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Palatul Cultural iese din criză
În data de 23 aprilie a.c., preşedintele Consiliului Judeţean CaraşSeverin, Sorin Frunzăverde, împreună cu directori de patrimoniu, cu
diriginţi de şantier, arhitecţi şi designeri, au fost pe şantierul de la
Palatul Cultural din Reşiţa pentru a evalua stadiul lucrărilor de renovare
a clădirii. Deşi lucrările sunt în întârziere, ele se vor mai întinde până în
octombrie, pentru că, în situaţia în care realitatea de pe şantier nu se
potriveşte cu proiectul, preşedintele C.J. a afirmat că este mai
important să se facă un lucru bun, de calitate, decât să se grăbească
termenul de dare în folosinţă. Astfel dl. Funzăverde a explicat că atunci:
„când ne-am apucat de lucru, nu ştiam ce se află sub tencuială. S-a
văzut că era o construcţie mult mai şubredă decât părea pe dinafară.
Deşi seamănă cu fostul Palat Cultural, aveţi în faţă practic o construcţie
nouă, s-au făcut consolidări, s-au adâncit fundaţiile, s-au făcut stâlpi de
rezistenţă, toată clădirea a fost împachetată într-o cămaşă rezistentă
de tencuială. Acoperiş, uşi, geamuri, totul a fost înlocuit. Dacă iniţial am
apreciat că vor fi cheltuieli de 3,2 milioane de lei, până la urmă totul se
ridică la suma de 5,2 milioane”.
Este de înţeles o astfel de situaţie ţinând cont că Palatul Cultural a
fost construit în 1930, în plină perioadă de criză economică, iar cea mai
importantă renovare se face acum, după 80 de ani de la construcţia
clădirii, tot într-o perioadă de criză. Ceea ce este greu de înţeles este
atitudinea autorităţilor locale şi a unor membrii ai Asociaţiei Culturale
Reşiţa Română, care a întârziat cu aproape 20 de ani repunerea în
circuitul cultural a Palatului Cultural. Se pare ca există o criza mult mai
profundă decât cea economică, o criză de identitate şi de respect a
valorilor tradiţionale locale care au trecut proba timpului, însă, cred că
această criză poate fi depăşită, printr-o atitudine civică angajantă şi
responsabilă a comunităţii locale.

…din toamnă, reşiţenii se vor bucura de o sală de spectacol,
decorată în tonuri de albastru, cu o capacitate de 160 de locuri, din care
36 la balcon, care va fi o sală multimedia, în care se va desfăşura
activitatea Teatrului de Vest si a unei cinemateci, iar scena, glisantă, va
fi cea mai modernă din ţară, care va putea fi adaptată uşor pentru
diverse activităţi.
I. Iliasă
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Func]ionarii publici din Cara}-Severin au suspendat greva!
Federaţia Naţională a Sindicatelor din
Administraţie (FNSA), afiliată la CNS Cartel Alfa,
a decis să suspende greva generală programată
pentru ieri, 5 mai, ne informază Marian Apostol,
preşedintele filialei Caraş-Severin a Cartel Alfa,
care îl citează, în acest sens, pe Valer Suciu,
preşedintele FNSA. Sindicaliştii nu mai recurg,
deocamdată, la această formă maximă de
protest, pentru că reprezentanţii lor au avut o
întâlnire, în 4 mai, la sediul Ministerului Justiţiei,
cu cei ai Guvernului României, aceştia din urmă
luându-şi angajamentul, în cadrul întâlnirii, că
astăzi vor prezenta soluţii concrete pentru rezolvarea revendicărilor F.N.S.A. În urma discuţiilor
s-a încheiat o minută, în care sunt cuprinse anga-

civica

jamentele asumate de reprezentanţii Guvernului
României. Aşadar, până la finalizarea acestor
angajamente, greva generală se suspendă,
anunţă liderii sindicali din administraţia publică.
Este însă vorba doar de o suspendare şi nu de o
renunţare la obiectivele pe care şi le-au propus
funcţionarii publici. Oamenii sunt nemulţumiţi de
reducerea cu aproximativ 45 la sută a veniturilor,
odată cu intrarea în vigoare a legii unice de
salarizare şi de ameninţarea cu disponibilizările.
Aceştia susţin că au ajuns în situaţia în care nu-şi
mai pot susţine cheltuielile şi că permanenta
presiune asupra lor creează un climat nesănătos
pentru a-şi desfăşura activitatea. Funcţionarii
publici din Caraş-Severin susţin, în plus, că au

salarii oricum mici, pentru că Legea 188 a
funcţionarilor publici este extreme de limitativă.
În plus, neacordarea sporurilor face ca aceste
venituri să nu mai fie nici măcar decente. Din cei
50.000 de sindicalişti afiliaţi la nivel naţional, la
FNSA, 35.000 au semnat pentru declanşarea
grevei din 5 mai. Şi alte federaţii ale funcţionarilor
publici, cum ar fi Federaţia Columna, au aceleaşi
nemulţumiri legate de diminuarea salariilor şi
nerespectarea contractelor colective, aşa că
ameninţă cu proteste de amploare. De asemenea, sindicaliştii de la Publisind şi Sed Lex
ameninţă că vor declanşa şi ei acţiuni de protest.
(Dan Apostolescu)

Valea Cernei ecologizat@
În data de 01.05.2010 Asociaţia Valea Cernei a
mobilizat cca 40 voluntari, reuşind o acţiune de
ecologizare a râului Cerna între Cheile Bobotului şi
"7 Izvoare", lângă Băile Herculane, fiind colectate
aproximativ 4 tone de deşeuri menajere şi având un
dublu scop: colectarea deşeurilor şi sensibilizarea
turiştilor aflaţi pe Valea Cernei pentru adunarea
"resturilor de gunoi" şi păstrarea curaţeniei în locurile
de campare. Din pet-urile adunate, voluntarii au realizat un păstrăv uriaş pentru a trage un semnal asupra cantităţilor de deşeuri lăsate de turişti în urma lor.
Asociaţia Valea Cernei s-a înfiinţat cu scopul de a
ecologiza Valea Cernei şi a rezolva probleme legate
de protecţia mediului pe cursul râului Cerna.
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Serviciul Gospodărie Urbană şi Mediu Reşiţa, a
reamenajat 8 locuri de joacă, din următoarele locaţii: Al.
Tuşnad; B-dul A.I. Cuza; Centrul Gara de Sud; Luncă;
Poptelecan; Cărăşana; Parcul Pensionarilor; Str.
Sodolului (în lucru). Pentru anul 2010, se are în vedere
crearea unor noi parcuri, precum şi întreţinerea acestora.

AJOFM CS a organizat în data de 23 aprilie a.c. Bursa
generală a locurilor de muncă. La Reşiţa au fost prezenţi 22 de
agenţi economici care au oferit un număr de 211 locuri de muncă.
Pe loc, în ziua bursei au fost încadrate 5 persoane la Caransebeş
în următoarele meserii: lucrator comercial (2), tehnician (1),
operator roboţi industriali (1) şi funcţionar administrativ (1) .

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.

{edin]a ordinar@ a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 29 aprilie 2010
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei
nr. 10 la Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr. 12/25.02.2010 privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli, pe anul 2010, a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta cu
modificările ulterioare. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizaţiei lunare a Consiliului Judeţean CS,
în calitate de membru al „Clubului Sportiv CaraşSeverin”, cu rang de asociaţie.(aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea variantei
finale a Master Planului şi a Listei investiţiilor prioritare elaborate în cadrul proiectului” Îmbunătăţirea
alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape
uzate în judeţul Caraş-Severin” elaborate in cadrul
Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/003. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii unui imobil „Păşune la Gheţari „(Cazarma
1005 poligon) din domeniul public al statului şi din
administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în
domeniul public al judeţului Caraş-Severin şi în
administrarea Consiliului Judeţean CS. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului
de evaluare şi aprobarea preţului de pornire al negocierilor pentru vânzarea imobilelor reprezentând
spaţii medicale, care pot fi vândute conform O.u.G.
nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate
privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale cu destinaţia de cabinete medicale,
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi
conexe actului medical. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind preluarea de către
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a tronsonului de

drum judeţean DJ 608 Plugova - Cornereva şi a
lucrărilor de investiţii aferente, executate de către
SC HIDROELECTRICA SA, în cadrul proiectului
„Amenajarea Hidroenergetică BELARECACERNA”. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii Şcolii Populare de Arte şi Meserii
Reşiţa în „Şcoala Populară de Arte şi Meserii Ion
Românu”. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului
consultativ al Consiliului Judeţean Caraş-Severin
pentru reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Caraş-Severin, pentru anul
2010-2011-Învăţământ special. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei pentru reconstituirea vechimii în
muncă de pe lângă Consiliul Judeţean CS. (aprobat)
10. Informare Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Caraş-Severin privind nivelul de asigurare a
securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe
trimestrul I 2010.
11. Raport de activitate al Comisiei pentru
Protecţia Copilului Caraş-Severin şi al Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin, pe anul 2009.
12. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean Caraş-Severin la o
reuniune de lucru ce a avut loc în Budapesta,
Ungaria, în perioada 16-19 martie 2010.
13. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a Consiliului Judeţean la o vizită de lucru în
comuna Costei (Serbia) în perioada 19-20 martie
2010 la invitaţia Comunei Vârşeţ.
14. Întrebări. Interpelări.

Consulul Germaniei de la Timişoara, Christian
Brenneke a făcut o vizită oficială în CS, în data de 26
aprilie a.c., în cadrul căreia s-a întâlnit cu Preşedintele
CJ-CS, prefectul judeţului şi cu primarul Reşiţei, Mihai
Stepanescu pentru a discutat aspecte ce ţin de posibilele investiţiile germane ce pot fi realizate în judeţ.

Prefectul mediaz@ conflictele dintre primari
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea, a convocat joi o
întâlnire la care să participe primarii localităţilor Zăvoi, Obreja, Glimboca,
Târnova, Constantin Daicoviciu, Buchin, Brebu şi Bucoşniţa.
„Există o stare de nemulţumire din partea primarilor, care îl acuză pe
edilul şef al comunei Zăvoi, de faptul că a intabulat mii de hectare de teren,
care nu i-ar aparţine de drept”, a declarat Octavian Ţunea.
Nemulţumirea primarilor este cauzată de faptul că nu îşi regăsesc o
parte din terenurile destinate păşunatului, pe golurile de munte din Unitatea
Administrativ Teritorială Zăvoi.
Primarii îl acuză astfel pe edilul şef al localităţii Zăvoi de faptul că
terenurile respective sunt amplasate, într-adevăr, pe teritoriul administrativ
al comunei, dar că primarul Antonie Bunei ştia că aceste goluri alpine nu îi
aparţin în totalitate şi, cu toate acestea, s-a intabulat.
Pentru rezolvarea situaţiei, există două variante, respectiv,
reexaminarea dosarelor şi anularea titlurilor de proprietate ale comunei
Zăvoi, sau, după cum a precizat Gheorghe Roşeţi, angajarea de către
primării a unor persoane autorizate, pentru identificarea terenurilor, astfel
încât, să se arate clar care sunt terenurile ce se suprapun.

{edin]a Colegiului Prefectural
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat vineri, 30
aprilie a.c., şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin, cu
următoarea tematică:
1. Informare privind activitatea sportivă în anul 2009, modul de
administrare, gradul de folosire şi întreţinere a bazelor sportive ale
Clubului Sportiv Municipal Reşiţa, asigurarea condiţiilor necesare
pentru efectuarea controlului antidoping.
2. Informare privind extinderea serviciilor poştale în zonele rurale.
Măsuri ce urmează a fi luate pentru oferirea serviciului de încasare a
impozitelor şi taxelor locale de la persoanele juridice şi fizice prin
intermediul factorilor poştali.
3. Raport privind activitatea desfăşurată de către Agenţia Naţională
pentru Resurse Minerale, Compartimentul pentru Inspecţie Teritorială
Caransebeş, în trimestrul I 2010.
4. Informare privind analiza situaţiilor de urgenţă produse pe
teritoriul judeţului Caraş-Severin în iarna 2009 - 2010.
5. Informare privind inspecţia controlului oficial la taurine pe
teritoriul judeţului Caraş-Severin.
6. Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei
Prefectului Judeţul Caraş-Severin, Serviciul Dezvoltare Economică şi
Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.

