 0762-791103. (R.R)
Vând teren intravilan pe Valea
Bistrei, lângă şosea, 6 €/mp neg.
Tel. 0746-893683. (R.R)
Cumpăr garsonieră în bloc de
apartamente, ofer maxim 13.000 €.
Tel. 0721-858772. (R.R)
Schimb casă cu 3 camere +
garaj, în Anina, cu apartament în
Reşiţa. Tel. 0745-683584. (R.R)
Vând apartament 2 camere, 43
mp, bucătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebeşului, 21.000 €
neg. Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând 2 terenuri: unul 7000 mp,
celălalt 2000 mp, 3 €/mp neg. Tel.
0749-461662. (R.R)

Vând casă în Vermeş, sat Iersig,
2 camere, bucătărie, anexe, hală
mare în interiorul curţii, grădină mare, 3000 mp, teren 4 ha, casă terminată în 2001-2002, cărămidă arsă,
20.000 € neg. Tel. 0726-206883 (rr)
Vând teren 5000 mp. Tel. 0255233854. (R.R)
Vând casă în Cărbunari, 3
camere, 12.500 € negociabil. Tel.
0769-427493. (R.R)
Cumpăr casă în Anina, în zonă
turistică, minim 3 camere, toate
utilităţile, ofer de la 10.000 € în sus.
Tel. 0371-018127.
Închiriez apartament pe str.
Făgăraşului, mobilat, 100 €. Tel.
0742-936159.
Vând teren în Gătaia, 1440 mp,
pentru casă, fundaţia turnată, cu
toate avizele, 15.000 € neg. Tel.
0766-474738.
Cumpăr casă în Reşiţa, Brebu,
Soceni sau Ezeriş.Tel.0743-431976
Persoană fizică vând apart. 2
camere, conf. 1, decoman-dat,
Luncă, et. 1, complet mobilat. Preţ
35.500 € neg. Tel. 0742-024449.
Vând apartament 3 camere,
conf. 1, mp 65, 2 balcoane, neamenajat, în Anina. Tel. 0728-813340.
Vând apartament 4 camere, et.
1, B-dul Republicii sau schimb cu
apart. 2 camere + diferenţă. Tel.
0723-321783, 0769-272301.
Vând casă deosebită, situată în
centru, 3 dormitoare, living, sufragerie, birou, 2 băi, bucătărie, cămară,
curte cu terasă, pretabilă pentru 2
familii. Tel. 0770-751533.
Vând apartament cărămidă
arsă, 160 mp, 3 dormitoare, sufragerie, living, 2 băi, 2 balcoane,
bucătărie spaţioasă, cămară, la
demisol pivniţă, garaj, et. 1/4, zonă
liniştită. Tel. 0770-751533.
Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină. Preţ 15.000 € neg.
Tel. 0770-746033, 0728-213320.
Persoană fizică vând garsonieră, conf.1, 30 mp, et. 2, multiple
îmbunătăţiri, 13.600 €. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Închiriez apartament 2 camere
conf. 1, semidecomandat Govândari, mobilat, renovat, cu centrală,
pe termen lung cu 180 €/lună +
garanţie 180 €. Tel. 0720-026801.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie, faianţă, termopane, centrală proprie,
podea laminată + parchet, 42.000 €.
Tel. 0727-798285.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, conf. 1, semidecomandat,
et. 1/4, îmbunătăţiri multiple. Tel.
0355-411241.
Vând garsonieră, 2 camere,
toate utilităţile, complet mobilată,
renovată. Preţ 18.000 € neg. Tel.
0749-181498.

Preţ 1,5 lei

ANUNTURI
,

Închiriez apart. 2 camere recent
renovat parter posibil privatizare,
spaţiu comercial, bd. Muncii bl. 5 sc.
2 ap. 2, preţ 170 €.Tel. 0744-760283
0255-210694, 0748-296651.
Vând urgent casă în Moldova
Veche, la sosea, curte, dependinţe,
grădină cu posibilitate privatizare.
Tel. 0734-286022.
Dau la schimb apartament în
Anina 3 camere confort 1, cu apartament în Reşiţa 2 camere + diferenţă.
Tel. 0728-813340.
Schimb apartament 3 camere,
total îmbunătăţit cu ap. conf. 1 sau
casă în Reşiţa. Tel. 0762-057598
Ofer un apartament 2 camere
conf. 3 la cheie în Luncă + o maşină
din 2000 înmatriculată în schimbul
unui ap. cu 2 sau 3 camere tot în
Luncă sau centru + o eventuală
mică sumă. Tel. 0727-856750.
Vând casă 3 camere cu îmbunătăţiri, renovată, Bocşa Montană. Tel.
0771-482592.
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PUBLICITATE
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 6, după parapet, pe
stânga, între sosea şi drumul din
deal, zonă de grădini. Tel. 0734076869.
Schimb garsonieră Luncă, complet renovată, cu cabină de duş, cu
apartament 1 cameră conf. 1 sau 2
camere, conf. 2 sau 3 + diferenţă.
Tel. 0746-266917.
Vând apart. 3 camere, conf. 1,
decomadat, multiple îmbunătăţiri,
Comisariat. Tel. 0770-715029.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0255233119, 0770-849354.
Vând casă, Bocşa Montană,
central, aranjată, toate utilităţile, 3
camere, dining + bucătărie, 2 băi,
garaj. Preţ 47.000 € neg. Tel. 0255555023, 0771-245398.
Cumpăr garsonieră în bloc de
apartamente, ofer maxim 13.000 €.
Tel. 0721-858772.

Companie multinaţională în domeniul asigurărilor de viaţă şi
non-viaţă recrutează manageri şi consultanţi în vederea
dezvoltării teritoriale.
Se oferă parte fixă, bonusuri, comisioane, instruire gratuită, posibilităţi de promovare. Experienţa în domeniu constituie avantaj.
Aştept CV la adresa de e-mail: office.asigurari10@yahoo.com
Relaţii la telefon: 0724-293390.
Închiriez apart. 2 camere decomandate, renovat, modernizat şi încălzire proprie str. Retezatului nr. 17
în spatele lui Lic. 4.Tel.0723-130321
Vând apartament confort 2 îmbunătăţit, etaj 4/4 cu acoperiş, Micro
2 lângă piaţă. Tel. 0724-700792.
Vând ap. 2 camere, zona Luncă,
conf. 3, et. 2, termopane, centrală
proprie, calorifere noi, laminate,
gresie faianţă, instalaţie sanitară
apă şi curent nouă, uşă metal, zonă
excelentă, liniştită, vecini cumsecade, 19.500 € neg. Tel. 0727-856750.
Vând apartament 3 camere, Ion
Corvin 1, et. 3, vedere stadion. Tel.
0745-866656.
Persoană fizică, ofer spre
închiriere apartament 2 camere,
mobilat, utilat, 3 paturi, lângă
Kaufland, Gladiolelor 7 Reşiţa. 100
€/lună. Tel. 0770-354334.
Vând/schimb casă 3 camere,
bucătărie, curte, în total 300 mp, în
Dr. Tr. Severin, cu casă/apartament
în Reşiţa. Vând/schimb apart. în
Reşiţa cu 4 camere şi casă în Dr. Tr.
Severin 3 camere, bucătărie, curte,
cu casă Reşiţa. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, Aleea Albăstrelelor bl. 5,
extratabulară. Preţ avantajos. Tel.
0740-184945 sau 0755-856197.
Vând sau schimb cu casă în
Reşiţa sau Câlnic, apartament 3
camere decomandat, 2 băi, centrală, termopane, lângă Kaufland. Tel.
0723-894929.
Particular vinde garsonieră în
Reşiţa pe Tineretului 5, termopan,
uşă metalică, utilată şi disponibilă.
Tel. 0355-801355, 0748-350841,
0740-203333 şi 0733-340000.
Proprietar vând ap. 3 camere,
conf. 1, renovat, izolat interior,
schimbat uşi interior, mobilat şi dotat
complet, ocupabil imediat, în zona
gării de sud. Tel. 0740-107997.
Vând teren Crivaia, 503 mp,
zonă deosebită, curent electric,
zonă de vile, acces foarte bun,
negociabil. Tel. 0722-509614.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Ofer căţeluşi gratis. Tel. 0721801188.
Caut tapiţer. Tel. 0255-210491.
Nunţi: limuzină decapotabilă de
epocă, model 1940. Tel. 0770495824, 0742-773016,
www.dekaraso.ro
Angajez femeie îngrijire copil.
Tel. 0723-962281.
Caut gazdă pentru pisicuţul meu
timp de 6 luni începând cu luna
aprilie. Ofer hrană pentru ea şi după
o lună de lucru min. 30 €/lună. Tel.
0725-416628.
Traducător autorizat traduc ieftin
din română în germană şi invers
acte, contracte şi cărţi. Tel. 0754889176.
Tânără, dau ore de germană
ieftin pt. începători sau avansaţi. Tel.
0754-889176.
Ofer gratuit unei persoane
handicapate o proteză performantă
pentru piciorul drept, cârje diferite
dimensiuni. Tel. 0770-751533.
Îngrijesc copii, bătrâni, menaj.
Tel. 0731-882361, 0770-456679 (rr)
Efectuez transport persoane
intern cu autocare sau microbuz, excursii elevi, etc. Tel. 0721-722535.
Transport de marfă intern şi
internaţional cu Mercedes Benz
Sprinter 315cdi, volum 15,5 mc,
sarcină 1,5 to, intră 7 paleta, 4,7 m
podea. Preţ 1,2 lei/km negociabil.
Tel. 0745-274929.
Instalator execut toată gama de
lucrări de instalaţii sanitare şi de
încălzire. Tel. 0355-801839.
Caut colaboratori completare
fişe publicitare, preţ 5 lei/fişă. Relaţii
suplimentare pe email mara_andric
@yahoo.com. Tel. 0770-987639.
Ofer împrumut cu garanţii imobiliare, pe bază de contract de împrumut. Ofer şi pretind seriozitate. Tel.
0732-975314, 0745-032640, 0771387548, 0769-654838.
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 11 martie 2010
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Mun. Reşiţa. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.Z. “Extindere staţie de distribuţie GPL cu
funcţiuni mixte", în municipiul Reşiţa, str. Paul lorgovici
(elaborat la iniţiativa REMCOR GAZ S.R.L.). (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.D. “Construire locuinţă unifamilială P+1E", în
mun. Reşiţa, Calea Caransebeşului, FN (elaborat la iniţiativa
d-nei Cenda Manuela şi d-lui Cenda Vasile). (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a
ZONEI INDUSTRIALE Valea Ţerovei către Serviciul Public Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Reşiţa. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
Acordului de parteneriat între Consiliul Judeţean CaraşSeverin, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi Agenţia
pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) pentru
promovarea zonei industriale Valea Ţerovei. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate,
domnului Mandriloiu Ion, a unui teren situat în extravilanul
municipiului Reşiţa, zona Moniom. (retras)
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate,
domnului Ţurcaş Florin-Viorel, a unui teren situat în
extravilanul municipiului Reşiţa, zona Moniom. (retras)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de scutire
de la plata impozitului pe clădire şi teren pentru cota de 4/8 din
imobilul înscris în C.F. nr. 1469 Reşiţa Română, nr. top
868/b/16 - Livadă în Cioara, cu casa nr. conscr. 862, în
suprafaţă de 302 mp, situat în Reşiţa, str. Ceahlău, nr. 10,
judeţul Caraş-Severin, aflat în proprietatea numitei Nemethi
Rebecca, pentru anul fiscal 2010 (Nemethi Rebeca nu
realizează nici un venit, iar pentru tânăra în cauză a fost
instituită măsura de protecţie specială a plasamentului, pe
toată durata continurării studiilor şcolare, dar fără ca aceasta
să depăşească vârsta de 26 de ani ). (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Propunerii Consiliuiui Local al Municipiului Reşiţa referitoare la evaluarea
performanţelor profesionale individuale ale Secretarului
Municipiului Reşiţa. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
Studiului de Circulaţie pe raza Municipiului Reşiţa, elaborat de
S.C. INCERTRANS S.A. Bucureşti, conform Caietului de Sarcini şi a Contractului de servicii nr. 9003/15.01.2009. (respins)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru un număr de 6 blocuri de locuinţe
cuprinse în ,,Programul local multianual privind creşterea
performanţei energetice la blocurile de locuinţe" (bloc 3, Aleea
Tineretului; bloc 28, sc. A si B, Str. Făgăraşului; bloc 4, Str.
Gutâi; bloc 20, B-dul I.L. Caragiale; bloc 31, B-dul A.I. Cuza;
bloc 33, B-dul Revoluţiei din Decembrie). (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în
vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru repartizarea

