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C@r@}enii }i-au strigat nemul]umirile la Bucure}ti
Dar }i Re}i]a a avut parte, ieri, de o manifestare spontan@ de protest
Marile confederaţii sindicale au organizat ieri un miting de amploare nivelului lor de trai. „Jos cu Boc, să facă poc!“, „Hoţii, hoţii!“ „Jos cu
în Piaţa Victoriei din Bucureşti, în faţa sediului Guvernului. Sindicalişti marinarul!“ şi „Demisia, demisia!“ sau „Am muncit şi-am cotizat, de la
din toată ţara, aproape 60.000 de oameni, nemulţumiţi de măsurile de nimeni n-am furat!”, s-au putut auzi în faţa prefecturii Caraş-Severin.
austeritate propuse de executiv, au început să se adune de la primele
(Dan Apostolescu)
ore ale dimineţii, la principalele intrări în capitală. Au fost reprezentanţi
din toată ţara ai sindicatelor din educaţie, învăţământ, administraţie,
industrie şi din sistemul sanitar, pentru a protesta împotriva măsurilor
de austeritate, în special împotriva reducerii salariilor din sectorul
bugetar cu 25 la sută, şi a pensiilor cu 15 la sută.
Din Caraş-Severin au participat aproape 200 de persoane, de la
Cartel Alfa, BNS şi celelalte confederaţii reprezantative. A fost “o
nebunie”. Aşa califica atmosfera de ieri dimineaţă din capitală, Nicolae
Drăgan, liderul Blocului Naţional Sindical din Caraş-Severin, prezent
acolo cu 30 de oameni. Sindicaliştii au cerut la unison plecarea
guvernului şi au exprimat profunde nemulţumiri la adresa măsurilor de
austeritate anunţate de actualul executiv. Drăgan consideră că cele
aproape 60.000 de personae din piaţă reprezintă adevărata forţă a
sindicatelor. În jurul orei 13, oamenii au început să se disperseze, cei
sosiţi din judeţele ţării îndreptându-se în grupuri compacte spre
autocarele care-i aşteptau.
În acest timp, aproximativ 80 de cărăşeni s-au adunat în această
dimineaţă, într-o manifestare spontană, dar cu rolul de a susţine
protestul de la Bucureşti al sindicaliştilor, în faţa Palatului Administrativ
din Centrul Civic al municipiului. Înarmaţi cu fluiere şi alte asemenea
accesorii, oamenii, majoritatea pensionari, au protestat împotriva
măsurilor aunţate de guvern, au cerut demisia executivului şi a
preşedintelui şi şi-au strigat nemulţumirile faţă de scăderea drastică a

Festivalul

„Comorile mo}tenitorilor”

În data de 4 iunie 2010, la Băile Herculane se va desfăşura cea de-a
doua ediţie a Festivalului „Comorile moştenitorilor”, festival care se
adresează tuturor elevilor. Deschiderea festivalului va fi realizată de
Parada portului popular, în Grădina de vară din Parcul Vicol, care va fi
locaţia acestui festival. Spectacolul va cuprinde: poezii în grai, grupuri
vocale folclorice, solişti vocali, dansuri populare, descrierea unui obicei
popular eventual însoţită şi de ilustraţii.
Se vor acorda diplome de participare tuturor cadrelor didactice care
pregătesc şi însoţesc micii artişti la festival.
Taxa de participare este de 20 lei/cadru didactic şi se va trimite la
următoarea adresă: Uratoriu Doina, Str. Zăvoiului nr. 14, Băile Herculane,
cod poştal 325200, jud. Caraş Severin. Pe mandat se va specifica:
secţiunea, nume, prenume şi nr. de telefon al cadrului didactic.
Pentru lămuriri sunaţi la înv. Uratoriu Doina tel.: 0721-232174, 0255561230 acasă, 0255-560590 şcoală, 0765-626963.
Fişele de înscriere se trimit prin poştă la adresa de mai sus sau prin
poştă electronică la ione242000@yahoo.com
Roxana Iovan