Biroul de Presă

l În data de 29 aprilie 2010 s-a desfăşurat o întâlnire zonală la Oraviţa în cadrul Campaniei „EuroInfo Fonduri” 2010 l În luna februarie 2010, în Caraş-Severin s-au eliberat 9
autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 12,5% faţă de luna ianuarie 2010 şi cu 18,2% mai puţin faţă de luna februarie 2009 l În luna februarie 2010, în
Caraş-Severin, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 1611 lei, cu 0,9% mai mic faţă de luna precedentă, iar câştigul salarial mediu nominal net a fost de 1188 lei, în
scădere faţă de luna ianuarie cu 11 lei (0,9%) l Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde se va afla astăzi la Vârşeţ, la invitaţia Consulatului General
al Republicii Serbia din Timişoara pentru a lua parte la o serie de întâlniri în cadrul cărora vor fi analizate perspectivele colaborării regionale transfrontaliere l

Activităţi demarate de Universitatea Eftimie Murgu
Universitatea Eftimie Murgu (UEM) a
întreprins o serie de activităţi în decursul lunii
trecute. O primă activitate a vizat participarea
studenţilor de la Facultatea de inginerie, la
sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti
„Studing 2010”, ce s-a desfăşurat în perioada
16-18 aprilie a.c. la Universitatea „Constantin
Brâncuşi” Târgu Jiu. Aceştia s-au prezentat
cu un număr de 7 articole şi au obţinut rezultate foarte bune la secţiunile: Automatică,
electronică şi telecomunicaţii; Ingineria şi
protecţia mediului şi la secţiunea Materiale şi
Tehnologii.
În aceiaşi lună, mai exact pe 23 aprilie,
UEM Reşiţa a organizat în parteneriat cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean şi Casa
Corpului Didactic Caraş-Severin, „Seminarul
Didactica Internaţional”, care s-a derulat în
cadrul Proiectului Grungwing
„Learning
Together Roma in Europe”.
Pe 27 aprilie, universitatea reşiţeană şi-a

deschis porţile pentru tinerii care îşi doresc să
urmeze o forma de învăţământ superioară,
dar şi pentru toate persoanele care au fost
interesate să cunoască preocupările, dotarea
tehnică şi realizările, instituţiei.
În data de 30 aprilie, în sala Multimedia a
Facultăţii de inginerie din cadrul UEM Reşiţa,
dl. inginer Nicuşor Laurenţiu Zaharia,
coordonat de prof. univ. Tiberiu Mănescu, şi-a
susţinut public teza de doctorat „Contribuţii
privind optimizarea structurii portante a
vagoanelor cisternă în vederea creşterii
sarcinii pe osie şi scăderea tarei vehiculelor”.
Activităţile educaţionale ale UEM Reşiţa
vor continua şi în perioada următoare. La
acest sfârşit de săptămână, din 7 şi până în 9
mai, la Reşiţa se va desfăşura “Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti”. Evenimentul este organizat de Asociaţia Facultăţilor de
Economie din Reşiţa împreună cu UEM
Reşiţa şi Centrul de cercetări pentru protecţia

mediului şi a bunurilor culturale în arealul
European “Victor Duculescu”. La olimpiadă
vor participa 55 de reprezentanţi de la 11
universităţi, cu un număr de 35 de lucrări, în
domenii precum: economia instituţională şi
administraţia publică; economia mediului;
dezvoltare regională.

Reşiţa îşi onorează
artiştii
Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Primăria Reşiţa, Teatrul de Vest
Reşiţa şi Asociaţia Culturală „Ars Proxima” Reşiţa vă invită la spectacolul
aniversar “REŞIŢAMAILFOLCK
CRISTIAN BUICĂ LA 50 DE ANI” în
data de 9 mai 2010, ora 18.00 la sala
Teatrului din Reşiţa.
Intrarea este liberă.

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 Judeţean de Poliţie
l 23.04.2010: a fost găsit în Reşiţa un
bărbat spânzurat de un suport metalic aflat în
curtea locuinţei sale.
l 22/23.04.2010: persoane necunoscute au
pătruns în incinta unei societăţi comerciale
din Oţelu Roşu de unde au sustras 35,5 lei, 4
cartuşe de ţigări, o legătură de chei pentru
aparate electronice şi au distrus uşa şi fereastra de aerisire, prejudiciul fiind de 2.000 lei.
l 24.04.2010: pe DN 6 s-a produs un
accident rutier soldat cu rănirea uşoară a unei
persoane.
l 24.04.2010: au fost găsite un număr de
3390 pachete de ţigări netimbrate, de diferite
mărci, într-un autoturism.
l 25.04.2010: un bărbat de 52 de ani din
Reşiţa a fost găsit decedat, în stare de
putrefacţie în locuinţa sa.
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l 27.04.2010: a fost identificat în Caransebeş un bărbat băut şi fără permis la volanul
unui autoturism.
l 27.04.2010: acţiune pt. depistarea unei
societăţi de transmisie prin cablu care funcţiona pe teritoriul judeţului fără forme legale
l 28.04.2010: un accident în Dognecea
rutier în urma căruia a rezultat rănirea uşoară
a unei minore.
l 30.04.2010: pe DN 6 s-a produs un
accident de circulaţie.
l 02.05.2010: pe strada Castanilor din
Reşiţa a avut loc un accident rutier în urma
căruia o persoană a fost rănită grav.
l 02.05.2010: pe DN6, pe raza localităţii
Glimboca, a avut loc un accident rutier soldat
cu victime. Pe fondul lipsei de experienţă, al
vitezei excesive şi oboselii, şoferul a aţipit la
volan, a pătruns pe contrasens şi a părăsit

partea carosabilă, intrând în coliziune cu
autoturism, a lovit un stâlp de iluminat public,
pe care l-a rupt, după care a lovit un alt
autoturism.
l 03.05.2010: moped implicat într-un
accident rutier în Oraviţa.
l 03.05.2010: pe DN6, s-a produs un
accident de circulaţie datorită neadaptării
vitezei într-o curbă periculoasă.
l 04.05.2010: pieton accidentat pe trecerea
de pietoni în Reşiţa
l 04.05.2010: accident mortal pe Dn6.
l 04.05.2010: un tânăr în vârstă de 17 ani,
pe fondul unor neînţelegeri cu iubita sa a sărit
de la geamul unui apartament situat la etajul
patru al unui bloc de pe str. Rodnei din Reşiţa
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă
l În primul trimestru al acestui an, pe terito-

riul judeţului Caraş-Severin, s-au produs 214
situaţii de urgenţă, rezultând o medie de două
pe zi. Ponderea cea mai mare o deţin, în
continuare, incendiile şi arderile necontrolate,
care reprezintă 35,5, respectiv 31,3 la sută din
totalul situaţiilor înregistrate.
l 24.04.2010: în urma unor săpături,
executate pe str. Primăverii, a fost descoperit
un proiectil de tun, calibru 76 mm.
l 24.04.2010: incendiu izbucnit la o gospodărie din cartierul reşiţean Câlnic.
l 28.04.2010: incendiu izbucnit la centrala
termică a unei firme de prelucrare a lemnului
din localitatea Prilipeţ.
Inspectoratul de Jandarmi
l Peste 180 de apeluri 112 soluţionate de
jandarmii cărăşeni în primul trimestru al
acestui an.
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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

26 apr. 10
27 apr. 10
28 apr. 10
29 apr. 10
30 apr. 10
3 apr. 10
4 apr. 10
5 apr. 10

114.9106
114.5331
117.7872
117,5653
117,1502
117,1473
119,8491
120,3947

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00

USD

5 Aprilie - 5 Mai 2010

EURO

5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5

lei
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08
4,06

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,
centrala, termopane, podele, centrala, se
închiriază, gol, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere Luncă, P/4, complet
mobilat şi utilat nou, living open-space,
centrala, termopane, uşi interioare noi, uşă
metalică, chirie 400 € + 400 € garanţie, cod
anunţ 00487. Apartament 3 camere confort 1
de închiriat, Reşiţa Sud etaj 5/10, mobilat şi
utilat modest preţ 1.000 lei + garanţie cod
anunţ 00342
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 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 garsonier ă 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.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului,
et. 1/4 suprafaţă 32 mp termopane, podele
laminate, centrală, u ş ă intrare metal,
instalaţie sanitară pe cupru, preţ 14.000 €,
cod anunţ 00500
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4, 48
mp semidecomandat, utilităţi, uşă intrare
metalică, u şi interioare noi, central ă,
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 euro, cod
anunţ 00252
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
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 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Apartament de vânzare Govândari 3
camere semidecomandat 78 mp et. 10/10,
dotări, uşă intrare metal, termopane, podele
laminate, faianţă gresie, centrală, aparat aer
condiţionat sufragerie, izolat interior cu rigips
tavan, pereţi în afară de o cameră, modificări.
Preţ 26.000 € cod anunţ 00498
Vând apartament 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 noi, 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 condi ţionat,
apartamentul necesită renovare, preţ 47.000
€. cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Locaţie: Reşiţa centru; Preţ: 130.000

euro; Suprafaţa: 270 mp
Casă de vânzare centru, zona
Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţa 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, scara
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 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sala 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, terasă, 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 apartament la casă, 2 camere,
45 mp, et. 1/1, 18.000 euro. Locaţie OţeluRoşu, casa este formată din 4 apartamente,
cod anunţ 00499
VÂNZARE TEREN
Vând teren intravilan în Moldova Nouă, pe
DN, suprafaţă 5.229 mp, cale de acces, front
stradal la DN 57 117.47 m, utilităţi în
apropierea terenului. Preţ 250.000 euro
negociabil. cod anunţ 00494.
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la E70,
cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă
1000 mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ 00023.
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod anunţ
00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2000 mp,
parcelabil, decontor de apă, curent, utilităţi
apropiere, preţ 35 €/mp negociabil, cod anunţ
00451.
Locaţie: Bocşa DN 58 B, lângă intersecţia
cu Ocna de Fier; Preţ: 5 euro/mp; Suprafaţa:
Docnecei, Zona cu Lacurii, Terenul are
Suprafaţa de 3095 mp terenul ieste intabulat,
utilitati 3095 mp mp Teren De vinzare
Intravilan Bocsa, În zona, Ocna de Fier, Muntii
sint în zona, Gaz, Apa, Crent, Canalizare, pret
5 euro mp. Cod anunţ 00496
Teren Bocsa Romana DN 58B
Locatie: Bocsa DN 58 B, Linga intrsectia
cu Ocna de fier; Pret: 12 euro mp Euro;
Suprafata: 5895 mp mp
Teren De vinzare Intravilan Bocsa, În
zona, Ocna de Fier, Muntii Docnecei, Zona cu
Lacurii, Terenul are Suprafata de 5895mp
terenul ieste intabulat, utilitati sint în zona,
Gaz, Apa, Crent, Canalizare, pret 12 euro mp.
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Situaţiile financiare aferente anului 2009
se pot depune la Registrul Comerţului până la
31 mai 2010. Conform noilor reglementari,
firmele depun începând cu acest an
bilanţurile pentru 2009 numai la oficiile
judeţene ale registrului comerţului.

BNR a hotărât reducerea ratei dobânzii de politică
monetară la nivelul de 6,25 la sută pe an de la 6,5 la sută
începând cu data de 5 mai 2010. Dobânda cheie a fost
redusă lunar de la începutul acestui an, de la 8% la 7,5%
în ianuarie, 7% în februarie, urmând ca la finele lui martie
aceasta să mai scadă cu 0,5 procente.