locuinţelor din fondul locativ de stat. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor în
vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru repartizarea
locuinţelor sociale. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului minim de
concesiune a terenurilor aflate în proprietatea municipiului
Reşiţa şi administrarea Consiliuiui Local, situate în zona
industrială Aglomerator - Valea Ţerovei. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa,
a suprafeţei de 361,50 mp teren, situat în Reşiţa, str. Paul
lorgovici nr. 24, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către SC REMCOR GAZ SRL (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
de stabilire a măsurilor unitare de organizare şi asigurare a
dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Reşiţa. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 28,76 mp situat în municipiul Reşiţa, Bd.
Republicii nr. 20, sc. D, parter (în vederea concesionării
pentru extinderea construc ţiei existente c ătre EMA
FOREVER SRL). (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 11,90 mp situat în municipiul Reşiţa, Bd.
Revoluţia din Decembrie nr. 5/1/3 (privind concesionarea unui
teren pentru extinderea construcţiei existente domnului
Ursulescu Tiberiu şi soţiei Ursulescu Dorina). (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa şi
aprobarea dezlipirii unui teren în suprafaţă de 7 mp situat în
mun. Reşiţa, Făgăraşului, nr. 21, sc. D, ap. 2 (privind concesionarea unui teren pentru extinderea construcţiei existente
domnului Beg Gheorghe şi soţia Luminiţa Simona şi domnului
Burciu Ion Cristian şi soţia Minodora Corina). (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N. (construire garaj, domnul Bogdan Cristian
Flavius). (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N. (construire garaj, domnul Ungureanu Victor
Emanuel). (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N. (construire garaj, domnul Zdroba Marius
Gheorghe). (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 24 mp situat în municipiul Reşiţa, Al.
Galaţi F.N. (construire garaj, domnul Drăgan Meilă Nicolae).
(aprobat)
24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului
privind utilizarea parcărilor aparţinând domeniului public şi
privat al municipiului Reşiţa. (aprobat)
25. lnformare privind adoptarea Hotărârii Consiliului

Oraşului Pojarevaţ privind dezvoltarea relaţiilor de înfrăţire şi
colaborare între oraşul Pojarevaţ - Republica Serbia şi oraşul
Reşita - România.
26. Informare privind valorificarea inventarierii patrimoniului Domeniului public şi privat finalizat 30.11.2009 la Serviciul
public - “Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al Municipiului Reşiţa”
27. Informare privind listele cu obiectele de inventar şi
mijloacele fixe propuse spre casare în urma inventarului anual
pe anul 2009.
28. Memoriu adresat Consiliului Local al Municipiului Reşiţa de către Grup Şcolar Industrial “Alexandru Popp” Reşiţa.
29. Diverse
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Glava Florin Dinu. (aprobat)
2. Depunerea jurământului de către consilierul validat.
3. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor (componenţa comisie: Anderca Gherga Toma,
Nicula Tudoriţa, Glava Florin Dinu). (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării şi
promovării Contestaţiei în anulare împotriva Deciziei civile nr.
1598/2009 pronunţată de către Curtea de Apel Timişoara în
dosar nr. 2981.1/115/2008. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind acceptul Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa referitor la înfrăţirea între municipiul
Reşiţa “România” şi oraşul Pozarevac “Serbia”. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local în
vederea rectificării înscrisurilor în Cartea Funciară aferente
imobilului identificat în C.F. 33591; C.F. 33592; C.F. 33593
Municipiul Reşiţa. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării
către S.C. Pieţe Reşiţa S.R.L., fără licitaţie publică, pe o
durată de 25 de ani, a suprafeţei de 1173.37 mp, teren înscris
în C.F. 33591 Reşiţa Română, nr. top/cadastral 33591,
proprietatea Statului Român cu drept de administrare în
favoarea Cosiliului Local al Municipiului Reşiţa, zona I, teren
necesar pentru construirea unei unităţi de utilitate publică
conform proiectului tehnic nr. 1654/2008 întocmit de S.C.
Ambrax S.R.L. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind garantarea unui împrumut
intern în valoare de 2.500.000 lei contractat de S.C. Pieţe
Reşiţa S.R.L. în vederea finalizării investiţiei “Hală Centrală
Reşiţa, Judeţul Caraş-Severin”. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare
de către Cosiliului Local al Municipiului Reşiţa a unor bunuri
imobile de la S.C. UCM Reşiţa S.A. (aprobat)

Anunţ

Ajutoare pentru înc@lzirea locuin]ei cu lemne

Casa de Cultur@, la CJ

În perioada 12.03.2010-19.03.2010 se plăteşte ajutorul pentru
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, familiilor şi
persoanelor singure care nu beneficiază de ajutor social, pentru luna
ianuarie 2010 astfel:
l 12.03.2010 între orele 8.00-12.00 - literele: A, B, C;
l 15.03.2010 între orele 8.00-12.00 şi 12.30-15.00- literele: D, E, F, G;
l 16.03.2010 între orele 8.00-12.00 şi 12.30-15.00- literele: H, I, J, K,L;
l 17.03.2010 între orele 8.00-12.00 şi 12.30-15.00- literele: M, N,O,P;
l 18.03.2010 între orele 8.00-12.00 şi 12.30-15.00- literele: R, S, T;
l 19.03.2010 între orele 8.00-12.00 - literele:U,V,W,Z;

Consiliul Judeţean Caraş-Severin a
aprobat ieri, în şedinţa ordinară din
această lună, un proiect de hotărâre prin
care doreşte să preia de la UCMR Casa
de Cultură din Reşiţa. Acest gest poate fi
considerat, potrivit preşedintelui CJ
Sorin Frunzăverde, un prim pas spre
sprijinirea UCMR în ce priveşte stabilirea
unor compensaţii pentru datoriile pe care
Primăria municipiului Reşiţa compania le datorează statului. (d.a.)
l Funcţionarii publici din Primăria Reşiţa ar trebui să returneze bani din sporuri obţinute prin contractul colectiv de muncă, sporuri ilegale după cum consideră Curtea de Conturi,
dar sindicatele acţonează în instanţă şi consideră decizia abuzivă l Patru elevi din Caraş-Severin s-au calificat la faza naţională a Olimpiadei de educaţie tehnologică care a avut
loc sâmbătă, 13 martie, la Şcoala Generală numărul 7 din Reşiţa l Farmaciile din judeţul Caraş-Severin care au încheiat contracte cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
dispun de fonduri pentru medicamente gratuite şi compensate l Poetul caransebeşean George Suru va fi omagiat în luna mai de către Casa de Cultură ce-i poartă numele, printrun concurs naţional de poezie „Sub semnul de taină” l Municipiul Caransebeş are în acest an un buget în valoare de aproape 50 de milioane de lei l Anual, în perioada 15 martie
15 aprilie au loc acţiuni şi manifestări reunite sub genericul „Luna pădurii”, dar, din cauza vremii nefavorabile, în Caraş-Severin deschiderea oficială a fost amânată l AJOFM
Caraş-Severin va organiza în data de 23 aprilie a.c. bursa generală a locurilor de muncă l

În conformitate cu dispoziţiile O.u.G. nr. 106/2009 pentru
modificarea O.u.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare
pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi acordate
populaţiei pentru plata energiei termice, în perioada 12.0319.03.2010 se face plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu
lemne, aferent lunii ianuarie 2010.
Precizăm că pentru beneficiarii de ajutor social, plata
ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, se va face
împreună cu plata ajutorului social aferent lunii martie 2010.
Primăria municipiului Reşiţa

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Biserică de lemn
Locaţie: Calea Timişoarei, deasupra
de Transprotector
Fără panou

2

| 18 - 24 Martie 2010 | PRISMA

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 17.03.2010
REŞIŢA: Agent contractări şi achiziţii: 1; Agent vânzări: 1; Circularist la tăiat lemne: 1; Consilier
tehnic: 1; Consilier/Economist în management: 1; Dulgher: 4; Electrician auto: 1; Gestionar depozit: 1;
Inginer construcţii civile, industriale şi agricole: 5; Inginer de sistem în informatica: 1; Îngrijitor clădiri:
2; Lăcătuş mecanic : 10; Lucrător comercial: 1; Maistru construcţii civile, industriale şi agricole: 1;
Muncitor necalificat în silvicultura: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic,
faianţa, gresie, parchet: 15; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 6; Operator calculator electronic şi reţele: 1; Operator fabricarea
mezelurilor: 2; Tehnician constructor: 1; Vânzător: 3; Zidar rosar tencuitor: 10;
ANINA: Agent securitate: 2; Inginer mecanic: 1; Muncitor necalificat în mine şi cariere: 1; Muncitor
necalificat la ambalat produse solide şi semisolide: 1; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 3;
BĂILE HERCULANE: Barman: 1; Circularist la tăiat lemne de foc: 2; Femeie de serviciu: 1;
Lucrător comercial: 1; Lucrător gestionar: 1; Maistru mecanic maşini şi utilaje pentru construcţii: 1;
Manipulant mărfuri: 1; Mecanic utilaj: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic,
faianţă, gresie, parchet: 10; Muncitor necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 7; Muncitor
necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1; Profesor în învăţământul gimnazial: 1; Tâmplar
universal: 1; Vânzător: 1;
CARANSEBEŞ: Agent securitate: 2; Dispecer: 1; Tâmplar universal: 1;
MOLDOVA NOUĂ: Fierar betonist: 4; Lăcătuş construcţii metalice şi navale: 3; Mecanic utilaj: 3;
Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 5; Zidar pietrar: 5;
ORAVIŢA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 7; Inginer cai ferate, drumuri şi poduri: 1;
Lucrător comercial: 3; Lucrător gestionar: 2; Muncitor necalificat în silvicultura: 1; Muncitor necalificat
la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 2; Muncitor necalificat la întreţinerea
drumurilor, şoselelor: 3; Sudor: 1; Tipograf turnător la maşinile de turnat text: 1; Vânzător ambulant de
produse alimentare: 1;
OŢELU ROŞU: Economist sef: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic,
faianţă, gresie, parchet: 4; Operator centrala termica: 1; Şofer autocamion/maşina de mare tonaj: 1;
BOZOVICI: Administrator: 1; Brutar: 1;
TOTAL JUDEŢ: 164