Campionatele Na]ionale Universitare
Studenţii Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa au participat şi vor
participa la finalele Campionatelor Naţionale Universitare 2010, conform
perioadelor de desfăşurare prezentate mai jos:
În perioada 14-16.05.2010 studenţii Universităţii „Eftimie Murgu”
Reşiţa au participat la Campionatul Naţional Universitar de Atletism, ce a
avut loc la Cluj-Napoca.
Rezultate obţinute de studenţi sunt:
LOCUL
NUMELE
SPECIALIZAREA
OCUPAT
SPORTIVULUI
II
Cocioran Marius Educaţie fizică şi sportivă, anul I
10 km
III
Ursu Dorel
Educaţie fizică şi sportivă, anul I
marş
IV
Mihăilă Narcis
Educaţie fizică şi sportivă, anul I
5 km marş
V
Potoroacă Gina Educaţie fizică şi sportivă, anul I
Studenţii Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa au participat şi la
Campionatelor Naţionale Universitare de Înot 2010, în data de 14.05.2010,
alături de sportivi consacraţi ai ţării noastre din Bucureşti, Timişoara,
Piteşti, Bacău, Constanţa, Sibiu, Ploieşti şi Suceava. Studentul Paşolea
Oliviu, anul I la specializarea Educaţie Fizică şi Sport a Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administrative, s-a remarcat la proba individuală de 100 m
fluture, obţinând locul 4 cu timpul de 1,03 minute şi locul 5 la proba de 100
m liber cu timpul de 58,2 secunde.
În perioada 21-22.05.2010 Universitatea „Eftimie Murgu” organizează
finala Campionatului Naţional Universitar de Handbal Feminin, la care vor
participa:
l Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa;
l Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Timişoara;
l Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Piteşti.
În perioada 28-30.05.2010 studenţii Universităţii „Eftimie Murgu”
Reşiţa vor participa la finala Campionatului Naţional Universitar de Fotbal
ce se va desfăşura la Timişoara.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-218.169, e-mail:
prorector_comunicare@uem.ro
PROBA

Tinere Talente

Turismul în Caraş-Severin

În data de 2 iunie a.c. la Liceul de Artă “Sabin Păuţa” din Reşiţa se
va desfăşura, Concursul Naţional “Tinere Talente”, cu tema
“Expresivitate şi Culoare”. Secţiunile concursului sunt: „Portret”;
„Compoziţie”; „Natură statică”; „Peisaj”.
Competiţia îşi propune să stimuleze potenţialul artistic şi creativ al
copiilor din învăţământul preşcolar şi şcolar.
Se pot înscrie la concurs preşcolarii şi elevii din clasele I-X.
Înscrierea se face prin completarea Fişei de înscrire şi trimiterea ei prin
poştă până la data de 26 mai 2010 pe adresa: Liceul de Artă “SABIN
PĂUŢA”, Aleea Herculane, Nr. 3, Reşiţa, Caraş-Severin, cu menţiunea
„PENTRU CONCURS” împreună cu lucrările plastice (maxim 5,
indiferent de secţiune) şi Acordul de Parteneriat (semnat şi ştampilat).

Potrivit datelor furnizate de către Direcţia Judeţeană de Statistică
Caraş-Severin, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de
cazare din judeţul Caraş-Severin în luna martie 2010 au însumat 4366
persoane, comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, au
înregistrat o creştere cu 13,8%.
În aceiaşi lună, sosirile în hoteluri au fost în proporţie de 52,5%, în
pensiuni turistice 23,5%, în pensiuni agroturistice 9,7%, iar în moteluri
7,8% din total turişti sosiţi.
Numărul înnoptărilor în luna martie 2010 a fost de 12673, mai mult cu
2,5% decât în luna martie 2009. Ponderea cea mai mare o deţin hotelurile
cu 44,5%, urmate de pensiuni turistice 28,9%, alte tipuri de structuri
turistice 11,8, pensiuni agroturistice 8,2% şi moteluri cu 4,2 %.
Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică a fost de 15,6%
în luna martie 2010 iar în luna martie 2009 a fost de 16,2%.
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AJOFM Caraş-Severin a organizat marţi, 18 mai a.c.,un seminar
cu tema: “EURES şi mobilitatea europeană”. Acest seminar s-a
adresat solicitanţilor de locuri de muncă care doresc să lucreze în
UE şi a urmărit încetăţenirea unei culturi a mobilităţii în rândul
populaţiei active precum şi informarea grupurilor ţintă despre
posibilităţile oferite de reţeaua EURES.

Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean CS a găzduit marţi, 18 mai a.c., manifestările
prilejuite de premierea elevilor câştigători ai
etapei judeţene a concursului internaţional
interdisciplinar „Protejarea ecosistemelor
Banatului Montan”.

Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian
Ţunea, a emis joi, 13 mai 2010, Ordinul privind
constatarea suspendării de drept a mandatului de
primar al comunei Zăvoi , Antonie Bunei.
Suspendarea durează până la încetarea măsurii de
arestare preventivă, pentru o perioadă de 29 de zile.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Jude]ean Cara}-Severin din data de 12.05.2010
1. Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al
Consiliului Judeţean CaraşSeverin, pe anul 2010. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru
modificarea unor anexe la
Hotărârea Consiliului Judeţean 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 şi
completările ulterioare. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre de modificare şi completare a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 1/ 28.01.2010
privind constituirea şi utilizarea fondului de rulment pt. finanţarea unor
investiţii pe anul 2010. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre de
modificare şi completare a Hotărârii
nr. 172/14.12.2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în
cuantum de 62.100.000 RON
pentru finalizarea unor obiective de
investiţii ale Consiliului Judeţean
Caraş-Severin, cu modificările şi
completările ulterioare. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind
defalcarea sumei de 620.000 lei
prevăzută în bugetul propriu al
Consiliului Judeţean la Cap. 67
”Cultura, recreere şi religie”, pe
domenii de intervenţie(finanţare),
pe anul 2010. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de
reconstituire a vechimii în muncă de