Clarific@ri referitoare la Ordonan]a de urgen]@ a guvernului nr. 44/2008
privind desf@}urarea activit@]ilor economice de c@tre persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale }i întreprinderile familiale
Ca urmare a materialelor de presă şi a emisiunilor radio şi tv din ultimele zile care au ca temă
consecinţele aplicării O.u.G. 44/2008 asupra micilor
producători agricoli, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale doreşte să facă următoarele precizări:
O.u.G. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor
economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale,
reglementează accesul la activitatea economică în
toate domeniile şi nu vizează în mod special activitatea agricolă. Formele de organizare prevăzute de
prezenta O.u.G. sunt: persoană fizică autorizată
(PFA), întreprindere individuală şi întreprindere
familială.
Astfel, conform art.1, actul normativ are ca scop
reglementarea accesului la activitatea economică,
procedura de înregistrare în registrul comerţului şi
de autorizare a funcţionării şi regimul juridic al
persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi
economice, precum şi al întreprinderilor individuale
şi familiale.
Ceea ce face O.u.G. 44/2008, este de fapt
reglementarea prin simplificare a procedurii de
înscriere la Registrul Comerţului, procedură care
până la data intrării în vigoare a acestui act normativ
era prevăzută de Legea nr. 300/2004 privind
autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor
familiale care desfăşoară activităţi economice în
mod independent, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă 44/2008 prevedea o
perioadă de tranziţie de un an, pentru cei care erau
deja autorizaţi pe baza Legii 300/2004 şi doreau
continuarea activităţii în această formă.

În ceea ce îi priveşte pe micii producători agricoli,
care care doresc să-şi valorifice producţia în pieţe,
oboare sau târguri, aceştia trebuie să aibă certificat
de producător eliberat în baza Hotărârii Guvernului
nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător act normativ ÎN VIGOARE.
Conform art.1, alin.(1) al acestui act normativ,
„certificatul de producător constituie actul doveditor
al provenienţei produselor agroalimentare pe baza
căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, târguri,
oboare sau în alte locuri stabilite de consiliile locale”.
Prin urmare, micii producători pot să îşi vândă în
continuare produsele în pieţe, în baza unui certificat
de producător valabil, ca şi până acum.
Referitor la afirmaţiile privind obligativitatea
deţinerii de case de marcat de către producătorii
agricoli care îşi vând produsele în pieţe, târguri,
oboare, conform art. 2 din O.u.G. nr. 28/1999
republicată, privind obligaţia operatorilor economici
de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
sunt exceptaţi de la obligativitatea deţinerii
aparatelor de marcat electronice fiscale: „Art. 2 - Se
exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):
a) comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, […]”
CONFORM Codului Comercial al României,
articolul 5, “Nu se poate considera ca fapt de comerţ
cumpărarea de producte sau de mărfuri ce s-ar face
pentru uzul sau consumaţia cumpărătorului, ori a
familiei sale, de asemenea revânzarea acestor
lucruri şi nici vânzarea productelor pe care
proprietarul sau cultivatorul le are după pământul
său cel cultivat de dânsul”.
MADR, 29-04-2010

Ministerul Finan]elor Publice a simplificat regimul de penalit@]i pentru
întârzierea la plata obliga]iilor fiscale, o m@sur@ care vine în sprijinul
agen]ilor economici
Guvernul a aprobat O.u.G. pentru completarea şi
modificarea Codului de Procedură Fiscală care
prevede o reducere a dobânzilor de întârziere pentru
creanţe bugetare de la 0,1% la 0,05%, pentru fiecare
zi de întârziere, de două ori mai mică faţă de nivelul
din prezent, şi nicio sumă penalizatoare pentru
primele 30 de zile de întârziere.
Astfel, plata cu întârziere a obligaţiilor fiscale se
sancţionează cu o penalitate de întârziere datorată
pentru neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale
principale.
Nivelul penalităţii de întârziere se stabileşte
astfel:
ldacă stingerea se realizează în primele 30 de zile
de la scadenţă, nu se datorează şi nu se calculează
penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale
principale stinse;
ldacă stingerea se realizează în următoarele 60 de
zile, nivelul penalităţii de întârziere este de 5 % din
obligaţiile fiscale principale stinse;
ldacă perioada de neachitare depăşeşte termenul
de 90 de zile, penalitatea va ajunge la 15% din

obligaţiile fiscale principale stinse.
Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de
plată a dobânzilor.
De asemenea, din cele două comisii fiscale
existente, a fost desfiinţată Comisia de proceduri
fiscale pentru a nu exista riscul emiterii unor soluţii
neunitare. Astfel, Comisia Fiscală Centrală, care îşi
continuă activitatea, va prelua atribuţiile comisiei
desfiinţate şi anume dreptul de a emite decizii cu
privire la aplicarea unitară a Codului de procedură
fiscală, a legislaţiei subsecvente acestuia precum şi
a normelor în legătură cu administrarea contribuţiilor
sociale şi a altor sume ce constituie venituri ale
bugetului de stat.
Ordonanţa de Urgenţă mai prevede majorarea
de la 1 milion lei la 5 milioane lei a plafonului
creanţelor fiscale contestate care delimitează
competenţa de soluţionare a contestaţiilor dintre
direcţia de specialitate constituită la nivel central şi
structurile specializate constituite la nivelul direcţiilor
teritoriale ale ANAF.
Ministerul Finantelor Publice - DGTI

În zilele de 8-9 mai se va desfaşura concomitent în judeţele
Timiş şi Caraş-Severin acţiunea de cartare "Let`s Do It,
Romania!". “Let`s Do It, Romania” este un proiect de
implicare socială din România care îşi propune să cureţe
deşeurile din toată ţara, din arealele naturale (zonele din afara
oraşelor), într-o singură zi: 25 septembrie.

Infrac]iunea de ultraj asupra poli]i}tilor
Camera Deputaţilor a adoptat ordonanţa de urgenţă 198/2008 de
modificare a Codului penal, cu amendamente, unul dintre acestea vizând
înăsprirea pedepsei pentru infracţiunea de ultraj asupra poliţiştilor.
Astfel, lovirea sau orice acte de violenţă asupra poliţiştilor se va
pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, eliminându-se alternativa
privind pedeapsa cu amendă.
Ordonanţa prevede majorarea cu jumătate a pedepselor pentru
infracţiunile care sunt săvârşite asupra judecătorilor, procurorilor, organelor de cercetare penală, executor judecătoresc, jandarmi, poliţişti, militari.
Întrebuinţarea de cuvinte insultătoare, gesturi obscene, ameninţare la
adresa judecătorilor, procurorilor, poliţist, jandarmilor aflaţi în exercitarea
funcţiunii se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la un an.
Camera Deputaţilor este forul decizional.

Asocia]ii de proprietari
Cenzorii asociaţiilor de proprietari vor fi obligaţi să aibă studii
economice, potrivit unui proiect de lege aprobat de Senat. De asemenea,
se propune extinderea termenului de preaviz, pentru accesul în
apartamentul proprietate personală al unui delegat al asociaţiei, de la 5 la
15 zile. În plus, proiectul prevede şi faptul că lista veniturilor obţinute din
exploatarea proprietăţii comune, precum şi cheltuielile aferente, vor fi
prezentate semestrial într-un raport afişat la avizierul asociaţiei.

Nivelul ratei dobânzii de referin]@
Banca Naţională a României a stabilit nivelul ratei dobânzii de referinţă pt. luna mai la 6,5% pe an, în scădere cu 0,5% faţă de luna aprilie a
acestui an. Decizia a fost luată prin Circulara BNR nr. 15/2010, privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR, valabil în luna mai 2010, şi a fost
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 288, din 3 mai 2010.
Rata dobânzii de referinţă se calculează ca medie aritmetică,
ponderată cu volumul tranzacţiilor, a ratelor dobânzilor depozitelor
atrase, operaţiunilor reverse repo şi operaţiunilor repo din luna anterioară
celei pentru care se face anunţul. Până în luna februarie 2009,
operaţiunile repo nu au fost incluse în calculul ratei dobânzii de referinţă.

S@rb@tori legale
Comisia de muncă a Senatului a adoptat, marţi, 4 mai,
propunerea legislativă privind declararea zilei de 24 Ianuarie ca
sărbătoare legală, în care nu se va lucra.
Ziua de 24 ianuarie, când s-a înfăptuit, în 1859, Unirea Ţării
Româneşti şi a Moldovei, se declară sărbătoare naţională legală şi
va fi denumită “24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române” se
arată în proiectul de lege dezbătut la Senat.
Astfel, zilele de sărbătoare legală în care nu se va lucra, ar putea fi:
l 1 şi 2 ianuarie;
l 24 ianuarie;
l prima şi a doua zi de Paşti;
l 1 mai;
l prima şi a doua zi de Rusalii;
l Adormirea Maicii Domnului;
l 1 decembrie;
l prima şi a doua zi de Crăciun;
l 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale,
declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele
creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Ziua tat@lui
Ziua tatălui va fi sărbătorită anul acesta în premieră în România. A
doua duminică din luna mai (9 mai 2010) a devenit oficial sărbătoare
legală dedicată tatălui conform Legii nr. 319/2009 privind instituirea Zilei
Mamei şi a Zilei Tatălui. Potrivit actului normativ, în prima duminică a lunii
mai a fost sărbătorită Ziua Mamei.

l Guvernul a decis constituirea unui Grup de lucru interministerial pentru stabilirea unei strategii de încurajare a fabricării autovehiculului
electric în România l Persoanele condamnate pot beneficia, în anumite condiţii, de calculatoare personale potrivit unei decizii a
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor l România şi SUA au semnat un acord în urma căruia la bordul avioanelor vor fi prezenţi aşanumiţii ofiţeri de securitate, Federal Air Marshall l A fost înfiinţat un Grup de lucru interministerial care să analizeze eventuale modificări ale
taxei de poluare auto începând cu 2011 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea nr. 49/2010 privind unele masuri în domeniul
muncii şi asigurărilor sociale (M.O. nr. 195/29.03.2010)
l Ordinul nr. 66/2010 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.
392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional
pentru Pescuit 2007-2013 (M.O. nr. 195/29.03.2010)
l Ordinul nr. 367/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor
pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi
a modului de plata a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului,
aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, precum şi a modelului de contract de
concesiune (M.O. nr. 196/29.03.2010)
l H.G. nr. 213/2010 pentru completarea anexei nr. 2 la
H.G. nr. 556/2008 privind aprobarea Programului naţional
apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor
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de aplicare a acestuia (M.O. nr. 198/29.03.2010)
l H.G. nr. 228/2010 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.
269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în
vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate
prin H.G. nr. 1.294/2004 (M.O. nr. 198/29.03.2010)
l Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
- Procedura din 2010 de avizare pentru conformitatea
statutului asociaţiilor sau uniunilor judeţene/naţionale de
societăţi cooperative cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (M.O. nr.
198/29.03.2010)
l Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap Metodologia din 2010, de selectare si finantare a
proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu handicap
pentru anul 2010 (M.O. nr. 200/30.03.2010)
l O.u.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului
de incurajare a consumului de fructe in scoli (M.O. nr. 204

din 31.03.2010)
l Circulara 10/2010 al Bancii Nationale a Romaniei
privind nivelul ratei dobanzii de referinta a B.N.R. valabil in
luna aprilie 2010. (M.O. nr. 205 din 01.04.2010)
l Guvernul Romaniei - Contractul din 2010 cadru privind
conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului
de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010 (M.O. nr.
207 din 01.04.2010)
l Ordinul 71/2010 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii
Rurale pentru modificarea art. 8 din Ordinul ministrului
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/2010 privind conditiile
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul
de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si
modelele permiselor de pescuit sportiv (M.O. nr. 208 din
01.04.2010)
l O.u.G. nr. 25/2010 pentru modificarea O.G. nr. 58/1998
privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in
Romania (M.O. nr. 211 din 02.04.2010)

Noul concept strategic al
NATO va fi publicat pe 17 mai.
Acesta îl va înlocui pe cel
adoptat în 1999 şi va include şi
chestiunile referitoare la piraterie
şi securitatea energetică.