Luna curăţeniei de primăvară
Primăria Mun. Reşiţa îi invită pe toţi cetăţenii, agenţii
economici, societăţile comerciale, unităţile de învăţământ,
asociaţiile de proprietari/locatari şi toate celelalte instituţii de
pe raza mun. Reşiţa, să participe la „Luna curăţeniei de
primăvară” care se va desfăşura în intervalul 15.0303.04.2010, contribuind la realizarea acesteia, prin luarea de
măsuri care să ducă la curăţarea spaţiilor verzi, aleilor,
trotuarelor şi a rigolelor stradale din perimetrul imobilelor de
locuit şi a celor cu altă destinaţie şi vopsirea băncilor.
Se interzice tăierea sau toaletarea neautorizată a arborilor
şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al municipiului.
Deşeurile rezultate ca urmare a acestor activităţi vor fi
depozitate lângă punctele de colectare a deşeurilor menajere,
cât mai compact, urmând ca acestea să fie ridicate şi
transportate de S.C. PRESCOM S.A..
Totodată, toţi cetăţenii care doresc să se lipsească de
obiecte casnice sau fac curăţenie generală şi doresc să se
dispenseze de lucruri nefolositoare, altele decât deşeuri
menajere şi cele electrocasnice, o pot face depozitându-le pe
platformele pentru colectarea deşeurilor menajere.
Pentru situaţiile când deşeurile rezultate în urma
curăţeniei de primăvară nu pot fi depozitate în aceste locuri
sau în containere, rugăm cetăţenii să comunice telefonic la
Prescom S.A. la tel. 212620, 212621 ridicarea acestora.
Curăţirea şi igienizarea albiei râului Bârzava va fi realizată
de către Apele Române, în colaborare cu agenţii economici
riverani, conform sectorizării existente.
În cadrul programului pentru „Luna curăţeniei de
primăvară”, Serviciul Public - Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local va desfăşura
următoarele activităţi:
l lucrări de reabilitare a spaţiilor verzi;
l achiziţionare şi montare material dendro-floricol;

l tăierea arborilor uscaţi, îmbătrâniţi, scorburoşi sau
periculoşi;
l toaletări ale arborilor situaţi pe aliniamentul străzilor;
l completarea gardului viu existent;
l efectuarea udatului spaţiilor verzi;
l reabilitarea străzilor afectate în perioada iernii ;
l plombarea principalelor artere din municipiu
l montare, întreţinere şi reparare mobilier stradal;
l lucrări de recondiţionare sau înlocuire a indicatoarelor de
circulaţie, a celorlalte indicatoare şi panouri de la intrările în
localitate şi intersecţii
l repararea şi vopsirea mobilierului urban existent şi de
întreţinere gard metalic;
l amplasarea jardinierelor cu flori pe stâlpii stabiliţi.
Persoanele fizice, asociaţiile de locatari/proprietari, în
conformitate cu prevederile H.C.L. 1/2010, privind măsurile
necesare pentru buna gospodărire a mun. Reşiţa, vor
desfăşura următoarele activităţi:
l întreţinerea şi curăţenia spaţiilor pe care le deţin, a
anexelor gospodăreşti, a curţilor şi împrejurimilor acestora;
l curăţenia şi întreţinerea şanţurilor şi podeţelor în zona
imobilelor pe care le deţin sau le administrează;
l îngrijirea pomilor şi a florilor din perimetrul imobilelor pe
care le deţin;
l menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
l depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor numai în
locurile special amenajate;
l vopsirea mobilierului urban aferent blocului/imobilului.
Agenţii economici, instituţiile publice, unităţile de cooperaţie şi celelalte persoane juridice, în conformitate cu prevederile H.C.L. 1/2010, privind măsurile necesare pentru buna
gospodărire a mun. Reşiţa, vor realiza următoarele activităţi:

l întreţinerea în stare corespunzătoare clădirile şi spaţiile
unde îşi desfăşoară activitatea cu titlu de folosinţă sau
proprietate, prin asigurarea spălării geamurilor şi vitrinelor,
înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor, panourilor
publicitare, bannerelor, faţadelor şi zugrăvirea acestora;
l asigurarea împrejmuirii corespunzătoare a imobilelor,
întreţinerea pomilor şi a altor plantaţii din incintă;
l asigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţire,
dezinsecţie şi deratizare a imobilelor;
l asigurarea curăţeniei trotuarelor din jurul incintelor
precum şi întreţinerea spaţiilor verzi;
l deţinătorii spaţiilor comerciale vor amplasa la fiecare
intrare dinspre stradă un coş de dimensiuni reduse pentru
ambalaje mici şi ţigări a cărui curăţare şi golire se va face cu
personalul propriu.
Pe perioada desfăşurării acţiunii Prescom S.A. va asigura:
l curăţarea platformelor punctelor de colectare a deşeurilor
menajere, colectarea şi transportul zilnic al gunoiului menajer
şi a deşeurilor de orice fel din platformă şi în jurul acestora;
l respectarea întocmai a graficului de colectare şi transport
deşeuri menajere, de la casele particulare, instituţii, societăţi
şi comercianţi;
l salubrizarea spaţiilor verzi, a trotuarelor şi arterelor de
circulaţie;
l repararea, înlocuirea şi completarea coşurilor stradale şi a
containerelor pentru colectarea gunoiului menajer.
Efectuarea curăţeniei de primăvară este obligatorie pt. toţi
cetăţenii, asociaţiile de locatari/proprietari, agenţii economici,
autorităţi şi instituţii publice, precum şi pentru asociaţii, fundaţii şi alte organizaţii care îşi desfăşoară activitatea în Reşiţa.
Pe această cale, primarul mun. Reşiţa, îi roagă pe toţi
cetăţenii să se implice şi să sprijine cu forţe proprii eforturile
primăriei de a avea un oraş curat şi civilizat.

TEATRUL DE VEST REŞIŢA
Teatrul de Vest Reşiţa prezintă
următoarele spectacole:
În data de 18.03.2010, orele 9,45 şi
11,15 la sala Lira a Liceului „Sabin Păuţa”,
spectacolul „Fluierul fermecat”
În data de 21.03.2010, ora 19, la sala
teatrului din Reşiţa, spectacolul
„ Lumina întunericului ” adaptare
dupa Matei Vişniec, regia Dan Vasile,
regia N.D.Vlădulescu. Distribuţia Dan
Mirea şi copilul Adrian Ardelean.

Comunicat de presă
Spectacolul Teatrului din Reşiţa,
„Lumina întunericului” adaptare dupa
Matei Vişniec „Şi uite aşa ne vom trezi
într-o bună zi cu mii de cîini ieşind din
mare” în regia lui Dan Vasile, având în
distribuţie pe actorul Dan Mirea şi
copilul Adrian Ardelean, a fost
selecţionat pentru a fi prezentat în
cadrul Galei Star 2010 - Bacău , ediţia
a V-a.

Săptămânal Prisma publică eventimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul de Poliţie conducea un autoturism fără drept
de circulaţie în România
Judeţean
l 15.03.2010: ceartă între doi
l 10.03.2010: un minor din Zăvoi vecini din Buchin finalizată cu
a fost surprins în timp ce fura dintr-o lovituri de cuţit.
l 15.03.2010: în Caransebeş a
locuinţă un telefon fără fir.
l 10.03.2010: au fost identificaţi fost depistată o persoană în timp ce
autorii unui număr de trei infracţiuni conducea un autoturism neînmade furt de cablu de telefonie, apar- triculat şi cu număr fals.
l 17.03.2010: în deschiderea
ţinând unei societăţi comerciale.
l 11.03.2010: pe D.N. 58, s-a manifestărilor prilejuite cu ocazia
produs un accident de circulaţie Zilei Poliţiei Române - 25 martie, se
soldat cu vătămarea corporală a vor organiza, o serie de concursuri
sportive pentru cadrele inspectopatru persoane.
l 11.03.2010: pieton accidentat ratului.
de un autoturism condus de un tânăr
Inspector atul pentr u
fără permis.
l 12.03.2010: de la ferma G.A.Z. a Situaţii de Urgenţă
Penitenciarului Tulcea, a evadat
condamnatul Ichim Gheorghiţă, de l10.03.2010: 2 incendii ce se
21 ani, fiind manifestau la coşurile de fum ale
c ă u t a t d e unor case particulare din Oraviţa.
poliţiştii din l11.03.2010: un incendiu a izbucnit
toat ă ţara . la un bloc de garsoniere, de pe
Semnalmen Aleea Constructorilor, din Reşiţa.
te: înălţime Pentru protecţia lor, 15 persoane au
1.75, atletic, fost evacuate din imobil. Un bărbat
faţă ovală, în vârstă de 53 de ani a fost găsit
păr şaten inconştient din cauza inhalării de
drept, ochi monoxid de carbon. Valoarea bunualbaştrii. La rilor protejate de acest incendiu se
data eva- ridică la aproximativ 300 de mii lei.
dării era îmbrăcat în geacă de fâş l12.03.2010: incendiu izbucnit la
albastru, pantaloni de culoare kaki, un branşament electric aparţinând
fes negru din lână, bocanci din piele S.C. ENEL Banat din Caransebeş.
neagră. Cine poate oferi relaţii este l13.03.2010: incendiu izbucnit la o
rugat să sune la 112 sau să anunţe staţie de alimentare GPL din
cea mai apropiată unitate de poliţie. Oraviţa.
l 12.03.2010: între localităţile l14.03.2010: incendiu izbucnit la
Comorâşte şi Grădinari, s-a produs acoperişul unei biserici baptiste din
un accident de circulaţie datorat comuna Eftimie Murgu.
neadaptării vitezei de deplasare la l14.03.2010: incendiu izbucnit la o
hală dezafectată din Caransebeş.
condiţiile de drum.
l 10-13.03.2010: sub coordona- l16.03.2010: furt de bricheţi dintrrea Inspectoratului General al un depozit din Caransebeş.
Poliţiei Române, s-a desfăşurat
Acţiunea „VEST”. 1.346.600 de ţiga- lInspectoratul Judeţean al
rete provenite din comiterea de in- Poliţiei de Frontieră
fracţiuni, a căror valoare depăşeşte
538.600 de lei, au fost ridicate în l 12.03.2010: au fost confiscate
vederea confiscării de către poliţişti. 2.970 pachete ţigări netimbrate şi
l 14.03.2010: un tânăr a fost fără documente de provenienţă, în
depistat de poliţişti în timp ce valoare de aproximativ 15.200 lei.

Manifestarea va avea loc între
16-20 aprilie 2010, la Bacău.
Selecţia spectacolului a fost făcută
de către un juriu format din doamna
conf. univ. Carmen Stanciu - teatrolog,
vicepreşedinte al Secţiei Române a
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor de
Teatru AICT, domnul Marius Zarafescu
teatrolog şi domnul Gabriel Duţu
director al Galei Star.

Amplasarea radarelor în jude]ul Cara}-Severin în perioada 18-24.03.2010
Reşiţa DJ 581
Zi
ua

h 07-10

h 10-11

h 11-13,30

h 14-15

str. Grădistei

str. Revolutia din str.A.I.Cuza
18
Decembrie
str.Calea
str. Timisorii 19
str.Republicii
Caransebesului
Triaj
str. Revolutia din str Sportului
str. Timisorii 20
Decembrie
Triaj
str Sportului
str. Timisorii 21
str. Grădistei
Triaj
str. Grădistei
str. Revolutia din str.A.I.Cuza
22
Decembrie
str.Timisorii str.Calea
23
str. Grădistei
Triaj
Caransebesului
str Revolutia din str. Timisorii str. Grădistei
24
Decembrie
Triaj

h 15-17

str. Sportului

h 17- 21

h 22-06

str. Revolutia din str. Paul Iorgovici Decembrie
Libertătii

DJ 581 - Lupac
str. Grădistei
str. Timisorii Triaj
str. Sportului
str.A.I.Cuza
str. Sportului

str. Rebublicii, Timisorii Triaj- A.I. Cuza
str.Calea CaransebesuluiDJ 581 - Lupac DJ 581 - Lupac
Republicii -Timisorii
str.Republicii
str.A.I.Cuza - Revolutia str. Rebublicii, Timisorii din Decembrie
Triaj
str. Revolutia din str. Paul Iorgovici str. Rev. din Decembrie Decembrie
Libertătii
A.I.Cuza - Grădistei
str. Revolutia din str. Paul Iorgovici str. Rebublicii, Timisorii Decembrie
Libertătii
Triaj- A.I. Cuza
str.Timisorii str Sportului
str. Rev. din Decembrie Triaj
A.I.Cuza - Grădistei
str.Timisorii str. Revolutia din
str.Calea CaransebesuluiTriaj
Decembrie
Republicii -Timisorii

Reşiţa şi DN 58
Ziua
18
19
20
21
22
23
24

h 7-09
km27+500 m
R-Soceni
Soceni
Km27+500 m
Brebu
Soceni
km 18+900m

h 9-11
Soceni
Soceni- Brebu
Km27+500 m
Soceni
km 19+600m
Brebu
km 19+600m

h 11-12
km 18+900m
km 19+600m
Brebu
km 18+900m
Km27+500 m
km 18+900m
Brebu

h 12-14
Brebu
Brebu si km18+900m
km 19+600m
Brebu
Soceni
Km27+500 m
Soceni

14.30-15
Brebu-R
Brebu-R
Brebu-R
Brebu-R
Soceni-R
Soceni-R
Soceni-R

h 15-16
h 16-17
R-Soceni Soceni
R-Soceni Soceni
R-Soceni Brebu
R-Soceni Km27+500 m
R-Brebu Brebu
R-Soceni Km27+500 m
R-Brebu Brebu

h 17-18
Brebu
km 19+600m
km 18+900m
Brebu
km 19+600m
Brebu
km 19+600m

h 18-19.30
km 18+900m
Brebu
Brebu
Soceni
Km27+500 m
km 19+600m
Brebu

19.30-21
Brebu-R
Brebu-R
Brebu-R
Soceni-R
Soceni-R
Brebu-R
Brebu-R

Băile Herculane, DN 6
Ziua
18
19
20
21
22
23
24

h 07-10
Toplet - Băile Herculane
Băile Herculane
Toplet
Mehadia
Toplet - Băile Herculane
Toplet
Mehadia

DN h 10-12
6 Mehadia
6 Plugova
6 Mehadia
6 Cornea
6 Mehadia
6 B.Herculane
6 Toplet

DN h 12-13
6 Plugova
6 Cornea
6 Plugova
6 Domasnea
6 Mehadia6
6 Plugova
6 Mehadia

DN h 13-15
6 Cornea
6 Domasnea
6 Cornea
6 Cornea
6 Plugova
6 Cornea
6 Plugova

DN h 15-17
6 Plugova
6 Plugova
6 Mehadia
6 Mehadia
6 Cornea
6 Domasnea
6 Cornea

DN h 17-19
6 Mehadia
6 Mehadia
6 Topet
6 B.Herculane
6 Plugova6
6 Mehadia
6 Domasnea

DN
h 19-21
6 Mehadia - Herculane
6 Toplet
6 Mehadia
Toplet
6 Mehadia
6 Toplet
6 Mehadia

DN
6
6
6
6
6
6
6

Caransebeş, DN 6 şi DN 68
ZI
18
19
20
21
22
23
24

h 06-10
Str . Ardealului - Calea
Severinului-Buchin DN 6
Str . Ardealului - Calea
Severinului
Str. Nicolae Bălcescu Calea Severinului
Str. Calea Severinului Nicolae Bălcescu
Str. Nicolae Bălcescu –
Ardealului
Str. Nicolae Bălcescu Ardealului
Str. Calea Severinului - N.
Bălcescu

h 10-12
C-tin
Daicoviciu

DN

h 12-13

6 Jupa

Jupa

6 Caransebes

Caransebes
-Iaz

68 Obreja

Iaz
Caransebes
Paltinis
Obreja

68 Buchin
Jupa
58 Caransebes
68 Iaz

DN

h 13-15

6 Iaz
Onreja

DN

68 Caransebes

h 16-18

DN

h 18-21

68 Păltinis

58 Caransebes

68 Iaz

68 Buchin

6

58 Jupa

6 Caransebes

C-tin
6
Daicoviciu

6 Sacu

Iaz

68 Obreja

68 Caransebes

Sadova
Veche

6 Buchin

6 Caransebes

C-tin
6
Daicoviciu

6 Sacu

Paltinis
6 Jupa

6 Caransebes
Buchin

DN

68 Obreja

68 Caransebes
6 Jupa

h 15-16

6

6 Jupa

Sadova
Veche
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Organele de control specializate nu vor mai putea verifica
aceeaşi firmă în decursul a doi ani calendaristici consecutivi în
lipsa unor motive temeinice, în caz contrar acţiunile fiind
considerate nejustificate şi sancţionate cu amenzi cuprinse între
1.500 lei şi 2.000 lei, potrivit unui proiect de lege elaborat de
Ministerul Economiei.

Veteranii de război, văduvele de război şi
văduvele veteranilor de război care nu s-au
recăsătorit sunt scutiţi de la plata impozitelor şi taxelor
locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător
pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă
de până la 5 ha.

Sindicatele ies în stradă la Reşiţa!
Reprezentanţii Cartel Alfa pichetează timp de două
ore Prefectura Judeţului Caraş-Severin. Sindicaliştii
sunt nemulţumiţi de statutul funcţionarului public, de Legea pensiilor şi de lipsa de reacţie a guvernanţilor vizavi
de majorarea salariului minim pe economie la 705 lei
Aproximativ 200 de sindicalişti din Confederaţia
Sindicală Cartel Alfa vor picheta mâine, 19 martie,
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin. Acţiunea,
ne-a comunicat preşedintele filialei judeţene, Marian
Apostol, face parte dintr-un calendar mai amplu de
acţiuni de protest pe care le derulează Cartel Alfa. În
aceeaşi zi, reprezentanţii sindicaliştilor se vor întâlni cu
parlamentarii de Caraş-Severin. Problemele sindicatelor se leagă în principal de scăderea lefurilor anumitor
bugetari, de legea pensiilor şi de creşterea salariului
minim pe economie la 705 lei. Previzibile, pentru că ele
urmează unei serii de frământări apărute încă de la
sfârşitul anului trecut, odată cu anunţarea unor măsuri
guvernamentale, mişcările de protest par să dea semnalul unei treziri a sindicatelor către destinaţia acţiunilor
lor, după ce în ultimii doi-trei ani vocea lor s-a dovedit
una destul de calmă. Sindicatele sunt nemulţumite de
mai multe acţiuni anunţate sau déj demarcate de
guvern, ori de unele care ar fi trebuit puse în pratică şi
sunt amânate nejustificat. Sindicaliştii din Cartel Alfa

Caraş-Severin vor picheta Prefectura timp de două ore,
între 12 şi 14. Imediat după această acţiune, o delegaţie
a Cartel Alfa se va întâlni la Casa de Cultură cu aleşii
judeţeni în Parlamentul României.
“Vom discuta aplicarea Legii 330 şi efectele pe care
le va avea aceasta în ce priveşte scăderea veniturilor
bugetare în anumite segmente ale funcţionarilor publici,
de pildă din învăţământ dar şi din administraţia publică,
a declarat Marian Apostol. De asemenea, vom aborda şi
aspecte legate de proiectul Legii pensiilor, care, în
opinia noastră, va crea mari dezavantaje pentru viitorii
pensionari. Nu în ultimul rând, trebuie abordată necesitatea aplicării acordului social prin care s-a stabilit
majorarea salariului minim pe economie la 705 lei. “ De
altfel, membrii Cartel Alfa protestează energic inclusiv
faţă de politica promovată de Ministerul de Finanţe care,
susţin ei, nu reuşeşte decât să demonstreze că este
interesat mai degrabă de menţinerea corupţiei şi a
evaziunii fiscale în sistem decât de adoptarea şi promovarea unor măsuri în interesul cetăţeanului. Cartel Alfa
consideră că măsura introducerii salariului minim în
plată de 705 lei, conform pactului dintre guvern şi
sindicate, nu mai poate fi întârziată. Pactul a fost semnat
între Guvern şi sindicate în anul 2008.
Dan Apostolescu

Datoria externă pe termen mediu şi
lung, înregistrată la 31 ianuarie 2010, a
fost de peste 64 miliarde de euro, 82,5%
din totalul datoriei externe, conform
informaţiilor prezentate de Banca
Naţională a României.

Comunicat de presă
În urma întâlnirii reprezentanţilor studenţilor cu Ministrul Daniel
Funeriu, ce a avut loc în data de 16 martie a.c., la sediul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, liderii UNSR au decis
suspendarea temporară a protestelor.
Liga Studenţilor din Universitatea ”Eftimie Murgu” Reşiţa este
afiliată la Uniunea Naţională a Studenţilor din România, singura
federaţie ce a luat atitudine ca urmare a declaraţiilor d-lui Funeriu,
conform căruia studenţii merituoşi urmau ca în acest an să nu mai
fie recompensaţi cu tabere gratuite.
Ministrul Petru Daniel Funeriu a garantat studenţilor că şi în
acest an va aloca aceleaşi fonduri ca în 2009 pentru taberele
studenţeşti. De asemenea, acesta şi-a manifestat deschiderea de a
comunica mai eficient cu reprezentanţii studenţilor, ţinând cont că
unul din motivele începerii protestelor a fost lipsa de comunicare şi
transparenţa faţă de deciziile adoptate în domeniul învăţământului
superior. Mai mult decât atât, studenţilor li s-a promis că nivelul
fondului pentru burse nu va fi micşorat în acest an de criză, aşadar
nici cuantumul acestora nu va scadea cum era preconizat.
De asemenea, reprezentanţii UNSR au purtat discuţii cu ministrul Funeriu privind procesul de realizare a Noii Legi a Educaţiei.
Uniunea Naţională a Studenţilor din România se va implica activ în
dezbaterile asupra Legii Educaţiei, dorind să introducă în noul
document de lege amendamente importante care să poată contribui
la creşterea nivelului de calitate în învăţământul superior.
Marius Bălean, preşedinte al Ligii Studenţilor din Universitatea
”Eftimie Murgu” Reşiţa

Proiect de lege privind stimularea înfiin]@rii }i dezvolt@rii microîntreprinderilor Titluri executorii avand ca
obiect acordarea de drepturi
apar]inând întreprinz@torilor tineri, debutan]i în afaceri - firme starter
(continuare din numărul trecut)

Art. 5. În vederea stimulării micilor afaceri nou lansate de întreprinzătorii debutanţi, firma starter beneficiază de următoarele facilităţi:
a) înregistrarea societăţii pe cale electronică, la ghişeul unic de la
oficiul registrului comerţului;
b) accesul prioritar la închirierea spaţiilor pentru desfăşurarea
activităţii în cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor (incubatoare de
afaceri, parcuri tehnologice şi de software);
c) accesul prioritar al salariaţilor şi asociaţilor societăţii, la orice
formă de instruire, informare şi documentare în domeniul afacerilor,
organizată de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
şi de unităţile din subordinea sau în coordonarea acestuia;
d) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata în care
societatea are calitatea de firmă starter;
e) scutirea de la plata impozitului pe profit, în mod excepţional,
pentru o perioadă de încă doi ani calendaristici, după expirarea
perioadei prevăzută la lit. d), în oricare dintre următoarele situaţii:
1. când profitul obţinut se reinvesteşte integral în modernizarea
propriilor mijloace fixe amortizabile şi/sau în calificarea/recalificarea/
perfecţionarea profesională/managerială, potrivit legii, a personalului
necesar activităţilor desfăşurate;
2. când se obţin profituri suplimentare prin deschiderea de noi
puncte de lucru sau filiale, precum şi prin creşterea capacităţii de
producţie existentă la data de 31 decembrie a anului în care se
împlinesc trei ani de la data înregistrării societăţii;
3. când se efectuează investiţii destinate protejării mediului
înconjurător, avizate de către autoritatea competentă;
4. când au fost angajate, pe durată nedeterminată, pe posturi nou
create, şi menţinute în activitate timp de minim 12 luni, cel puţin 7
(şapte) persoane, inclusiv şomeri, cu respectarea prevederilor
legislaţiei muncii;
f) scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru 5 (cinci)
salariaţi, angajaţi pe durată nedeterminată, pentru un venit impozabil
nominal echivalent cu 500 euro, la cursul comunicat de Banca
Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare din luna anterioară
aceleia pentru care se face plata. Pentru veniturile individuale care
depăşesc pragul menţionat, diferenţa se impozitează potrivit legii.