Deputaţii moldoveni au semnat din nou
Declaraţia de Independenţă a statului.
Documentul original a ars anul trecut, în
timpul protestelor din aprilie, ce au avut loc
după alegerile legislative câştigate de
comuniştii conduşi de Vladimir Voronin.

NATO a încredinţat poliţiei
kosovare controlul frontierei între
Kosovo şi Albania, primul pas
spre transferul către autorităţile de
la Pristina a supravegherii tuturor
frontierelor Kosovo.

Tinerii şi pensionarii europeni vor
putea să călătorească în ţările
comunitare la preţ redus. Metodologia
nu a fost încă pusă la punct, dar intenţia
ar fi ca Bruxelles-ul să suporte 30% din
costurile acestor călătorii.

Un nou plan de cooperare pe probleme de justi]ie }i
securitate intern@ pentru urm@torii cinci ani
Cuprinzând 12 propuneri principale, planul are în
vedere domenii diferite, cum ar fi criminalitatea
informatică, controlul la frontiere, azilul şi dreptul la un
proces corect. El detaliază obiectivele complexe stabilite în agenda de lucru în domeniul justiţiei şi al
afacerilor interne adoptată de liderii UE în luna decembrie. Spre deosebire de agendele naţionale, aşanumitul program de la Stockholm, care se derulează
până în 2014, abordează aspecte ale acestui domeniu
din perspectiva a 500 de milioane de europeni.
Ţările UE şi-au intensificat, în ultimele decenii, cooperarea în această direcţie. Totuşi, diversitatea sistemelor juridice ale celor 27 de state membre îi împiedică,
adesea, pe europeni să trăiască şi să lucreze în alte ţări
decât cele din care provin. De exemplu, multe dintre
actele civile nu sunt recunoscute peste hotare.
Planul urmăreşte nu doar eliminarea unor astfel de
obstacole, ci şi încurajarea unei abordări la nivel
comunitar în cazul problemelor care depăşesc graniţele
naţionale, cum ar fi reacţia în caz de dezastru,
imigrarea, crima organizată şi terorismul.
Ca şi programul de la Stockholm, planul reia
preocuparea pentru dreptul la viaţă privată în era
informaţională, propunând actualizarea normelor
europene cu privire la protecţia datelor datând din 1995
şi negocierea unui acord cu Statele Unite pentru
partajarea anumitor informaţii de natură financiară în

scopul combaterii terorismului. De asemenea, include
propuneri de sancţiuni penale în cazul furtului de
identitate şi al atacurilor asupra sistemelor informatice.
O altă prioritate este consolidarea drepturilor
acuzaţilor în cursul procedurilor penale. Vor fi introduse
propuneri menite să îmbunătăţească accesul acestora
la informaţii, consiliere şi asistenţă juridică. Aceste măsuri vin în completarea propunerii de luna trecută, care
urmăreşte să ofere suspecţilor dreptul de a beneficia de
interpreţi şi traducători, în cazul în care nu vorbesc
limba în care se desfăşoară procedurile judiciare.
Planul invită şi la elaborarea unor măsuri de
protecţie civilă la nivelul UE şi a unor norme ample cu
privire la drepturile victimelor. Eurojust, o reţea formată
din procurori, magistraţi şi poliţişti din toate ţările UE
fondată în 1999, va avea şi competenţa de a iniţia
anchete, nu doar de a colabora în cadrul acestora. Este
posibil să fie creat şi un parchet european care să se
ocupe de cazurile de atingere adusă intereselor
financiare ale UE, cum ar fi frauda fiscală.
La începutul acestui an, Comisia a propus
consolidarea rolului Frontex, agenţia europeană pentru
gestionarea cooperării operative la frontierele externe
ale statelor membre. Pe lângă aceasta, vor fi înaintate
propuneri privind crearea unui sistem comun de
acordare a azilului şi a unor sisteme automate la
punctele de trecere a frontierei în spaţiul Schengen.

Viitorul industriilor culturale şi creative
Comisia Europeană a lansat o consultare publică
online menită să valorifice întregul potenţial al
industriilor culturale şi creative din Europa. Consultarea
este legată de o nouă carte verde care evidenţiază ca
element-cheie nevoia de a îmbunătăţi accesul la
finanţe, în special pentru micile întreprinderi, pentru a
permite sectorului să se dezvolte şi să contribuie la
creşterea durabilă şi inclusivă.
Sectorul care include arta spectacolului, artele
vizuale, patrimoniul cultural, industria cinematografică,
televiziunea şi radioul, muzica, publicarea, jocurile
video, noile mijloace media, arhitectura, designul,
creaţia de modă şi publicitate, asigură slujbe de calitate
pentru 5 milioane de persoane din UE.
Contribuţia acestuia la PIB-ul european este de
2,6%, ceea ce reprezintă un rezultat mai bun decât cel
al altor industrii manufacturiere. Totodată, industriile
culturale şi creative se dezvoltă mai rapid decât
majoritatea sectoarelor economice.
Digitalizarea şi globalizarea deschid noi oportunităţi
de piaţă, în special pentru micile întreprinderi. Însă,
aceste întreprinderi se confruntă foarte adesea cu
obstacole în calea realizării potenţialului lor deplin.
Consultarea publică va încuraja factorii interesaţi,
precum şi pe alţi actori să reflecteze asupra unor
întrebări cum ar fi:

l Cum putem facilita accesul la finanţare pentru
micile întreprinderi şi microîntreprinderi al căror unic
avantaj îl reprezintă creativitatea?
l Cum poate UE să asigure combinarea optimă a
aptitudinilor creative cu cele de management în aceste
sectoare?
l Cum putem încuraja mai bine inovarea şi experimentarea, inclusiv utilizarea mai amplă a tehnologiilor
de informare şi comunicare?
Industriile culturale şi creative contribuie, de
asemenea, la competitivitatea şi coeziunea socială a
oraşelor şi regiunilor noastre. Deşi, mai întâi, se
dezvoltă pe plan local şi regional, industriile culturale şi
creative au un potenţial de extindere globală,
contribuind la asigurarea unei prezenţe europene pe
mapamond. Sprijinul provenit din mediul lor local şi
regional poate să le ofere o rampă de lansare pentru a
avea succes la nivel global.
Industriile culturale şi creative pot, deopotrivă, să
aibă efecte benefice care să se repercuteze asupra
unei game ample de alte întreprinderi şi asupra
societăţii în general. Designerii, de exemplu, au devenit
treptat o parte esenţială în echipele de management ale
multor societăţi mari.
Consultarea publică lansată de cartea verde
durează până la sfârşitul lunii iulie.

Memorandumul privind implementarea eCall
Pe 4 mai 2010, la Bruxelles, Ministrul român al comunicaţiilor şi
societăţii informaţionale a semnat Memorandumul de Înţelegere privind
implementarea sistemului eCall la bordul vehiculelor.
eCall este un sistem automat de apeluri de urgenţă, utilizat în cazul
accidentelor rutiere prin intermediul numărului european unic pentru
situaţii de urgenţă 112.
În cazul unui accident grav, autoturismele echipate cu eCall din orice
ţară europeană apelează automat 112 pentru a contacta cel mai apropiat
centru de intervenţie. Prin intermediul apelului sunt furnizate informaţii de
bază despre accident, inclusiv zona exactă a acestuia, chiar dacă niciun
pasager nu este capabil să comunice.
Disponibilitatea informaţiilor referitoare la locaţie reduce timpul
necesar intervenţiei serviciilor de salvare cu 50% în zonele rurale şi cu 40%
în cele urbane. Conform estimărilor, ar fi astfel salvate anual în Europa
până la 2.500 de vieţi. În plus, eCall va reduce numărul blocajelor rutiere şi
accidentelor secundare.
România este invitată să facă parte din consorţiul ce va implementa
faza pilot a sistemului eCall în Europa. Din consorţiu fac parte 15 ţări,
printre care Austria, Finlanda, Germania sau Suedia. Semnarea Memorandumului de Înţelegere reprezintă un angajament politic de susţinere a
iniţiativei. Comisia Europeană susţine financiar programul pilot şi campania de creştere a notorietăţii prin Programul de Competitivitate şi Inovaţie.
Statele Unite şi Rusia au încheiat negocierea a trei anexe ale noului
tratat START prevăzând reducerea arsenalelor lor nucleare respective.
Ele se referă respectiv la “activităţi de inspecţie”, “notificări” şi “schimb de
informaţii prin telemetrie”.
“Aceste anexe conţin informaţia tehnică şi procedurile detaliate ce
vor fi angajate pentru a pune în aplicare regimul de verificare a tratatului”,
a indicat într-un comunicat Philip Crowley, purtătorul de cuvânt al
Departamentului de Stat.
Preşedintele american Barack Obama şi omologul său rus Dmitri
Medvedev au semnat la 8 aprilie “Noul START” (New Start), care
concretizează angajamentul celor două ţări de a reduce considerabil
numărul armelor lor nucleare strategice.
Preşedintele SUA, Barack Obama şi prim-ministrul israelian
Benjamin Netanyahu au discutat la începutul săptămânii despre startul
discuţiilor indirecte de pace israeliano-palestiniene şi trecerea la negocieri directe cât mai curând posibil, potrivit unui comunicat al Casei Albe.
Numind conflictul israeliano-palestinian o preocupare directă pentru
securitatea Statelor Unite, Washingtonul încearcă o reluare a discuţiilor
suspendate începând cu decembrie 2008.
Eforturile lui Obama pentru pace în regiune au primit un impuls când
statele arabe au aprobat recent patru luni de discuţii mediate de SUA,
discuţii aşteptate să înceapă în martie dar întârziate de anunţarea de
către Israel a unui proiect de construcţii pe terenuri ocupate aproape de
Ierusalim.
Deşi liderii israelieni şi palestinieni sunt pesimişti cu privire la şansele
de progres în discuţiile indirecte mediate de SUA care încep în această
săptămână, americanii speră că procesul în sine va genera o nouă
dinamică de menţinere a păcii.

l Înaintea alegerilor de astăzi din Regatul Unit, Conservatorii şi-au întărit avansul în faţa Laburiştilor şi Liberal-Democraţilor potrivit ultimelor
sondaje l Pe 30 aprilie Vietnamul a marcat 35 de ani de la sfârşitul războiului l Guvernul chinez a eliminat restricţiile la intrarea în ţară a
străinilor infectaţi cu HIV/SIDA l În perioada 3-4 mai 2010, s-a desfăşurat la sediul ONU din New York Conferinţa de Examinare a Tratatului de
Neproliferare Nucleară (RevCon NPT) l Premierul ungar desemnat, Viktor Orban, preşedinte al Fidesz, a prezentat la începutul săptămânii,
membrii noului său Cabinet l