g) scutirea angajatorului de la plata CAS pentru veniturile aferente
timpului lucrat de 5 (cinci) salariati, angajaţi pe durată nedeterminată;
h) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile efectuate de
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi, respectiv, de oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale, potrivit Anexei 1 la H.G. nr.
684/2009 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile
efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale;
i) primirea de consultanţă, generală şi/sau de specialitate, pe baza
co-finanţării cheluielilor aferente, din fonduri proprii şi atrase;
j) obţinerea de credite cu perioadă de graţie sau de alte forme de
finanţare, în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor art. 4. lit. c),
pe baza accesului la garanţii acordate de Fondul Naţional de
Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN,
până la cel mult 90% din valoarea creditului solicitat, pentru
împrumuturi destinate exclusiv realizării de investiţii proprii.
Art. 6. (1) Firma starter este obligată să restituie deîndată şi cu
precădere, contravaloarea integrală a facilităţilor acordate în temeiul
prezentei legi, plus dobânda legală calculată de la data obţinerii şi
până la data restituirii integrale a contravalorii acestora, în următoarele situaţii:
a) când, prin încălcarea prevederilor legii, firma starter si/sau salariaţii acesteia au beneficiat în mod necuvenit de respectivele facilităţi;
b) când activitatea firmei starter a fost suspendată sau a încetat
voluntar;
c) când firma starter sau active ale acesteia au fost vândute ori
transferate unei terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Calculul sumelor datorate de firma starter potrivit prevederilor
alin. (1) se efectuează de către organul financiar competent, în termen
de cel mult 30 de zile lucrătoare de la constatare.
(3) Nota de calcul are valoare de titlu executoriu definitiv şi se pune
în executare potrivit legii.
Art. 7. Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile
Legii nr. 26/1990, ale Legii nr. 31/1990, precum şi cu cele ale Legii nr.
346/2004.
Art. 8. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 15 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

salariale personalului din
sectorul bugetar

Articol unic. - Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor
sume prevazute in titluri executorii avand ca
obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
416 in 18 iunie 2009, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa alineatul (1) se
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
urmatorul cuprins:
"(11) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea
unor drepturi de natura salariala stabilite in
favoarea personalului din sectorul bugetar,
devenite executorii in perioada 1 ianuarie-31
decembrie 2010, se realizeaza astfel:
a) in anul 2011 se plateste 34% din
valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2012 se plateste 33% din
valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2013 se plateste 33% din
valoarea titlului executoriu."
2. La articolul 1, alineatele (2) si (3) se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) In cursul termenelor prevazute la
alin. (1) si (11) orice procedura de executare
silita se suspenda de drept.
(3) Sumele prevazute la alin. (1) si (11),
platite in temeiul prezentei ordonante de
urgenta, se actualizeaza cu indicele
preturilor de consum comunicat de Institutul
National de Statistica.”
(O.u.G. 18/2010, M.O. nr. 162/12.03.2010)

l Locuinţele ANL vor fi cumpărate la un preţ unic naţional l În data de 11 martie 2010, România a lansat, cu succes, o emisiune de euro
obligaţiuni în valoare de 1 miliard de euro, cu o maturitate de 5 ani, cu un cupon de 5% l Persoanele impozabile pot ajusta TVA-ul într-un decont
ulterior l Specialiştii din mediul rural vor primi locuinţe de serviciu prin programul "Renaşterea satului romanesc" l Clienţii băncilor trebuie
să îşi actualizeze informaţiile cu caracter personal l Vânzările de maşini noi în România au scăzut în februarie cu 63 la sută pe an, la 2.658 de
unităţi, faţă de 7.187 de unităţi în aceeaşi perioadă a lui 2009 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l O.u.G. nr. 4/2010 privind reglementarea unor masuri de
protectie sociala pentru anul 2010 (M.O. nr. 93/10.02.2010)
l O.u.G. nr. 5/2010 pt. infiintarea, organizarea si functionarea
Autoritatii Nationale pt. Cetăţenie (M.O. nr. 93/10.02.2010)
l Circulara nr. 5/2010 a Băncii Nationale a Romaniei privind
punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din
aur cu tema "Istoria aurului - Tezaurul gepidic de la Someseni,
Cluj” (M.O. nr. 100/15.02.2010)
l H.G. nr. 95/2010 privind aprobarea Listei societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale aflate
sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei,
Comertului si Mediului de Afaceri la care se efectueaza
concedieri colective in anul 2010 si care vor beneficia de prevederile O.u.G. nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate
ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati
nationale, regii autonome, companii nationale si societati
comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor
comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor
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administratiei publice locale (M.O. nr. 100/15.02.2010)

persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007

consumului ilicit de droguri si pentru completarea Legii nr.
339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si
preparatelor stupefiante si psihotrope (M.O. nr.
100/15.02.2010)
l Ordinul nr. 200/2010 al Ministerului Finanţelor Publice
privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plaţilor
anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. nr.
101/15.02.2010)
l Ordinul nr. 1429/2010 al Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala nr. 975/2006
pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi a
Listei contribuabililor reactivaţi (M.O. nr. 101/15.02.2010)
l H.G. nr. 89/2010 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor

privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate
(M.O. nr. 103/15.02.2010)
l H.G. nr. 94/2010 pentru declasificarea unor informaţii
secrete de stat emise de Ministerul Apararii Naţionale (M.O.
nr. 104/16.02.2010)
l Ordinul nr. 135/2010, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui
tichet de masa pentru semestrul I al anului 2010 (M.O. nr.
104/16.02.2010)
l Legea nr. 274/2004 (R 1) privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Oficiului Roman pt.Adopţii (M.O. 108/17.02.2010)
l Ordinul nr. 35/2010 al Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale naturale
recunoscute în România (M.O. nr. 108/17.02.2010)
l O.u.G. nr. 3/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
apelor nr. 107/1996 (M.O. nr. 114/19.02.2010)

l O.u.G. nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii (M.O. nr. 103/15.02.2010)
nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si l Norma din 2010, Ministerul Justiţiei minime obligatorii

Secretarul General al ONU Ban
Ki-moon a sugerat într-un nou raport
privind Afganistanul că Organizaţia
Naţiunilor Unite este gata să continue
discuţiile informale cu talibanii, dar
contactele trebuie să fie discrete.

Partidul de guvernământ "Rusia Unită" s-a
situat pe primul loc în toate cele 8 regiuni ale
Rusiei unde au avut loc, duminică, alegeri
locale. În ciuda victoriei, comparativ cu
alegerile din 2007, "Rusia Unită" a pierdut între
6 şi 25 de procente în 7 din regiuni.

Stagnarea negocierilor de
pace din Orientul Mijlociu a
dominat a şasea sesiune plenară
a reuniunii Adunării Parlamentare
Euro-Mediteraneană (EMPA), din
Iordania (12-14 martie).

Reducerea birocraţiei pentru
micro-întreprinderi
Micro-întreprinderile ar putea fi scutite de obligaţia
de a întocmi situaţii financiare anuale, după adoptarea
miercuri, 10 martie, la Strasbourg a unor modificări la
reglementările privind conturile anuale. Aceste excepţii
ar trebui acordate de statele membre, în funcţie de
impactul pe care directiva o va avea în fiecare ţară.
Companiile vor continua însă să păstreze înregistrări
ale tranzacţiilor comerciale şi ale situaţiei lor financiare.
În rezoluţia adoptată cu 445 de voturi pentru, 196
împotrivă şi 21 abţineri, Parlamentul cere o revizuire
generală în 2010 a celei de-a patra şi a celei de-a
şaptea Directive privind dreptul societăţilor comerciale.

Aproape 7,2 milioane de companii europene sunt
supuse reglementărilor de raportare prevăzute de
directivele comunitare privind conturile anuale. 5,4 milioane (aproape 75%) dintre acestea sunt "microentităţi",

Certificatele de emisii de carbon
România ar putea să obţină un miliard de euro
dacă şi-ar vinde certificatele de emisii de carbon
neutilizate, a declarat ministrul mediului, Laszlo
Borbely.
El a precizat că există ţări interesate să
cumpere certificatele şi că se poartă tratative în
acest sens cu Japonia şi Spania. România nu a
vândut până acum certificatele neutilizate,
întrucât nu a existat o lege care să prevadă la ce
se pot folosi banii obţinuţi. Certificatele sunt
deţinute de România în baza Protocolului de la
Kyoto. Aceste titluri pot fi folosite pentru a acoperi
poluarea produsă, dar dacă o ţară sau o
companie ajunge să polueze mai puţin, îşi poate
vinde certificatele către alte ţări sau companii
care vor avea astfel dreptul să polueze mai mult.

Noul preşedinte chilian, Sebastian
Pinera, a evaluat la 30 de miliarde de
dolari (22 de miliarde de euro) valoarea
pagubelor provocate de cutremurul şi
de valul tsunami care au lovit la 27
februarie centrul şi sudul ţării.

Inima religioasă a Jerusalemului

de exemplu magazinele de flori sau micile brutării.
Acestea sunt active la nivel local sau regional şi cu
activităţi transfrontaliere reduse sau inexistente.
Această propunere ar permite statelor membre să-şi
îmbunătăţească mediul de afaceri pentru microcompanii prin eliminarea obligaţiilor de raportare care le
sunt aplicate acum şi să crească astfel competitivitatea
acestora, precum şi potenţialul de creştere economică.
Scutirile de întocmire a situaţiilor financiare anuale
s-ar putea aplica companiilor care îndeplinesc două din
următoarele criterii: totalul bilanţului mai mic de 500 000
de euro, cuantumul net al cifrei de afaceri inferior sumei
de 1 milion de euro şi/sau o medie de 10 angajaţi pe
durata anului financiar.
În raportul elaborat de Parlamentul European, acesta consideră că statele membre ar trebui să fie libere
să decidă dacă vor acorda sau nu aceste scutiri pentru
microîntreprinderi, "ţinând cont de situaţia specifică la
nivel naţional în ceea ce priveşte numărul de întreprinderi în cazul cărora se aplică pragurile definite".
Pentru a înlătura îngrijorările provocate de faptul că
excepţiile acordate ar putea afecta organizarea internă şi
ar diminua gradul de transparenţă şi acces la informaţiile necesare, deputaţii europeni au subliniat faptul că
micro-companiile vor avea în continuare obligaţia de a
ţine registre care să indice tranzacţiile comerciale şi situaţia financiară a întreprinderii lor, ca o "cerinţă minimă."
În timpul dezbaterii din şedinţa plenară, raportorul a
cerut statelor care blochează această propunere în
Consiliu să îşi revizuiască poziţia.
Ce economii sunt posibile ?
Un studiu menţionat în analiza de impact a Comisiei
estimează un cost mediu de 1 558 de euro suportat de
întreprinderi în scopul conformării la obligaţiile directivelor. Din această sumă, sarcina administrativă (care
se referă la colectarea şi prelucrarea informaţiilor
exclusiv în scopul conformării la obligaţiile legale, fără
vreo necesitate economică reală) ar fi de 1 169 de euro.
REF. : 20100310IPR70329;10-03-2010

România va prelua Secretariatul
Procesului Bologna pe 5 iulie
Pe data de 19 iunie 1999, la un an după Declaraţia
de la Sorbona, Miniştrii responsabili pentru învăţământul superior din 29 de ţări europene au semnat
Declaraţia de la Bologna, convenind asupra a şase
obiective comune importante pentru dezvoltarea
coerentă şi armonioasă în domeniul învăţământului
superior pentru anul 2010.
La următoarea conferinţă ce a avut loc la Praga pe
data de 19 mai 2001, numărul obiectivelor a crescut de
la 6 la 9, iar statele semnatare şi-au reafirmat obligaţiunile de a forma Spaţiul European al învăţământului
superior până în 2010.
România a semnat Declaraţia de la Bologna în
1999, angajându-se astfel să includă obiectivele stabilite în priorităţile învăţământului superior românesc.

Ştirile privind violenţele din Orientul Mijlociu nu diferă prea mult în
ultimii 50 de ani. Componenta religioasă a conflictul actual din
Jerusalemul de est nu este nici ea nouă.
Repere Zona din oraşul vechi în Jerusalemul de Est, cunoscută sub
numele de Muntele Templului pentru evrei şi al-Haram al-Sharif, sau
Sanctuarul Nobil pentru musulmani, este profund sacră pentru ambele
religii, ceea ce o face un punct potenţial de amorsare în conflictul dintre
Israel şi palestinieni.