Expoziţia Mondială 2010 Shanghai (EXPO 2010)
În data de 1 mai 2010 la Shanghai s-a
deschis Expoziţia Mondial ă 2010
Shanghai (EXPO 2010) ce găzduieşte pe
parcursul a 6 luni, până la 31 octombrie, o
manifestare de elită, la care România participă cu un pavilion de construcţie proprie (Greenopolis), pe o
suprafaţă de cca. 2000 metri pătraţi, alături de alte 200 de ţări.
României i-a fost atribuit un spaţiu de 2000 mp, aflat în
Zona C Zona Europa, America, Africa. Ţările vecine sunt:
Croaţia, Austria, Luxemburg, Olanda.
GREENOPOLIS <<MEGA POLISUL VERDE>> este un
termen cu înţelegere universală, metamorfozat într-un fruct
mărul care înseamnă sănătate, cunoaştere, prospeţime,
tentaţie, eternitate, regenerare. Spaţiul exterior în care este
dispus GREENOPOLIS-ul, se integrează într-un mediu care
recreează elemente principale din natură (pajişte, deal, râuri,
iarbă).
Mărul este secţionat în două volume: “corpul principal” din
care se desprinde o felie “corpul secundar”. Designul arhitectural interior propune spaţii generoase multifuncţionale,
dispuse pe 5 nivele, iar accesul în GREENOPOLIS urmează
un traseu natural care permite vizitarea tuturor modulelor, fără
a omite nici o zonă.
Nivelul 0 - spaţiul auxiliar: birouri pentru personalul administrativ, cabine pentru artişti şi spaţii tehnice/de depozitare.
Nivelul 1 înalt: spaţiul mixt (indoor - outdoor) este destinat
evenimentelor culturale în aer liber, principalul element
constructiv fiind scena destinata spectacolelor de muzică,

teatru, dans, proiecţiei de filme.
Nivelul 2: restaurantul, este un spaţiu de relaxare şi
degustare a preparatelor culinare şi băuturilor cu specific
românesc într-un cadru spectaculos care oferă o privelişte
panoramică de ansamblu.
Nivelul 3: spaţiu multifuncţional, sala de conferinţe.
Nivelul 4: terasa panoramică în aer liber.
Corpul secundar “felia mărului”: la fel ca şi corpul
central, are spaţii de utilizare indoor (zona de expoziţii şi
proiecţii) şi outdoor (o pajişte terasată, un spaţiu de recreere şi
de interacţiune).
Astfel, pentru întreaga perioadă de desfăşurare a World
Expo 2010, Pavilionul României va genera module distincte
din punct de vedere al conţinutului, păstrând însă secţiunile
principale de activitate:
levenimente culturale: muzică, film, dans, teatru, tradiţii;
lexpoziţii de artă, design, evenimente multimedia;
lseminarii şi conferinţe destinate dezvoltării schimburilor
economice, ştiinţifice, turistice etc.
GREENOPOLIS-ul în ansamblul său este conceput ţinând
cont de toate reglementările tehnice de exploatare: căi de
evacuare separate de căile de acces, toalete, rampe pentru
persoane cu dizabilităţi, sisteme protecţie împotriva
incendiilor, punct de prim ajutor etc.
Despre Expo2010 Shanghai, China
La data de 13 decembrie 2002, cu ocazia celei de-a 132-a
Sesiuni a Adunării Generale a Biroului Internaţional pentru
Expoziţii (BIE), oraşul Shanghai a fost ales gazdă a Expoziţiei

Mondiale din 2010, China devenind prima ţară în curs de
dezvoltare care găzduieşte o expoziţie mondială. Tema propusă este “Better City, Better Life”, dezvoltată în subtemele:
“Blending of multiple cultures in the city”, “Prosperity of urban
economy”, “Innovation of science and technology in the city”,
“Promotion of harmonious urban communities” şi “Interaction
between the city and the country side”.
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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 mobilă sufragerie, 1.000
lei; dormitor complet, 1.400 lei;
colţar sufragerie extensibil 900 lei;
canapea extensibilă, 500 lei; fotoliu
pat, 400 lei; Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)
Ofer gratuit unei persoane handicapate o proteză performantă pt.
piciorul drept, cârje diferite dimensiuni. Tel. 0770-751533. (R.R)
Vând calculator Pentium 4
complet, 600 lei; tv color Grunding,
diagonala 51 cm, 150 lei; tv Daewoo
diagonala 37 cm, 300 lei. Tel. 0743431976. (R.R)
Vând vaci, 2500–3500 lei;
mulgătoare 500 €; purcei, 400 lei
perechea. Tel. 0762-188929, 0726862223. (R.R)
Vând lapte de capră. Tel. 0355426628. (R.R)
Vând o pereche cai semi-murani, iapa de 5 ani, cal de 4 ani, 6500
lei neg. Tel. 0726-747588. (R.R)
Vând motor pt. funicular pe
benzină, 2 pistoane cu manivelă,
1.000 lei; 2 căruţe cu roţi de lemn, cu
obadă, 1.800 lei neg. Tel. 0746656847. (R.R)
Vând taur 250-300 kg, 1.500 lei;
vacă cu viţel. Tel. 0754-089063 (RR)
Vând două iepe de lucru; 1.500
€; o căruţă de lemn, 400 € neg. Tel.
0728-310452. (R.R)
Vând gâscă cu 9 boboci, 120 lei.
Tel. 0747-902821, 0255-551573 (rr)
Vând acordeon 120 bari, 500 €.
Tel. 0747-484245. (R.R)
Vând porc la 6.5 lei/kg. Tel.
0255-243110, 0745-654658. (R.R)
Vând uşă termopan în stare
foarte bună, 380 lei; uşă dublă
termopan, 650 lei; geam termopan,
500 lei. Tel. 0255-206065. (R.R)
Cumpăr 20 de farfurii adânci,
albe, din porţelan, fără model. Tel.
0746-656847. (R.R)
Cumpăr motocositoare în stare
de funcţionare. Tel. 0723-963194.
Vând 4 porci până la 110 kg, 8.5
lei/kg. Tel. 0746-039581. (R.R)
Închiriez rochie de mireasă,
300-350 lei. Tel. 0728-260018. (RR)
Vând vacă cu viţel, 3.500 lei. Tel.
0723-893358, 0355-416879. (R.R)
Vând purcei de 6 săptămâni,
400 lei perechea; 3 porci de 70-80
kg, 700 lei/bucata. Tel. 0355882249, 0255-510339. (R.R)
Vând semănătoare de păioase,
1300 lei neg; maşină de împrăştiat
îngrăşăminte, 400 lei neg. Tel. 0255526023. (R.R)

Vând rochie de mireasă, 300 lei
neg. Tel. 0747-494244. (R.R)
Vând viţea de o lună jumătate,
700 lei; vacă, 2.500 lei. Tel. 0779640312. (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, 170 lei în cutie; videocasetofon, 200 lei, aparat de diafilme. Tel.
0751-847843. (R.R)
Vând mobilă tineret, cu multe
corpuri, aproape nouă, 300 €; saxofon tenor luxor, galben, aproape
nou, 1500 lei; goblenuri “Cina cea
de taină” 300 €, “Secerătorii” 200 €;
costum popular damă din zona
Banatului Montan, 200 € neg. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (R.R)
Vând porumb, 80 bani/kg. Tel.
0727-020102. (R.R)
Vând canapea, 250 lei. Tel.
0355-414765, 0770-539025. (R.R)
Vând cal negru, 3000 lei neg.
Tel. 0255-234167. (R.R)
Vând pianină Nocturno, 250 €
neg. Tel. 0769-427493. (R.R)
Vând maşină pt. copii 3-6 ani,
jeep poliţie cu girofaruri. Tel. 0769427493. (R.R)
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
Vând maşină de cusut electrică,
rusească, coase, surfilează, brodează, face butoniere. Tel. 0355422338, 0770-849771.
Vând două fotolii mici şi un cuier
pt. hol cu dulap pt. pantofi. Tel. 0355402162.
Vând stative pt. haine, busturi
bărbaţi, umeraşe, crocodili, diverse
haine pt. copii şi adulţi cu preţ de
Bucureşti; căruţ pt. bebeluşi, toate la
preţuri neg. Tel. 0749-486188,
0355-802548.
Vând junincă gestantă în luna a
şaptea, 28 de oi cu lapte şi 10 miei.
Tel. 0771-533766, 0762-609663.
Vând joc Sony Play Station 3,
manete, 16 jocuri, 160 €; PSP, 5
jocuri, 110 €; PS2, manete, 25
jocuri, 270 lei sau schimb jocuri
originale Sony Ps2, PSP=20 lei buc.
Tel. 0721-414951.
Vând în Anina canapea extensibilă, masă sticlă ornamentală, 3
corpuri, plapumină lână. Tel. 0723788000.
Vând cazan de ţuică de 50 l, din
cupru, 1.600 lei; circular trifazic,
1.500 lei. Tel. 0355-805986.

ANUNŢ

Anunturi
,

Cumpăr tractor, ofer 2.000 €
seriozitate. Tel. 0743-132717.
Se vinde tobă sport custom
made. Este din inox austenitic, preţ
200 lei negociabil. Se poate vedea
oricând în Reşiţa. Tel. 0727-780709.
Vând Vw Golf IV din 2000 la 4
usi, sau la 2 usi din 2001. Ambele
sunt inscrise. Tel. 0747-275575.
Vând Dacia 1310, stare perfectă. Merită văzută! Tel. 0770457032, 0729-051090.
Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2.200 € negociabil;
Volvo neînscris, 450 € negociabil.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând Seat Ibiza, înmatriculat,
acte la zi, 2.000 € neg; genţi aluminiu pe 14 şi 15, 120 euro/set. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)
Vând Opel Astra Break Caravan, 1.4 benzină, încălzire scaune,
stare foarte bună, 1.900 €, acte la zi;
Opela Cadett combi, 4 uşi, diesel,
centralizat, servo total, înmatriculat,
1.000 € neg; piese Opel. Tel. 0729824413. (R.R)
Cumpăr maşină înmatriculată.
Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând Renault 21 break din
1990, consum 7%, înmatriculat,
acte la zi, 1.000 €. Tel. 0740520382. (R.R)
Vând tractor U650, 4.500 € . Tel.
0746-656847. (R.R)
Vând voucher, 500 €. Tel. 0743678443. (R.R)
Cumpăr vouchere. Tel. 0742353609. (R.R)
Vând motocicletă Honda CBR
600, an fabricaţie 1999, 1.700 €;
Lancia Delta din 1986, 350 €. Tel.
0745-830975. (R.R)
Vând piese auto pt. Audi 80 B4.
Tel. 0728-297547. (R.R)
Vând Opel Cadett alb, pe
injecţie, consum mic + maşină pt.
piese de schimb, 1.000 €. Tel. 0762748427. (R.R)
Vând voucher. Tel. 0255236348. (R.R)
Vând tractor Fiat 445 în Eftimie
Murgu, 3.500 €. Tel. 0765-856273.
Vând Logan, 1.4, 23.000 km,
4.500 €. Tel. 0256-410641. (R.R)
Vând tractor Ferguson cu
cabină. Tel. 0255-526023. (R.R)
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. 0744474676, 0733-732121. (R.R)
Vând voucher, 450 € neg. Tel.
0727-020102. (R.R)
Vând 3 vouchere, 1.000 €; Opel
Corsa din 1999, diesel, 2700 €. Tel.
0723-596043. (R.R)
Vând Mazda pentru piese, 400
€. Tel. 0726-673517. (R.R)
Vând Opel Astra Caravan toate
dotările, din 2000, preţ 3.700 €. Tel.
0727-856750.
Cumpăr computer de motor
Cumpăr 2 vouchere, ofer preţul
pentru Opel Vectra B din 2001. Tel.
pieţei. Tel. 0355-416943.
0745-412496.
Vând remorcă pe o axă, 1.000
Audi A6, 2002, diesel, 2.500
lei. Tel. 0752-217486.
cmc, berlină, înscrisă. Preţ 8.000
neg. Tel. 0731-316924, 0752-310
009, 0771-387541, 0769-654838
Vând sufragerie, canapele şi
fotolii. Tel. 0770-497364.
Vând rochie de mireasă, 1000
lei. Tel. 0752-217486.
Vând congelator nou Arctic. Tel.
0729-357909.
Vând Weltmeister Supita 120
başi şi saxofon MIb. Tel. 0747275575.
Vând maşină de cusut Singer,
preţ 100 fix. Tel. 0749-121289.
Vând pălincă de Zălau, prune,
producţie 2009, preţul 25 lei/litru.
Tel. 0745-391600.
Vând ghete de fotbal, din Italia,
diverse mărimi, cu crampoane fixe
sau demontabile. Preţul este de 40
lei/perechea. Tel. 0745-391600.
Accesorii de lux pentru nuntă şi
botez realizate manual. Farcas Maria, contact@pahare-de-nunta.eu,
tel. 0724-039740, 0764-853833,
www.pahare-de-nunta.eu
Vând gps Navon N740 nou în
cutie, full europa, cu posibilitate de
reînnoire hărţi. Preţ negociabil. Tel.
0741-133612, 0771-718912.
Vând laptop Fujitsu-Siemens
procesor 2.00 MHz, hard 160 GB,
ram 3 GB, placă video Intel, dual
core. Tel. 0747-130405.
Vând/schimb cu diverse: 2 tv color cu diagonală mare 500 lei, două
rulouri ferestre 100 lei, birou mare
150 lei, 2 telefoane mobile, maşină
cusut Singer 400 lei. Tel. 0745032640, 0771-387548, 0732-975314
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi, defecte sau funcţionale.
Ofer 10-14 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.
Vând maşină de găurit trifazică
GR16, aparat de sudură cu argon,
trusă de tăiere oxigaz. Tel. 0720545776.
Vând fotolii pat 2 seturi. Tel.
0720-545776.
Vând dormitor complet 1.200 lei,
colţar piele 1100 lei, canapea extensibilă 500 lei Tel. 0730-060882.
Vând pat 1 persoană, dimensiuni 190x90, preţ 350 lei negociabil.
Tel. 0770-479168.
Vând lemn de nuc în Reşiţa. Tel.
0751-132460.
Vând set împletit de răchită, 2
fotolii şi măsuţă la preţ de 120 lei,
măsuţă sticlă cu rotile şi picioare
inox, 200 lei. Tel. 0255-255022,
după ora 16.
Vând uşă termopan nouă, dim.
2000x800, preţ 450 neg. Tel. 0255255022.
Vând viţel de 2 luni Tel. 0767960897.
Vând orgă Yamaha electronică,
telefon Sony Erikson adus din
Germania. Tel. 0722-742502.
Vând convector pe gaz cu tiraj
forţat, preţ 350 lei negociabil. Tel.
0770-479168.