Site-ul cuprinde lăcaşul aurit al Cupolei Stâncii din secolul al 7-lea,
construit în 691 peste locul în care cred musulmanii că Profetul
Muhammad s-a înălţat la cer după Călătoria Nocturnă, cum se
menţionează în Coran.
În 705, moscheea Al-Aqsa a fost construită adiacent la Cupola Stâncii,
ambele structuri considerate parte a Sanctuarului Nobil. Acesta este cel
de-al treilea locaş sfânt al Islamului, după Kaaba din Mecca şi mormântul
Profetului din Medina.
Zidul de Vest al Muntelui Templului, ulterior numit şi Zidul Plângerii, un
loc de rugăciune pentru evrei, considerat a fi un zid perimetru al celui de al
doilea Templu biblic, se găseşte chiar mai jos.
În tradiţia evreiască, Muntele Templului este locul cel mai sacru în
iudaism. Evreii cred că biblicul rege Solomon a construit primul templu
acolo acum 3000 de ani. Un al doilea templu a fost distrus de romani în
anul 70. Muntele Templului mai este numit Muntele Moriah, zona în care
au fost încoronaţi mulţi regii iudaici.
Locuri Sacre Zona Muntele Templului şi Sanctuarul Nobil este
considerată sfântă pentru toate cele trei religii monoteiste, ea fiind şi locul
biblic în care Avraam a îndeplinit încercarea lui Dumnezeu pentru a vedea
dacă era dispus să-şi sacrifice fiul Isaac.
Musulmanii spun că a fost celălalt fiul al lui Avraam, Ismael, implicat în
acest eveniment; evreii şi creştinii susţin că a fost Isaac. Creştinii afirmă
că Isus Hristos a petrecut câteva zile la templu în timpul perioadei romane.
Israelul a ocupat site-ul în războiului de Şase Zile din 1967 şi l-a
anexat împreună cu restul Ierusalimul de Est şi părţi adiacente din
Cisiordania.
Complexul Al-Aqsa este administrat de un trust islamic cunoscut sub
numele de Waqf. Regele Iordaniei are şi el un rol în menţinerea site-ului.
A doua Intifadă palestiniană, sau revoltă, a erupt în 2000, după ce Ariel
Sharon, liderul opoziţiei israeliene şi mai târziu prim-ministru, a încercat
să viziteze Sanctuarul Nobil cu un număr mare de poliţişti şi gărzi de corp.

l Deputaţii europeni s-au pronunţat pentru introducerea unui impozit global pe tranzacţiile financiare l Polonia va construi prima centrală
nucleară l Reuniunea Cvartetului pentru Orientul Mijlociu (UE, SUA, ONU şi Rusia) va avea loc pe 19 martie l Egiptul deschide calea pentru
judecători femei l China a redus rezerva de obligaţiuni de Trezorerie în ianuarie, dar a rămas principalul proprietar al datoriei guvernului
Statelor Unite l Miniştrii de finanţe ai zonei euro au convenit asupra unui plan de salvare pentru îndatorata Grecie, care poate fi rapid
promulgat l OPEC nu are nevoie să schimbe cota sa oficială de extracţie a petrolului deoarece piaţa este supra-furnizată şi cererea este
slabă l Siria a anunţat marţi că va reîncepe imediat negocierile cu Uniunea Europeană pentru acordul de parteneriat ce a stagnat l

Cea mai apropiat@ imagine a lunii mar]iene

Cea mai clară imagine de până acum, luată de
nava spaţială Mars Express lunii planetei Marte,
Phobos, dezvăluie caracteristici mai mici de 4,4
metri, a anunţat Agenţia Spaţială Europeană.
Unele dintre noile imagini luate au în vizor siteul
de aterizare propus pentru misiunea rusă, PhobosGrunt (Phobos-sol), care se aşteaptă să coboare
pe lună anul viitor.
Pe parcursul a trei treceri foarte apropiate de
corpul ceresc, cercetătorii au măsurat forţa de
atracţie prin examinarea schimbărilor în frecvenţa
semnalelor radio transmise de nava spaţială pe
Pământ. Schimbările de frecvenţă indică faptul că
nava a accelerat sau încetinit cu câţiva milimetri pe
secundă datorită gravitaţiei lunii.
În combinaţie cu imagini, datele privind gravitaţia pot furniza indicii noi despre compoziţia Phobos şi despre originea
sa. Potrivit unei teorii, Marte a capturat
luna din centura de asteroizi din apropiere. Alternativ, Phobos poate s-a format în
locul în care acum se găseşte şi ar putea fi
o rămăşiţă directă din epoca formării
planetelor. Ca dimensiuni, este cea mai
mare din cele două luni ale lui Marte.
Mars Express poate determina, de
asemenea, dacă Phobos este un morman

fragil de fragmente stâncoase lipite între ele, ceea
ce oamenii de ştiinţă planetară numesc un morman
de moloz, sau un corp solid clasic.
Phobos-Grunt este o misiune planificată
rusească cu scopul de a ajunge pe suprafaţa lui
Phobos, unde va preleva probe pe care le va aduce
înapoi pe Pământ. Programat pentru lansare spre
sfârşitul lui 2011 sau începutul anului 2012
Phobos-Grunt va fi prima misiune rusă interplanetară, după eşecul misiunii Mars 96. Dacă va avea
succes, acesta va fi primul eşantion extraterestru
adus înapoi pe Pământ de la ultima misiune ce a
adus o probă lunară, Luna 24 în 1976.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând pavilion cu albine la preţ
fără concurenţă. Rog seriozitate.
Tel. 0257-370493.
Ofer spre adopţie pisicuţă castrată şi vaccinată, culoare alb-gri
tigrat, foarte cuminte, îşi face nevoile la tăviţă. Tel. 0770-497414.
Ofer spre adopţie un pisic cu o
lăbuţă amputată, vaccinat, foarte
cuminte, îşi face nevoile la tăviţă,
culoare bej tigrat.Tel. 0770497414
Vând damigene diferite
mărimi. Tel. 0721-801188.
Vând canapea model vechi,
100 lei. Tel. 0770-745039.
Vând maşină de spălat automată adusă din Italia (de aprox 7
ani), porneşte direct (buton defect), carcasă cu urme de rugină.
Preţ 150 lei. Tel. 0727-210555.
Vând ţuică de prune. Preţ 10
lei/l. Tel. 0727-792621.
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare foarte
bună, design modern. Tel. 0727792621.
Vând aragaz cu 2 ochiuri în
stare bună de funcţionare, 120 lei.
Tel. 0355-414041.
Vând porc la 6.5 lei/kg în
Şopotu Vechi. Tel. 0255-243110,
0745-654658. (R.R)
Vând taur, 250 kg. Tel. 0741270447. (R.R)
Vând convector pe gaz , 350
lei. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând cărucior pentru copii cu
toate accesoriile, 300 lei. Tel.
0355-414228, 0723-894592. (RR)
Cumpăr vacă cu viţel. Tel.
0722-539231. (R.R)
Vând bazin plastic nou, 1000 l,
400 lei, masă de circular 7 KW
trifazic, 1000 lei, robinete noi 1, 2,
3 ţoli, 100 lei/ţol, racord 1 la 45,
500 lei/buc; cilindrii noi de forţă
pentru remorci de basculare, 500
lei; lanţ gal nou pentru taf-uri, 50
lei. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând televizor lcd pt. maşină,
130 lei; calculator Pentium 3, 260
lei/buc; staţie de amplificare pt.
maşină, 300 W, 50 €; tv Samsung,
diag. 51 cm 170 lei; GPS, 50 €;
bicicletă damă, 50 €; bicicletă de
aluminiu Shimano, 100 €; staţie de
amplificare Schneider, 80 lei. Tel.
0743-431976. (R.R)
Cumpăr televizoare din plastic
bune şi defecte. Tel. 0743-431976
(R.R)
Vând 2 cărucioare sport pentru
copii şi unul pentru nou-născuţi,
50 lei/buc. Tel. 0740-140005. (RR)
Vând rochie de mireasă, 800
lei negociabil, ceas de buzunar
(60-70 de ani), 100 lei neg., ulcior
din 1946 la 80 €, discuri de muzică
uşoară, populară din 1970. Tel.
0756-040911. (R.R)

Cumpăr 10 familii de albine,
fără lăzi. Tel. 0255-560456, 0726109947. (R.R)
Vând rochie de mireasă scurtă, 30 lei; lustră 3 braţe, borcane
400 gr., 1 leu/buc; frigider Arctic;
scurtă de femei din piele; săpun
de rufe; genţi de voiaj; lână pentru
tricotat; garnişe diferite mărimi;
parbriz spate Renault 18. Tel.
0355-801076. (R.R)
Vând aerotermă cu 3 faze, 70
lei negociabil; o pereche de schiuri, 80 lei negociabil. Tel. 0731882361, 0770-456679. (R.R)
Vând dormitor TM compus din
pat, dulap cu 4 uşi, oglindă,
noptiere, 500 lei negociabil. Tel.
0746-342867. (R.R)
Vând flori ornamentale de
cameră, înălţime 2 m, 1 m, 50 cm;
ferigă impunătoare. Tel. 0255251176, 0355-402013. (R.R)
Vând convectoare pe gaz, cu
tiraj forţat pentru bloc, 300 lei neg.
Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând costum popular ţărănesc
pentru bărbaţi, 500 lei, rochie de
mireasă în stare foarte bună, 350
lei, costum negru de ocazie, 800
lei, dormitor vechi în stare bună,
800 lei, dună, plapumă, covoare,
aparate radio la înţelegere, fripteuză inox de 3,3 l, 180 lei în cutie;
videocasetofon, 200 lei. Tel. 0751847843. (R.R)
Vând disc în Racoviţa pentru
tractor mare. Tel. 0724-836704.
Vând porc 100 kg. Tel. 0256233615.
Vând mobilă sufragerie, 1400
lei; dormitor complet, 1400 lei; colţar sufragerie extensibil 900 lei; fotoliu pat, 400 lei; pat dublu, 700 lei;
drujbă nouă pe benzină, 550 lei;
maşină de cusut electrică, 200 lei.
Tel. 0355-426704, 0752-030888.
Vând 2 cărucioare sport pt. copii, 50 lei/buc; un cărucior pt. nounăscuţi, 50 lei. Tel. 0740-140005.
Vând în Sacu iapă de 12 ani,
semi-remorcă, căruţă cu ham,
plug, grapă, plug de şiruit, toate la
1.200 lei. Tel. 0726-968540.
Vând frigider Arctic, 300 lei.
Tel. 0770-3589969.
Vând pistol pneumatic, 80 €;
compresor 120 l, 3.80. Tel. 0745134127.
Vând taur în Anina, 10 lei/kg.
Tel. 0740-817134.
Vând pianină Nocturno, 250 €
neg. Tel. 0769-427493.
Vând celular Samsung pe
şină, cu memory card, 100 lei;
Nokia N73, 80 €; LG pe şină, 50 €;
bicicletă cu umbreluţă pt. copii,
dormitor 300 €. Tel. 0742-936159.
Vând pălincă de Zalău, 52-53
grade, din prune, produc ţie
proprie. Preţul este de 25 lei/litru.
Negociabil pt. cantitate mai mare.
Tel. 0745-391600.

Cumpăr betonieră. Tel. 0742936159.
Vând ghete de fotbal diverse
mărimi, din piele, negre, produse
în Italia. Pre ţul este de 40
lei/pereche. Tel. 0745-391600.
Cumpăr vaucher 200 €. Tel.
0724-010193.
Vând tv color, diagonala 54,
telecomandă, teletex, preţ 180 lei
negociabil. Tel. 0771-783426.
Vând viţel de o lună. Tel. 0767960897.
Vând/schimb cu diverse: 2 tv
color cu diagonală mare 500 lei,
două rulouri ferestre 100 lei, birou
mare 150 lei şi unul pentru
calculator 80 lei, 2 telefoane
mobile, colţar sufragerie 600 lei,
gramofon 500 lei, maşină cusut
Singer 400 lei, fotografie înrămată
cu Lenin şi alte 3 persoane la
masă 100 lei. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.
Vând maşină de găurit trifazică
verticală, compresor, aparat de
sudură cu argon, generator de
acetilenă. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio
vechi, cu lămpi, defecte sau funcţionale. Ofer 10-40 lei funcţie de
stare Tel. 0720-545776.
Vând sau schimb cu aparat de
sudură, circular pentru tâmplărie,
dimensiune mică 500-500-300,
masă reglabilă, taie la unghi,
înclinat, etc. Tel. 0734-076869.
Vând 2 fotolii pat, pluş maro cu
ladă haine. Preţ 350 lei neg. Tel.
0255-255022.
Vând vaucher. Tel. 0740088315.
Vând calculator Pentium 4.
Tel. 0723-894929.