Auto-Moto-Velo

privind licitaţia publică pentru concesionarea a suprafeţei de
443,56 mp din imobilul - clădire Casa Protocol înscris în CF. nr.
4541 BR, nr. Top 169, Anul 2010, luna iunie, ziua 07, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, organizează licitaţie publică
deschisă conf. H.C.L. 28/09.04.2010 şi a O.u.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea imobilului înscris în
CF. Nr. 4541 BR nr. top. 169 în suprafaţă de 443,56 mp, pe o durată de 25 de ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea imobilului se face în scopul creării unui cadru organizat şi instituţionalizat pentru
acordarea de ajutor material şi moral, de a asigura servicii sociale, educaţionale şi medicale copiilor
bolnavi sau săraci, de a contribui la îmbunătăţirea nivelului de viaţă a copiilor dezavantajaţi material şi
totodată de a le îmbunătăţi relaţia acestora cu societatea prin cazare, îngrijire, educare şi reintegrare
socială.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de
concesionare se achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea Patrimoniului Public şi
Privat al oraşului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la
licitaţie a ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de depunere a ofertelor.
Ofertele vor fi transmise până la data de 24.05.2010 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie
1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele prevăzute în
instrucţiuni şi dovada depunerii garanţiei de participare reprezentând 104 lei.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de 07.06.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei
Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR, JR. MIREL PATRICIU PASCU
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Anunturi
,
Vând Dacia 1300 stare funcţionare pentru programul rabla. Tel.
0770-389708.
Vând motoare second, diferite
modele diesel+benzină, cutii viteze,
accesorii multiple Tel. 0769-976608.
Vând Vw Polo an 96 motor 1000
cmc, preţ 1.000 €. Tel. 0746-434797
Vând Volkswagen Golf 1,9 tdi 90
cp, alb, an 2001, înmatriculată în 08,
euro 3, 5.000 €. Tel. 0745-032640,
0732-975314, 0771-387548.
Vând urgent 4 jenţi aluminiu
pentru Opel prindere în 4 prezoane
cu cauciucuri var ă şi iarna
185/65/15, preţ 150 €/600 lei. Tel.
0769-001479, 0720-006988.
Vând 4 jante aluminiu cu cauciucuri 175/70/R13 preţ 300 lei. Tel.
0768-947760.
Vând Ford Mondeo din 1998
preţ 3.400 € negociabil. Tel. 0762052900.
Vând garaj Calea Ţerovei. Preţ
negociabil. Tel. 0732-705845.
Vând Opel Corsa an 1999 diesel, motor 1.5, consum 4-5 l, înmatriculat, gri metalizat, servo direcţie,
stare perfectă Tel. 0723-596043.
Vând 4 buc. jante 175/70 R13 cu
cauciucuri, merg pe Golf, Audi
model mai vechi, Opel. Pret 450 lei
negociabil. Tel. 0762-052900.
Vând Opel Astra Coupe 1996,
101 CP, electric, jante Al. Tel. 0741132826.

Imobiliare
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 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.
Vând casă (2 apartamente),
curte 2.000 mp, în Bocşa Montană.
Tel. 0720-008513.
Închiriez apartament 2 camere,
numai elevi, studente, intelectuali.
Tel. 0720-008513.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171

(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Tânăr, 30 ani, 1.64 m doresc să
cunosc o fată, poate fi şi de la sat,
care vrea o relaţie serioasă; eu
simpatic, fără obligaţii. Tel. 0732703404.
Rezident occident, necăsătorit,
42 ani, intelectual, situaţie f. bună,
doresc o relaţie prietenie, căsătorie.
Rog seriozitate + foto. Email:
anttall25@gmail.com
Bărbat, 36 ani, educat, stilat,
curat şi discret, ofer clipe deosebite
doamnelor şi cuplurilor. Tel. 0742682681 sau id: iacda34

SC NAOMI SRL, titulari ai proiectului PUD - Modernizare
şi extindere Fast Food Reşiţa, Bd. Revoluţiei, nr. 5, jud.
Timiş, aduc la cunoştinţa publicului că decizia etapei de
încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr.
1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de
mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor
transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la
sediul ARPM Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, Timişoara.

ANUNŢ
privind licitaţie de masă lemnoasă
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în Bocşa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 22, jud. Caraş-Severin, tel. 0355-566605, fax 0355566600, anunţă organizarea în data 07.05.2010, ora 11.00 la
sediul instituţiei, a preselecţiei, iar în data de 10.05.2010, ora
11.00, în sala de sedinţe a Consiliului local Bocşa, a licitaţiei
publice deschise pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior
(154 buc. arbori de esenţă plop), felul tăierii-accidentală, situaţi
în zona gării Bocşa II şi în zona Groza, oferta făcându-se prin
strigare. Volumul total de masă lemnoasă este de 460 mc.
PRIMAR, JR. PATRICIU MIREL PASCU

Imobiliare
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa sau Timişoara, 2-3 camere, conf. 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente +
curte, garaj, anexe, teren casă
1.520 mp. Preţ neg. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Vând două case în Cuptoare,
apă, canalizare, grădină, curte,
pomi fructiferi, 85.000 € negociabil,
teren 5.000 mp, 30.000 lei neg. Tel.
0255- 233854. (R.R)
Vând apartament 1 cameră,
baie, bucătărie, hol, balcon, 34 mp,
17.000 € neg pe Calea Caransebeşului. Tel. 0753-545597. (R.R)
Cumpăr casă în Reşiţa, Soceni,
Brebu sau Ezeri ş. Tel. 0743431976. (R.R)
Vând apartament 3 camere,
Micro 2, 20.000 € neg. Tel. 0731171423. (R.R)
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. (R.R)
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. (R.R)
Vând casă în Denta, 3 camere,
bucătărie, baie (neterminată),
grădină, 1440 mp, 18.000 €
negociabil. Tel. 0762-791103. (R.R)
Vând apartament 3 camere în
Anina, conf. 1, neamenajat, 2 balcoane, 7.500 €. Tel. 0728-813340.
Vând apartament 3 camere îmbunătăţit, cu garaj, pe Făgăraşului,
60.000 €. Tel. 0355-881518, 0355422592, 0770-774826. (R.R)
Vând teren în Brebu, 1400 mp, 6
€/mp. Tel. 0723-893358, 0355416879. (R.R)
Cumpăr garsonieră, ofer 13.000
€. Tel. 0721-858772. (R.R)
Vând casă în Bocşa, 3 camere,
1700 mp, 35.000 € neg. Tel. 0355566727. (R.R)
Vând 2 camere de cămin intabulate, în Reşiţa,10.000 € neg.; o
garsonieră în Anina, 6000 € neg. Tel.
0741-231484, 0771-551240. (R.R)
Vând casă 3 camere în Ezeriş,
30.000 € neg. sau schimb cu
apartament. Tel. 0723-665356,
0355-416646. (R.R)
Vând apartament confort 1,
parţial îmbunătăţit + garaj, 32.000 €.
Tel. 0355-883511, 0744-954693 (rr)
Vând o casă cu 2 clădiri în Gătaia, 35.000 € neg; casă în Şemlacu
Mare, lângă Gară, renovată, 14.000
€ neg. Tel. 0256-410641. (R.R)
Vând apartament 2 camere, 43
mp, bucătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebeşului, 21.000 €
negociabil. Tel. 0751-847843. (R.R)
Schimb apartament în Luncă, et.
3 cu apartament cu 1 – 2 etaje mai
jos. Tel. 0355-414765, 0770539025. (R.R)
Vând casă în Cărbunari, 3
camere, 12.500 € negociabil. Tel.
0769-427493. (R.R)
Vând casă în satul Peştere, nr.
101, curte, grădină, 2900 mp,
20.000 € negociabil. Tel. 0763757796. (R.R)
Cumpăr apartament 3 camere
confort 1 decomandat sau semidecomandat etaj maxim 4 ofer 30.000
€ pe loc, ap. să aibă 80 de mp Tel.
0742-239949.
Vând casă 5 camere, 2 bucătarii, 2 băi, garaj, curte, grădină,
situată în Reşiţa, cartier Marginea,
zonă liniştită. Preţ 85.000 €. Tel.
0741-644293.