Auto-Moto-Velo
Vând Ford Taunus, 1.6 + piese
de schimb, an fabricaţie 1981,
verificare valabil ă până în
01.12.2009. Preţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.
Vând garaj nou în zona
centrală. Tel. 0723-173618.
Închiriez garaj pe Valea Domanului. Tel. 0770-750691. (R.R)
Vând Dacia 1310 în stare de
funcţionare, cu acte în regulă,
dotată cu instalaţie GPL, pt. voucher. Preţ neg. Tel. 0730-853444.
Vând Dacia Logan, 1.4, 2005,
km reali 56.200, stare foarte bună,
3.800 € neg. Tel. 0741-299477.
Vând casetă direcţie nouă
pentru Matiz, amortizoare drepta,
stânga noi pentru Matiz, 4 roţi, 2
iarnă, 2 de vară, cu jante noi. Tel.
0747-510907.
Vând Opel Astra, 1.7, turbodiesel, 1997, servo total, ABS,
airbag, închidere centralizată, în
stare foarte bună, înmatriculat recent, acte la zi, 2.400 € neg.; piese
Opel. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2.200 € negociabil; Volvo neînscris, 400 € negociabil. Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând bloc-motor pentru tractor
U650, 1200 lei. Tel. 0747-877713.
(R.R)
Vând scuter Peugeot, 400 €,
scuter Honda de 49, 300 €. Tel.
0743-431976. (R.R)
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Vând Ford Mondeo, 1.8, 16
valve, 112 CP, 1993, 2 airbag-uri,
geamuri electrice, închidere centralizată, oglinzi electrice reglabile, scaune reglabile electric,
turelă electrică, ABS, 4 boxe,
1.100 € negociabil. Tel. 0721606702, 0747-553166. (R.R)
Vând remorcă pentru tractor
de 5 t, 2.200 lei. Tel. 0256-233615.
Vând Matiz alb, 15.000 km,
3.200 € negociabil, stare excelentă. Tel. 0766-384345. (R.R)
Vând IMS din 1962, în stare
excepţională, original, 4.000 €.
Tel. 0721-248654. (R.R)
Vând utilaje agricole, cositori
de tractor cu discuri mari sau mici,
semănători de porumb şi instalaţii
de ierbicidat. Tel. 0730-804745.
Vând Opel Astra break caravan, 1.7 turbodiesel, 1997, servo
total, ABS, airbag, închidere
centralizată, în stare foarte bună,
înmatriculat recent, acte la zi,
2.300 € negociabil; piese Opel.
Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând stopuri spate Opel, Golf
4, 100 lei/buc, telescoape faţăspate Golf 4, 150 lei/set. Tel. 0355426704, 0752-030888.
Vând Opel Vectra diesel, model cosmo, 2007, multiple dotări,
comenzi pe volan, navigaţie profesională, pilot automat, dublu
climatronic, geamuri fumurii, totul
electric, 120 CP, carte service. Tel.
0744-474676, 0733-732121.
Vând Opel Agila, 2001, euro 4,
înmatriculat, ABS, 2 air-bag-uri,
2.550 € neg. Tel. 0740-140005.
Cumpăr microbuz Mercedes
Vito sau alte modele. Tel. 0743431976.
Vând căşti motocicletă noi, 70
€ neg. Tel. 0745-134127.
Vând motocicletă Suzuki GS
250, acte la zi, 1.100 € neg.;
Suzuki GSX, 134 CP, 1.600 €
neg.; stopuri Passat Break, 2001,
1 0 0 l e i / b u c . Te l . 0 7 4 5 134127.(R.R)
Vând tractoare din Austria la
preţuri avantajoase. Tel. 0730804745.
Vând scuter pt. copii cu 2 acumulatori, 200 lei.Tel. 0742-936159
Vând Ford Escort din 1990,
neînmatriculat, 500 €; Opel Agila,
2001, euro 4, în stare bună, 2.500
€ neg. Tel. 0740-140005. (R.R)
Vând Renault 11, diesel, an
fabricaţie 1987, gri metalizat, 1.6,
consum 5 l/100 km, taxe la zi,
1.250 € negociabil. Tel. 0722440654, 0355-405138. (R.R)
Vând Renault Laguna în
Caransebeş, din 2000, 138000
km, taxe la zi, înmatriculat, 4300 €
neg. Tel. 0255-517830. (R.R)
Vând 2 remorci de tractor, 1
pentru tractor mare, 2.700 lei,
cealaltă pentru tractor mic, 1.800
lei. Tel. 0723-235961. (R.R)
Vând Dacia 1310 pentru Rabla, 350 € neg. Tel. 0747-510907.
Vând Ford Escort 1600 cmc an
1996. Tel. 0740-279614.
Cumpăr un Aro 10, în stare
bună, înmatriculat sau pt. piese.
Tel. 0745-126991.
Vând sau închiriez autocare
moderne, pentru transport intern/
internaţional sau transport mun-

citori. Tel. 0721-722535.
Cumpăr plug cu 3 brăzdare pe
şină. Tel. 0742-353609. (R.R)
Cumpăr semiremorcă autoturism, înmatriculată, ce necesita
reparaţii. Ofer maxim 100 €. Tel.
0722-439638.
Vând Ford Escort an 97 motor
1,4i preţ 650 €. Tel. 0729-204684.
Vând Ford Escort an 94 motor
1,8i preţ 650 €. Tel. 0729-204684.
Vând atv-uri noi, 125cc, cutie
automată, model mare, neînmatriculabile, 680 €. Tel. 0744-494138.
Vând voucher rabla cu toate
actele necesare legalizate, 400 €.
Tel. 0741-288635.
Vând Dacia Logan 1.5 dci. Tel.
0355-411860.
Vând Vw Polo Clasic an fb.
1996 înmatriculat CS, 160.000
km, motor 1600 cm, 2.800 € neg.
Tel. 0741-052300.
Vând Opel Astra Caravan 1,4
benzină, din 2000, recent înmatriculată, 109.000 km, abs, 2 airbaguri, servofrână, servodirectie,
mp3, bluetooth, karkit, usb, clima,
faruri reglabile electronic, geamuri
electrice faţă, închidere centralizată, 4.000 €. Tel. 0727-856750.
Vând Audi A4, 2001, stare impecabila, full option, carte service
la zi. Preţ 6.200 negociabil. Tel.
0756-193108.
Opel Astra berlină, tuning,
diesel, 2004, 1686 cmc, cdti, 59
kW, 80 CP, motorină, 156.000 km,
înscrisa. Preţ 5.400 neg. Accept
test verificare. Tel. 0731-316924,
0752-310009, 0771-387541,
0769-654838.
Vând Volkswagen Golf 1,9 tdi,
90 CP, alb, an 2001, înmatriculată
în RO în 08, euro 3, 5.000 €.
Accept test verificare. Tel. 0745032640, 0732-975314.
Vând bicicletă ergonomică,
model deosebit, se poate lucra
mai multe funcţii la acest aparat.
Tel. 0723-894929.
Vând Dacia Logan 1,5 dci. Tel.
0722-742502.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Execut zugrăveli, izolaţii, laminate, scafe rigips, tapet, lambriuri,
instalaţii sanitare şi electrice. Tel.
0740-520382.
Execut amenajări interioare,
gresie, faianţa, rigips, dau găuri pt.
centrale, hote, convectoare la
preţuri accesibile. Tel. 0769-794435
până la ora 20.
Familie cu 2 copii căutăm să
îngrijim bătrâni pentru casă. Tel.
0740-319236.
Repar calculatoare hard şi soft
la domiciliu. Tel. 0748-563666.
Echipă de construcţii caută
lucrări la preţ de criză. Tel. 0758373175.
(continuare în pagina 1)

Matrimoniale
American origine român ă,
intelectual, 39 ani, necăsătorit,
doresc cunosc doamnă 30-38 ani
din România. Rog seriozitate.
Email: jolomis@aol.com
Bărbat, 36 ani, educat, curat,
discret, dotat, ofer clipe deosebite
doamnelor şi cuplurilor din Reşiţa.
Tel. 0742-682681.

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon, responsabilitatea
revenind în exclusivitate persoanelor care l-au comunicat.

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

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

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând garsonieră 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Preţ
17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decomandat, Luncă, et. 1/4, centrală, termopane
parţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, et. 4/4, bloc acoperit, Luncă, centrală
termică. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, 103 mp, et. 1, Reşiţa Sud, centrală
termică, termopane, podele laminate. Preţ
47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, zona Moroasa, centrală
termică, termopane. Preţ 42.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Luncă, et. 3/4.
Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Preţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren în centru, 1.200 mp şi casă 5
camere. Preţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă 2 camere, amenajată în
spaţiu comercial, la strada principală, zona
Muncitoresc. Preţ 21.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebeşului, zona
Petrom. Preţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Preţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat
la toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,

situate pe D.N. Timişoare - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la stradă, racordate la
toate utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş,
Pipirig, racordate la toate utilităţile. Preţ
250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Reşiţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială, 4.200 mp,
p+4, în Reşiţa, zona Renk, pretabilă pt.
producţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 2.500 mp teren la stradă, front
stradal, 50 ml situat în Reşiţa, pe Calea
Caransebeşului, la km 3. Preţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
Văliug, zona Poliţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn, în suprafaţă de 5.440 mp, dotată şi
utilată complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Preţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală.
Preţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp şi 150 mp), împreună sau separat,
situate în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Reşiţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Reşiţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Reşiţa, Calea Timişoarei şi
cartierul Moniom. Preţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriată şi durata contractului.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

8 mar. 10
9 mar. 10
10 mar. 10
11 mar. 10
12 mar. 10
15 mar. 10
16 mar. 10
17 mar. 10

109,4195
108,6784
109,0458
106,7022
106,8253
105,7977
106,9753
107,7182

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88

USD

15 Februarie - 17 Martie 2010

EURO

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

lei
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Apartament 2 camere Govândari, etaj
p/4, centrală, termopane, podele, centrală,
se închiriază, gol, chirie 200 € + 200 €
garanţie, cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere Lunca, P/4,
complet mobilat şi utilat nou, living openspace, centrală, termopane, uşi interioare
noi, uşă metalică, chirie 400 € + 400 €
garanţie, cod anunţ 00487.
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 250 € + 250 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Aleea Rarău, etaj 1/4,
bucătărie, baie, balcon închis, termopan
cameră, fără alte îmbunătăţiri, 32 mp, preţ
19.000 € negociabil, cod anunţ 00389.
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 21.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3 et. 4/4.
48 mp semidecomandat, utilităţi, uşă intrare metalică, uşi interioare noi, centrală, termopane, faianţă, gresie, parchet camere,
preţ 32.000 €, cod anunţ 00347
Apartament de vânzare Micro 1 parter
/4 semidecomandat, 54 mp, utilităţi, podele
laminate, gresie, faianţă, centrală, uşă
intrare de fier, termopane, preţ 31.000 €,
cod anunţ 00252
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ă, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
Vând apart. 2 camere Luncă, etaj 1/4,
conf. 2, semidecomandat, centrală, tâmplărie lemn, podele laminate, uşi interior
noi, uşă intrare parchet, mobilă bucătărie
inclusă, preţ 24.000 € neg.cod anunţ 00366
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Luncă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele laminate coridor şi bucătărie, parchet camere,
centrală, instalaţie pe cupru, bloc de
cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apometre, instant pe gaz, parchet camere, uşă
intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit, neamenajat, preţ 40.000 € neg. cod anunţ 00438.
Vând apart. 3 camere Govândari Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp, semidecomandat,
utilităţi, centrală, termopane, uşi interior
noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţie sanitară nouă, rigips, izolat
interior, preţ 45.000 €. cod anunţ 00205
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat, 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat,
apartamentul necesită renovare, preţ
47.000 € cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Locaţie: Reşiţa centru, preţ 130.000 €,
suprafaţă 270 mp.
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi nece-

sită renovare completă, suprafaţă 270 mp
front stradal 10 m. cod anunţ 00498
Vând casă în Luncă, 3 camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată, gresie,
faianţă, podele, uşi interioare noi, uşă
metalică, centrală, termopane, scară interioară, cabină duş, curte (~200 mp), casă
~100 mp. Preţ 65.000 € negociabil. Cod
anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţa 1.932 mp total,
547 mp construiţi, structură 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, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458
VÂNZARE TEREN
Vând teren intravilan în Moldova Noua,
pe DN, suprafaţă 5229 mp, cale de acces,
front stradal la DN 57 117,47 m, utilităţi 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
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ 00023
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de apă, curent,
utilităţi apropiere, preţ 35 €/mp negociabil,
cod anunţ 00451.
Teren Bocşa Română DN 58B
Loca ţie: Boc şa DN 58 B, lâng ă
intersecţia cu Ocna de Fier, preţ 12 €/mp,
suprafaţă 5.895 mp
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zonă
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, terenul ieste intabulat, utilităţi sunt în
zonă, gaz, apă, curent, canalizare, preţ 12
€/mp. cod anunţ 00496
Teren vânzare Bocsa preţ 5 €/mp,
suprafaţa 3.095 mp.
Locaţie Boc şa DN 58 B, lâng ă
intersecţia cu Ocna de Fier, preţ 5 €/mp,
Docnecei, zona cu lacuri, terenul are
suprafaţa de 3.095 mp terenul ieste
intabulat, utilităţi 3.095 mp teren de
vânzare intravilan Bocşa, în zona Ocna de
Fier, Munţii sunt în zonă, gaz, apă, curent,
canalizare, preţ 5 €/mp. Cod anunţ 00496.
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PRISMA
PRISMA SPORT
SPORT

PRISMA
SPORT
PRISMA
SPORT

PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT

LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a21-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

RUGBY

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
21 11
6 4
27
21 11
6 4
30
21 11
5 5
40
21 10
7 4
28
21 9
9 3
31
21 9
8 4
27
21 10
5 6
28
21 8
7 6
23
21 9
4 8
24
21 6
9 6
20
21 6
7 8
25
21 7
4 10
20
21 5
9 7
19
21 5 7 9
15
21 6 3 12
29
21 5 3 13
17
21 3 6 12
17
21 3 5 13
19

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

P
GP
GP P P
14 39p
20 39p
24 38p
17 37p
14 36p
17 35p
22 35p
18 31p
25 31p
27 27p
28 25p
29 25p
26 24p
21 22p
31 21p
35 18p
38 15p
33 14p

Etapa urmatoare (23/34) 20.03 - 22.03.2010: Sambata 20.03:
Ceahlaul - FC Brasov (ora 15:00, GSP TV); CFR Cluj - Pandurii Tg. Jiu
(ora 17:00, Antena 1); Duminica 21.03: U Craiova - Poli Iasi (ora 13:30,
Digi Sport); Otelul - Dinamo (ora 15:30, Digi Sport); International Bistrita (ora 17:30, netelevizat); Steaua - Gaz Metan Medias (ora
20:00, Digi Sport); Luni 22.03: Alba Iulia - Urziceni (ora 15:00, GSP
TV); Astra - FC Timisoara (ora 17:00, Digi Sport ); FC Vaslui - Rapid (ora
20:30, Digi Sport).

Romania ramane in carti pentru calificarea la Cupa Mondiala
dupa victoria cu Georgia. Echipa nationala de rugby a Romaniei a
invins, sambata, selectionata Georgiei, la Bucuresti, scor 22-10 (13-6),
in penultima etapa a Cupei Europene a Natiunilor, succesul stejarilor
fiind unul vital pentru mentinerea in cursa calificarii la Cupa Mondiala.
Meciul Romania-Georgia a fost in direct pe Onlinesport. In fata unui
public extrem de calduros, stejarii au debutat furtunos reusind eseul in
minutul 5 prin Ovidiu Tonita. Transformarea a venit din partea lui Dan
Dumbrava si astfel Romania incepea perfect disputa cu Georgia. Peste
doar patru minute caucazienii au revenit pe tabela, Abuseridze reusind
eseul, astfel ca scorul a redevenit egal, 7-7. Romania a dominat jocul
pe inaintare, profitand de erorile defensivei gruzine, astfel ca pana la
pauza Dumbrava a mai adaugat alte sase puncte pe tabela.
Partea secunda a inceput cum nu se poate mai bine pentru
Romania, acelasi Dumbrava reusind un drop gol dupa o actiune
prelungita de atac in spatiul de 22 al georgienilor. In minutul 51 scorul a
devenit 19-7 pentru Romania, acelasi Dumbrava transformand o
lovitura de pedeapsa de la limita 22-ul advers. Malaguradze a adus alte
trei puncte Georgiei in minutul 57, finalul fiind unul extrem de disputat.
Stejarii au respins eroic mai multe atacuri la limita terenului de tinta,
reusind in cele din urma sa indeparteze pericolul. Dumbrava a
transformat in minutul 80 o noua lovitura de pedeapsa si astfel
Romania s-a impus cu 22-10.
Echipa tricolora intalneste sambata viitoare Portugalia la Lisabona in
meciul decisiv pentru obtinerea locului in recalificarile Cupei Mondiale.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa20-a:
Clasament
etapa
17-a:

M
V E I
M
M VV E E I I
1. HCM Constanta
18 17
0 1
2. UCM Resita
18 14
2 2
19 12
1 6
3. Steaua MFA Bucuresti
4. Stiinta Dedeman Bacau
18 11
3
4
18 11
1 6
5. Pandurii Tg. Jiu
18 10
0 8
6. U Bucovina Suceava
7. HC Odorheiu Secuiesc
19 8
0 11
18 7
1 10
8. Transilvania Cluj
9. CSM Satu Mare
19 6
1 12
18 6
1 11
10. Poli Timisoara
11.
HC Minaur Baia Mare
17 5
1 11
19 4
2 13
12. Dinamo Bucuresti
13. Rom Cri Brasov
19 1
1 17
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

GM
M
G
GM
581
538
574
570
489
523
563
483
556
461
437
566
478

GP
GP
GP
466
454
505
523
487
482
583
504
600
531
449
632
603

P PP
34p
30p
25p
25p
23p
20p
16p
15p
13p
13p
11p
10p
3p

Etapa urmatoare (21/26): Duminica, 21.03.2010: Universitatea
Politehnica Timisoara - Stiinta Municipal Bacau; HC Odorhei Universitatea Transilvania Cluj; Dinamo Bucuresti - Universitatea
Bucovina Suceava; CSM Satu Mare - UCM Resita; Sport Club
Municipal Rom Cri Brasov - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Steaua
Bucuresti - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare; HCM Constanta sta.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
08 - 21 mar:
20 - 21 mar:
22 - 28 mar:
22 - 28 mar:

TENIS - WTATour, Indian Wells, SUA;
VOLEI - Finala CEV Cup, feminin, Azerbaijan;
PATINAJ ARTISTIC - Camp. Mondial, Torino, Italia;
CICLISM - Turul Cataluniei, Spania.

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET MASC.: NBA: Orlando Magic - Miami Heat
Vineri DigiSport ora 01:00
FOTBAL: Tragere la sorti Liga Campionilor si UEFA Europa League
Vineri Eurosport ora 13:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor: Viborg - Oltchim
Sambata Sport.ro ora 15:15
RUGBY: Camp European: Portugalia - Romania
Sambata TVR 2 ora 17:00
TENIS: Turneul ATP de la Indian Wells, finala
Duminica Sport.ro ora 23:00
PATINAJ ARTISTIC: Campionatele Mondiale, proba de perechi
Marti TVR 2 ora 21:40
CICLISM: Campionatul mondial pe velodrom
Miercuri Eurosport ora 20:10
FOTBAL: Cupa Romaniei, Dinamo - CFR Cluj
Miercuri ProTV ora 20:15

HANDBAL
Oltchim Ramnicu Valcea a castigat meciul disputat duminica
impotriva austriecelor de la Hypo Viena, scor 32-27, din grupa a doua
principala a Ligii Campionilor. Romancele si-au asigurat primul loc in
grupa si vor juca returul din semifinale pe teren propriu. Deja calificata
in semifinalele Ligii Campionilor, Oltchim Ramnicu Valcea a inceput
relaxata confruntarea cu Hypo, fiind sustinuta de 2.500 de spectatori.
Fetele lui Radu Voina au profitat din plin de greselile din defensiva
austriaca, iar la mijlocul primei reprize si-au creat un avantaj de sase
goluri (13-7). Pe finalul primei parti, relaxarea romancelor si-a spus
cuvantul, iar austricele s-au apropiat si la doua goluri, insa la pauza
romancele au avut un avantaj de trei lungimi (17-14). Problemele din
finalul primei parti au continuat si in actul secund, cand austriecele au
fost la un pas sa egaleze. Totusi, o evolutie excelenta a Patriciei Vizitiu
ne-a salvat de la o rusine, iar finalul ne-a apartinut in totalitate. Oltchim
s-a impus cu 32-27 si si-a asigurat primul loc in grupa, urmand sa
mearga peste o saptamana la Viborg doar pentru un meci de palmares.

Joi/18 Martie

Vineri/19 Martie

Timişoara

Timişoara

+11ºC
+4ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+10ºC
+1ºC

Reşiţa
Oraviţa +10ºC
+4ºC

+11ºC
+4ºC

Luni, 22 Martie
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ATLETISM
Anca Heltne, locul sapte la CM de la Doha. Anca Heltne a
terminat pe pozitia a saptea in finala de la aruncarea greutatii din cadrul
Campionatelor Mondiale de Atletism de sala de la Doha. Sportiva din
Romania a reusit cea mai buna aruncare la prima incercare, 18.86
metri, in timp ce urmatoarea a fost de 18.58, celelalte fiind depasite.
Proba a fost castigata de Nadzeia Ostapciuk (20.85m), aceasta
fiind urmata de Valerie Vili (20.49 m) si Natalia Mikhnevici (20.42 m).
Anca Heltne a fost singura sportiva din Romania calificata intr-o
finala a CM de la Doha, dupa ce Ancuta Bobocel si Adelina Gavrila au
fost eliminate inca din calificari.

+16ºC
+3ºC

Sâmb@t@/20 Martie

+14ºC
+4ºC

Reşiţa

+17ºC
+8ºC

+14ºC
+7ºC

Marţi, 23 Martie

Miercuri, 24 Martie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+16ºC
+6ºC

Oraviţa +17ºC
+9ºC

Oraviţa +16ºC
+4ºC

Fernando Alonso a castigat
MP al Bahrainului. Pilotul spaniol
Fernando Alonso (Ferrari) a castigat, duminica, Marele Premiu al
Bahrainului, prima cursa a sezonului din Formula 1 2010.
Scuderia Ferrari incepe cum
nu se putea mai bine cel de-al
60-lea sezon de Formula 1 din
istorie: dubla pentru italieni,
Fernando Alonso castigand prima
cursa in care alearga sub culorile
Scuderiei. Castigatorul pole
position-ului si liderul cursei
pentru 34 de tururi, Sebastian
Vettel, termina doar al patrulea ca
urmare a unei probleme mecanice
la sistemul de evacuare.
Fernando Alonso a fost urmat
la 16 secunde distanta de catre
colegul sau de la Ferrari, Felipe
Massa, in timp ce pe locul trei s-a
clasat Lewis Hamilton.
Oamenii si echipele care au
avut un sezon 2009 nu foarte
grozav par sa se fi regasit, iar
puterea s-a restabilit oarecum in
Formula 1; singurii care au reusit
sa surprinda in sezonul precedent
si care continue in aceeasi forma
sunt cei de la Red Bull Racing;
Sebastian Vettel a plecat excelent
din pole si a controlat cursa pana
in momentul in care motorul sau a
incetat sa-i oferte toata puterea
disponibila; Red Bull au fost
aproape de a reusi prima victorie
in etapa cu numarul unu, insa
echipa momentului este fara
indoiala Ferrari - a fost cea de-a
80-a dubla a Scuderiei
Plecat din pole position,
Sebastian Vettel a inceput bine,
insa nu a rezistat presiunii si a
cedat pe final, terminand cursa pe
locul patru.
In puncte s-au mai clasat 5.
Niko Rosberg, 6. Michael
Schumacher, 7. Jenson Button, 8.
Mark Webber, 9. Vitantonio Liuzzi
si 10. Rubens Barrichello.
Revenit in Marele Circ,
Michael Schumacher a urcat o
pozitie fata de cea din calificari,
terminand pe locul 6.
Fernando Alonso este incantat
ca a debutat cu o victorie la
Ferrari, insa refuza sa se considere favorit la titlu dupa succesul
din Bahrain. "Este o zi foarte
speciala pentru mine. Intotdeauna
este special sa revin pe podium,
dar este si mai special cu Ferrari.
Avem o istorie in spatele echipei si
toate asteptarile pe care le are un
pilot cand concureaza pentru
Ferrari.

Duminic@/21 Martie

Timişoara
Caransebeş

FORMULA 1

Caransebeş

+19ºC
+9ºC

Reşiţa
Oraviţa +19ºC
+9ºC

+15ºC
+8ºC

Joi, 25 Martie

Vineri, 26 Martie

+18ºC
+10ºC

+18ºC
+12ºC

Sâmbătă, 27 Martie

Duminică, 28 Martie

Reşiţa

+13ºC/+8ºC

+15ºC/+3ºC

+13ºC/+4ºC

+11ºC/+5ºC

+11ºC/+6ºC

+11ºC/+3ºC

+8ºC/+2ºC

Timişoara

+14ºC/+8ºC

+17ºC/+3ºC

+13ºC/+4ºC

+12ºC/+5ºC

+11ºC/+7ºC

+13ºC/+4ºC

+9ºC/+3ºC
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