Închiriez sau vând spa ţiu
amenajat 113 mp Reşiţa, zona
centrală. Tel. 0747-275575.
Schimb ap. 2, camere, et. 7/10,
îmbunătăţit, vis-a-vis de Spar, cu
casă în Reşiţa sau lângă Reşiţa. Tel.
0723-991340.
Închiriez apartament 2 camere,
Reşiţa Moroasa, etaj 2, mobilat, preţ
100 € + cheltuieli. Tel. 0745-460435,
0729-848568.
Vând apartament 2 camere,
parter, Micro 2, preţ 18.000 €. Tel.
0771-660063.
Vând apartament 4 camere
confort 1, decomandate, et. 1 cu
garaj. Tel. 0744-390722.
Vând ap. 2 cam. Luncă et. 2,
conf. 3, total îmbunătăţit, zona Poliţie, preţ 18.500 €. Tel. 0727-856750.
Vând casă în Bocşa Montană cu
3 camere, îmbunătăţită modern, cu
bucătărie, baie, cu gaz, satelit centrală + grădină. Tel. 0724-700792.
Vând apartament în Reşiţa cu 2
camere confort 2, etajul 4 bloc
acoperit în Govândari, Micro 2. Tel.
0724-700792.
Închiriez apartament 2 camere,
renovat pe str. Retezatului nr. 17 în
Luncă. Tel. 0723-130321.
Închiriez apartament 2 camere,
renovat, mobilat, utilat, centrală,
canapele noi, pe termen lung, cu
130 €/lună + garan ţie 130 €
returnabilă la final, în Govândari, Al.
Dacia. Tel. 0720-026801.
Vând casă în Prilipeţ Bozovici
sau schimb cu apartament în Reşiţa
plus diferenţă. Tel. 0255-244250.
Vând apartament la cheie în
localitatea O ţelu-Ro şu strada
Libertăţii etajul 4, preţ informativ
50.000 €. Tel. 0033699959988.
Vând casă mare în Dognecea,
lângă şcoala nouă, cu grădină mare,
încălzire centrală lemne, pre ţ
24.000 €. Tel. 0255-226631Schimb apartament 1 cameră,
Făgăraşului cu apartament 2, 3
camere plus diferenţă. Exclus bloc
turn, agenţii. Tel. 0728-625788.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa 1 str.
Caen 1 fără îmbunătăţiri majore.
Preţ de criză. Tel. 0769-001479.
Vând teren perfect plat, 20.000
mp, la 500 m de sosea internaţională E70, la 6 km de Băile Herculane,
cu 9 €/mp negociabil. Bun pentru
privatizare, apă şi curent aproape.
Tel. 0720-026801.
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara Băile Herculane Iedărşiţa, cu 8
€/mp, negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând grădină în Reşiţa pe Calea
Caransebeşului cu pomi şi viţă de
vie. Tel. 0751-132460.
Închiriez apartament cu 4 camere, confort 1, decomandat, în Reşiţa,
micro 4, 250 €. Tel. 0770-375514.
Închiriez spaţiu comercial zona
Piaţa Sud, 36 mp, 15 €/mp Tel.
0761-367826.
Semenic, 5.000 mp teren de
vânzare, lângă pârtia Idioţilor, la sosea, perfect plan, utilităţi, 11 €/mp.
Tel. 0770-495824, 0742-773016.
Vând urgent casa în Moldova
Veche, la sosea, cu grădina mare,
dependinţe, posibilitate privatizare.
Tel. 0734-286036.
Vând apartament 2 camere cf. 2
îmbunătăţit, etaj 3/4, zona Kaufland,
20.000 € neg. Accept şi plata în 2
transe, prima transă min. 12.000 €.
Tel. 0770-354334.
Vând apartament 3 camere pe
Republicii bl. 18, et. 5, restructurat
nou, locuibil imediat 48.000 €
negociabil. Tel. 0740-348082.

Vând teren intravilan 2.000 mp
Calea Caransebeşului la km 5 cu
fântână, îngrădit, pivniţă, pomi fructiferi, 20.000 €. Tel. 0740-348082.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, centrală,
termopane, 2 băi, sau schimb cu
casă în Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723894929.
Ofer spre închiriere, apartament
în Luncă cu toate dotările. Tel. 0770751528, 0355-426548.
Vând ap. 2 camere în Reşiţa,
zona Luncă, p/3, 74 mp, bloc de
cărămidă, multiple îmbunătăţiri.
Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, etaj 4/4, fără îmbunătăţiri
majore. Preţ neg. Tel. 0760-280289.
Vând apartament 2 camere,
decomandat, conf. 1, etaj 4/4,
acoperiş, Micro 4, la bulevard, fără
îmbunătăţiri majore. Preţ neg. Tel.
0761-682643.
Urgent apartament 2 camere
semidecomandate Moroasa 1. Tel.
0769-001479, 0720-006988.
Vând teren km 7 stradal 3.500
m p , 3 5 € / m p n e g . Te l .
004369981815295.
De vânzare garsonieră în Reşiţa
pe Tineretului 5 de 36 mp, în zonă
bună parţial renovată şi disponibilă.
Tel. 0355-801355, 0748-048888 şi
00747617306.
Închiriez apartament 3 camere,
parter bloc 4 etaje toate utilităţile,
200 €/lună neg. Tel. 0744-989701.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Vând apartament 1 cameră, pe
str. Făgăraşului, (zona Ocico),
balcon, termopane, uşă metalică,
18.000 € neg. Tel. 0728-862145.
Vând garsonieră (persoană
fizică) et. 2, pe Tineretului, 20.500 €
neg, exclus intermediari. Tel. 0727479364.
Vând urgent sau schimb apart. 3
camere, conf. 1, semi-decomandat,
cu îmbunătăţiri, gresie, faianţă,
laminate, centrală, termopane, uşă
metalică, cu apartament 2 camere
sau garsonieră + diferenţă. Tel.
0749-486188, 0355-802548.
Vând grădină 1100 mp înspre
Drumul Lupacului.Tel. 0355-410067
Persoană fizică vând garsonieră, conf. 1, 30 mp, et. 2, contor gaz,
convector, instant, termopane,
liberă, 12.800 €. Tel. 0770-746033,
0728-213320.
Vând casă la Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă, 12.000 €. Tel.
0770-746033, 0728-213320.
Închiriez spaţiu comercial, hală
centrală, piaţa Reşiţa Sud, 50 mp.
Tel. 0723-381281.

Închiriez garsonieră cu centrală
termică, termopane, parţial mobilat
(studente sau eleve), 75 €. Tel.
0355-416020, 0727-093232.
Vând apartament 2 camere,
renovat, în Reşiţa, zona Ateneu, cu
şi fără mobilă, preţ negociabil. Tel.
0720-149909.
Închiriez garsonieră în Luncă,
90 €. Tel. 0766-844272.
Vând apartament, confort 1, 2
camere decomandate, îmbunătăţit,
în Reşiţa. Tel. 0760-100758.
Vând apart. 1 cameră, str. Petru
Maior, 20.000 €. Tel. 0770-547305.
Vând casă în Moroasa, str. Petru
Maior. Tel. 0770-497364.
Vând urgent garsonieră în zona
Intim, fără îmbunătăţiri majore,
17.000 € neg. Tel. 0723-092582.
Închiriez garsonieră în Govândar. Tel. 0728-862145.
Vând apart. 3 camere, conf. 1,
bloc 4 etaje, acoperit, uşă metalică,
termopane, centrală cupru, faianţat,
grădină în faţă bun pt. extindere,
aproape de spital, Micro 2, 49.000 €
neg. Tel. 0752-217486.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Farmacia Catena angajează
farmacist şi asistent de farmacie.
Cerinţe: studii de specialitate,
ALP, experienţă. CV la email:
resurse.umane@catena.ro fax:
021-220.49.27
Sudor MIG MAG caut de lucru,
rog seriozitate. Tel. 0765-815023.
Predau ore de germană pt.
avansaţi şi începători la un preţ mic.
Tel. 0754-889176.
Traduceri autorizate germanăromână sau română-germană. Preţ
mic. Tel. 0754-889176.
Angajez o persoană pt. a avea
grijă de un bătrân, de preferabil din
zona Muncitoresc.Tel. 0766-569674
Meseriaş cu experienţă execut
amenajări interioare şi exterioare,
instala ţii sanitare şi termice,
confecţionez fier beton la preţuri
mici. Tel. 0734-267082.

Executăm plase ţânţari şi
reparaţii tâmplărie PVC, reglaje. Tel.
0770-515632.
Caut post de jurist. Tel. 0727505315.
Caut copii şi bătrâni pt. îngrijire.
Tel. 0723-365623. (R.R)
D-na serioasă, 31 ani, caut copil
pt. îngrijire la domiciliul meu sau al
clientului, eventual ajut la teme, etc.
Tel. 0747-180997.
Caut femeie pentru curăţenie,
maxim 50 de ani, 10 ore pe săptămână, ofer 200 lei.Tel. 0771-677908
Execut amenajări interioare,
gresie, faianţă, rigips, zugrăveli şi
exterioare zidării, tencuieli. Tel.
0730-804629, 0355-802306.
Execut acoperişuri, tencuieli,
zidării, ziduri de piatră, termo şi
hidroizolaţii. Tel. 0743-907757.
Execut amenajări interioare,
gresie, faianţă, glet, tifel, tencuială
decorativă, izolaţii din polistiren şi
rigips, tavane, forme de rigips la
preţuri de criză, găuri pt. centrale,
hote. Tel. 0769-794435.
Pentru nunţi ofer limuzină decapotabilă de epocă, model 1940, finisaje deosebite. Tel. 0770-495824,
0742-773016, www.dekaraso.ro
Femeie serioasă ofer servicii de
babysitter, ajut la teme, duc-aduc
copilul de la scoală, grădiniţă, etc.
Tel. 0747-180997.
Transport persoane intern şi
extern cu Logan diesel. Tel. 0722742502.
Caut de lucru la firmă serioasă,
nu am calificare dar lucrez de 7 ani
în amenajări interioare, gresie, faianţă, rigips, podele, tencuială decorativă, izolaţii. Tel. 0769-794435.
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri
avantajoase. Tel. 0720-070885.
Păstrează-ţi amintirile pt.o viaţă!
Filmări şi fotografii la nunţi, botezuri,
petreceri private, aniversări sau alte
evenimente. Multiplicări de dvd-uri
şi soluţii complete pentru conversia
în orice format a oricărei înregistrări.
Cel mai mic preţ din oraş. Tel. 0730116541, 0770-389765.
Caut copii pt. îngrijit şi bătrâni.
Tel. 0770-391275. 0728-166849.

Asociaţia Inocenţă şi Speranţă Reşiţa scoate la concurs postul
Coordonator local proiect.
Cerinţe:
l absolvent facultate de psihologie sau asistenţă socială
l domiciliu stabil în Reşiţa
l carnet de conducere categoria B
l timp pentru deplasări în judeţ (maleabil)
l cunoştinţe operare pe calculator.
Informaţii la tel. 0724-691588 sau 0355-805025; fax: 0255229178; e-mail: asociatiainocenta@yahoo.com

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 05.05.2010
REŞIŢA: Agent securitate: 50; Agent vânzări: 10; Asfaltator: 50; Asistent medical generalist: 1; Barman: 1;
Bucătar: 2; Coafor: 2; Director comercial: 1; Director tehnic: 1; Dulgher: 49; Electrician in construcţii: 2; Fierar
betonist: 30; Frizer: 2; Gestionar depozit: 1; Inginer construcţii civile, industriale si agricole: 5; Instalator apa,
canal: 2; Lăcătuş montator : 1; Lucrător comercial: 2; Maistru construcţii civile, industriale si agricole: 1;
Manichiurist: 2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 27; Muncitor
necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 54; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 5;
Operator calculator electronic si reţele: 5; Ospătar: 2; Programator: 1; Psiholog: 1; Sudor: 5; Tâmplar universal: 1;
Vânzător: 2; Zidar pietrar: 2; Zidar rosar tencuitor: 10;
ANINA: Sef birou organizaţie politică, obştească, umanitară: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2;
BOCŞA: Circularist la tăiat lemne de foc: 2; Dulgher: 2; Manipulant mărfuri: 4; Zidar-rosar-tencuitor: 2;
BĂILE HERCULANE: Administrator: 1; Baies: 2; Barman: 3; Bucătar: 9; Camerista hotel: 2; Cofetar: 1; Curier:
1; Director vânzări: 1; Femeie de serviciu: 11; Fiziochinetoterapeut: 1; Funcţionar economic: 1; Gestionar custode
sala: 1; Îngrijitor clădiri: 1; Lucrător bucătărie: 2; Lucrător comercial: 1; Masor: 1; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 3; Muncitor necalificat la întreţinerea drumurilor, şoselelor: 8;
Ospătar: 9; Paznic: 1; Recepţioner hotel: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2; Subinginer mecanic
utilaje pentru construcţii: 1; Tâmplar manual: 2;
CARANSEBEŞ: Inginer geodez: 1; Lucrător comercial: 1; Muncitor necalificat in silvicultura: 2; Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1;
ORAVIŢA: Camerista hotel: 1; Lucrător comercial: 2; Operator maşini unelte semiautomate si automate: 1;
OTELU ROŞU: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 2;
BOZOVICI: Şofer de autoturisme si camionete: 1;
TOTAL JUDEŢ: 421

(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.

Nume
Adresa

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
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
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LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a30-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CICLISM

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
30 17
8 5
37
30 15 11
4
46
30 14 13 3
52
30 16
7 7
40
30 15
8 7
42
30 12 13 5
42
30 12
8 10
49
30 11
8 11
33
30 10
8 12
31
30 9 10 11
29
30 8 10 12
30
30 7 13 10
26
30 10 3 17
38
30 9 6 15
29
30 6 11 13
17
30 7 8 15
26
30 7 5 18
32
30 5 10 15
24

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

P
GP
GP P P
18 59p
25 56p
22 55p
26 55p
34 53p
29 49p
36 44p
35 41p
28 38p
38 37p
37 34p
37 34p
45 33p
44 33p
28 29p
42 29p
53 26p
46 25p

A 93-a ediţie a Il Giro va porni la drum din Olanda, pe 8 mai, şi după
3416,5 kilometri în jurul Peninsulei, se va încheia la Verona, pe 30 mai.
Prezentarea traseului, care va totaliza 39 de căţărări în 21 de etape, a
fost făcută de către directorul competiţiei, Angelo Zomegnan.
Prima etapă va consta într-un scurt contratimp individual, de 8,4
kilometri, care se va desfăşura pe străzile din Amsterdam. Tot “Veneţia
Nordului” va găzdui şi startul următoarelor două etape, care se vor
încheia în Utrecht, respective Middelburg. Apoi, va urma o zi de pauză,
în care cicliştii vor merge în Italia, pentru contratimpul pe echipe din
etapa a patra, 32,5 kilometri, între Savigliano şi Cuneo. Il Giro va mai
avea alte două contratimpuri, unul în etapa a 16-a, 12,9 kilometri pe
faimosul Plan de Corones, iar ultimul în ziua finală, 15,3 kilometri în
Verona. Astfel, după Roma 2009, competiţia se va încheia pentru al
doilea an consecutiv cu o probă solitară.
Va fi pentru a noua oară în istorie când cursa va porni din afara ţării
şi a doua oară când caravana va pleca din Olanda. Primul start din
afara Cizmei a fost organizat în 1965, de San Marino. “Cima Coppi”, cel
mai înalt vârf al Turului din 2010, va fi Passo Gavia, în etapa a 20-a.
Rutierii vor ajunge la o altitudine de 2618 metri, acolo unde panta va fi şi
de 15%.
Un alt element care va anima cursa este reîntoarcea pasului
Mortirolo. În 2010, acesta va fi “Muntele Pantani”. În fiecare an, o
ascensiune este aleasă pentru a-l comemora pe unii dintre cei mai
iubiţi ciclişti italieni din istorie, Marco Pantani, câştigător al Il Giro în
1998 şi decedat şase ani mai târziu.

TENIS - CUPA DAVIS
Romania lupta sa revina in Grupa Mondiala. Echipa de Cupa
Davis a României trebuie să învingă, la sfârşitul acestei săptămâni, reprezentativa similară a Ucrainei, în runda a doua a zonei euro-africane
de Cupa Davis. Fără Victor Crivoi - jucătorul doi de bază -, lotul tricolor
va miza pe tenismenul Adrian Ungur, venit special din Italia pentru a
mări speranţele românilor. Ungur este la prima prezenţă în echipă.
Echipa României de Cupa Davis s-a văzut aruncată, toamna
trecută, din Grupa Mondială, după înfrângerea suferită în barajul cu
Suedia, pe tărâm scandinav, cu scorul de 3-2.
După şapte ani de supravieţuire printre echipele de elită ale
tenisului mondial, băieţii au trebuit să accepte înfrângerea. Anul acesta
o iau de la capăt, însă cu un pas mai jos: din zona euro-africană. Dacă
în prima manşă lotul tricolor a avut tur fără adversar, în cea de-a doua
va trebui să treacă de Ucraina pentru a putea ocupa un loc în barajul de
accedere în Grupa Mondială. Chiar dacă România nu poate miza pe
Victor Crivoi, al doilea jucător de simplu al echipei, totuşi succesul
poate fi asigurat de Victor Hănescu (39 ATP) aflat în mare formă în
această perioadă la marile turnee şi de Horia Tecău, la dublu.
Misiunea românilor va fi cu atât mai dificilă cu cât ucrainienii au trei
jucători în Top 100 ATP. Este vorba despre Oleksandr Dolgopolov jr (66
ATP), Sergiy Stachovsky (68 ATP) şi Illya Marchenko (79 ATP), dintre
care doar ultimii doi sunt o prezenţă constantă în lotul vecinilor de la
nord.
Echipa română s-a adunat pentru primul antrenament la sfârşitul
săptămânii trecute, urmând ca în această săptămână să pună la punct
toate detaliile.
Dacă tricolorii vor câştiga partida din cadrul Grupei I a Zonei Euroafricane, Victor Hănescu şi colegii săi vor juca, în septembrie, în barajul
pentru promovarea în Grupa Mondială. În caz contrar, ei vor juca
pentru rămânerea în Grupa I.

"Stejarii" vor juca cu Namibia, Argentina Jaguars şi Italia
A, la Bucureşti. Şi în acest an
Bucureştiul va găzdui IRB Nations
Cup, unul dintre turneele regionale de vară prin care forul rugbystic
mondial încearcă să promoveze
acest sport în lume. Adversarele
României vor fi prima echipă a
Namibiei, a doua reprezentativă a
Italiei şi o selec ţionat ă din
Argentina.
Pe lângă aceste formaţii, la
turneul bucureştean ce se va
desfăşura între 11 şi 20 iunie, pe
stadionul "Arcul de Triumf" din
Capitală, vor fi prezente Scoţia A,
deţinătoarea trofeului, şi Georgia.
Este pentru al 4-lea an când
România organizează această
competiţie. Este posibil însă ca să
fie şi pentru ultima oară. IRB
urmăreşte să rotească echipele
astfel încât România ar putea să
joace, pe viitor, în Churchill Cup,
turneul găzduit de Canada. Nu s-a
hotărât încă nimic în acest sens.

Joi/6 Mai

Vineri/7 Mai

Duminic@/9 Mai

Timişoara

Timişoara

Etapa urmatoare (32/34) 09.05 - 11.05.2010: Duminica 09.05:
International - Ceahlaul (ora 16:00, GSP TV); Astra - Otelul Galati (ora
18:00, GSP TV); Luni 10.05: Alba Iulia - Dinamo (ora 14:00, GSP TV);
U Craiova - CFR Cluj (ora 16:00, Digi Sport); FC Timisoara - Gaz Metan
Medias (ora 18:00, Digi Sport); FC Vaslui - Steaua (ora 20:00, Digi
Sport); Rapid - Pandurii Tg. Jiu (ora 21:45, Antena 1); Marti 11.05: Poli
Iasi - FC Brasov (ora 18:00, Digi Sport); Bistrita - Unirea Urziceni (ora
20:30, Digi Sport).

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
15-a:
Clasamentetapa
etapaaa25-a:
Clasament
etapa
17-a:

M
V E I
M
M VV E E I I
1. HCM Constanta
23 20
2 1
2. UCM Resita
23 17
2 4
23 16
1 6
3. Pandurii Tg. Jiu
4. Stiinta Dedeman Bacau
23 14
4 5
23 15
0 8
5. U Bucovina Suceava
22 13
2 7
6. Steaua MFA Bucuresti
7. HC Odorheiu Secuiesc
24 11
0 13
23 9
1 13
8. Transilvania Cluj
9. HC Minaur Baia Mare
23 8
1 14
23 6
1 16
10. CSM Satu Mare
11.
Poli Timisoara
23 6
1 16
23 4
2 17
12. Dinamo Bucuresti
13. Rom Cri Brasov
22 1
1 20
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

GM
M
G
GM
747
703
645
713
688
651
710
615
602
674
577
675
549

GP
GP
GP
598
597
619
661
614
582
731
641
609
741
687
769
700

P PP
42p
36p
33p
32p
30p
28p
22p
19p
17p
13p
13p
10p
3p

Etapa urmatoare (25/26): Duminica, 02.05.2010: Stiinta
Municipal Bacau - Sport Club Municipal Rom Cri Brasov; Steaua MFA
Bucuresti - CSM Satu Mare; HCM Constanta - Dinamo Bucuresti; HC
Odorhei sta; HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - Universitatea
Politehnica Timisoara; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu - Universitatea
Transilvania Cluj; UCM Resita - Universitatea Bucovina Suceava.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
07 - 09 mai:
08 - 30 mai:
08 mai:
12 mai:

TENIS - Cupa Davis, Romania - Ucraina, Bucuresti;
CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2010;
HANDBAL- Finala Ligii Campionilor, Viborg - Oltchim;
FOTBAL - Finala Europa League, A. Madrid - Fulham.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Cupa Davis, Romania - Ucraina
Vineri, Sambata, Duminica TVR 1 ora 12:00
JUDO: Grand Prix Tunis, ziua 1
Vineri Digi Sport ora 18:30
RUGBY: Div Nationala, Farul Constanta - Universitatea Timisoara
Sambata TVR 2 ora 11:00
CICLISM: Turul Italiei, ziua 1
Sambata Eurosport ora 16:30
HANDBAL FEM.: Finala Ligii Campionilor, tur, Viborg - Oltchim
Sambata ProTV ora 17:15
FORMULA 1: Marele Premiu al Spaniei, Catalunia, Etapa 5, cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS MASC.: Serbia Open, finala masculina
Duminica Digi Sport ora 15:00
FOTBAL: Finala Europa League, A. Madrid - Fulham,
Miercuri ProTV ora 21:45

+23ºC
+4ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+23ºC
+12ºC

Reşiţa
Oraviţa +23ºC
+13ºC

+22ºC
+13ºC

Luni, 10 Mai
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Formula 1
La sfarsitul acestei saptamani
se va desfasura etapa cu numarul
cinci din cadrul Campionatului
Mondial de Formula 1, prima din
Europa, pe circuitul din Catalunia,
Spania. Clasamente generale
inainte de Spania:
Clasament General Piloti:
1. Jenson Button
60
2. Nico Rosberg
50
3. Lewis Hamilton
49
4. Fernando Alonso
49
5. Sebastian Vettel
45
6. Felipe Massa
41
7. Robert Kubica
40
8. Mark Webber
28
9. Adrian Sutil
10
10. Michael Schumacher 10
11. Vitantonio Liuzzi
8
12. Vitaly Petrov
6
13. Rubens Barrichello
5
14. Jaime Alguersuari
2
15. Nico Hulkenberg
1
Clasament General Echipe
1. McLaren Mercedes 109
2. Scuderia Ferrari
90
3. Red Bull Racing
73
4. Mercedes Grand Prix 60
5. Renault F1 Team
46
6. Force India F1
18
7. Williams F1 Team
6
8. Scuderia Toro Rosso
2
9. Hispania Racing
0
10. Lotus F1 Racing
0
11. Virgin Racing
0
12. BMW Sauber F1 Team 0

+24ºC
+1 2 º C

Sâmb@t@/8 Mai
Timişoara

Caransebeş

+18ºC
+8ºC

Reşiţa

+22ºC
+13ºC

Miercuri, 12 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+20ºC
+8ºC

+25ºC
+15ºC

+19ºC
+11ºC

Joi, 13 Mai

Vineri, 14 Mai

Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+11ºC

Oraviţa +24ºC
+14ºC

Oraviţa +23ºC
+13ºC

Oraviţa +23ºC
+12ºC

+18ºC
+11ºC

Marţi, 11 Mai

Rugby

+21ºC
+13ºC

Sâmbătă, 15 Mai

Duminică, 16 Mai

Reşiţa

+28ºC/+13ºC

+27ºC/+14ºC

+26ºC/+13ºC

+27ºC/+16ºC

+28ºC/+16ºC

+27ºC/+12ºC

+24ºC/+13ºC

Timişoara

+28ºC/+13ºC

+28ºC/+14ºC

+27ºC/+12ºC

+28ºC/+15ºC

+28ºC/+14ºC

+28ºC/+11ºC

+28ºC/+13ºC
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