pe lângă Consiliul Judeţean CaraşSeverin. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind
participarea Consiliului Judeţean
Caraş-Severin la co-finanţarea şi
implementarea proiectului Reabilitare, modernizare, dezvoltare şi
echiparea infrastructurii serviciilor
sociale „Centrul de plasament Casa
Noastră, Zăgujeni”, realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă,
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale,
domeniul major de intervenţie 3.2
Reabilitarea/modernizarea/dezvolt
area şi echiparea infrastructurii
serviciilor socială. (aprobat)
Proiect nou introdus
1. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului de Parteneriat
între judeţul Caraş-Severin, oraşul
Oraviţa şi comuna Bela Crkva,
municipalitatea Vrsac pentru implementarea proiectului “Revitalizarea
şi reconstrucţia tronsonului de cale
ferată Oraviţa - Iam - Iasenova Baziaş, respectiv Vrsac - Marcovac
- Grădinari, în scopul de a stabili un
trafic turistic, comercial, transfrontalier”, în cadrul programului IPA de
Cooperare Transfrontalieră România - Serbia 2007 - 2013. (aprobat)
8. Informare privind participarea
unei delegaţii a Consiliului Judeţean
Caraş-Severin la invitaţia Crucii
Roşii din Macedonia în localitatea
Bitola în perioada 17-21 martie 2010
9. Întrebări. Interpelări.

Localit@]ile din Cara}-Severin - afectate
de inunda]ii
Conform raportului întocmit de către Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Semenic al judeţului Caraş-Severin, din cauza fenomenelor
meteorologice din ultimele zile, 15 localităţi au fost afectate.
La momentul de faţă nu există localităţi izolate, însă, au fost
afectate zece locuinţe şi 23 de gospodării şi anexe, precum şi
aproximativ 11 hectare de teren arabil.
Aceste localităţi sunt: Anina, Moceriş, Şopotu-Nou, Dalboşeţ,
Lăpuşnicu-Mare, Bozovici, Moldova-Nouă, Goruia, Berzasca, Sacsa
Montană, Bogodinţi, Zlatiţa, Secăşeni, Naidăş şi Bocşa.
Tot din cauza ploilor din ultima perioadă, au fost afectate şi
drumurile judeţene Şopotu-Nou - Dalboşeţ, care este blocat, Dalboşeţ
- Lăpuşnicu-Mare şi Sicheviţa - Gornea, unde se circulă cu dificultate,
precum şi drumurile comunale Moldova-Nouă Padina Matei Gârnic,
care e blocat, şi Bozovici - Lăpuşnicu-Mare şi Naidăş - Zlatiţa, unde se
circulă, de asemenea, cu dificultate.
Nu în ultimul rând, la nivelul judeţului Caraş-Severin, a fost afectat
de ape un pod.
După cum precizează prefectul judeţului, Octavian Ţunea, situaţia
este monitorizată în continuare de către ISU Semenic Caraş-Severin.
Instituţia Prefectului- Judeţul Caraş-Severin, Biroul de Presă
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea
transferării unor tronsoane de drumuri între Consiliul
Judeţean Caraş-Severin şi Consiliul Local al mun.
Reşiţa. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind reglementarea cadrului
general de evacuare a persoanelor care ocupă în
mod abuziv locuin ţele aflate în patrimoniul
Municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului
Local al mun. Reşiţa. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă
gratuită Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor
Caraş-Severin pe o perioadă de 10 ani a imobilului
situat în Reşiţa, Str. Minda f.n. (aprobat)

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei
la Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2010 privind
aprobarea asocierii dintre Consiliul Local al
municipiului Reşiţa şi Asociaţia pentru Protecţia
Animalelor Caraş-Severin. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea
organigramei şi statului de funcţii ale Serviciului
Public - „Direcţia pentru întreţinerea şi Repararea
Patrimoniului Consiliului Local". (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului, domeniul
privat al municipiului Reşiţa, în suprafaţă de 47.500
mp situat în Reşiţa, Zona SECU, în vederea reabilitării şi amenajării zonei de agrement. (aprobat)

Apartamentele ANL - blestem sau binefacere?
La Reşiţa, continuă sã se contruiascã locuinţe
ANL, iar acesta e un lucru bun. Dar câţi oare dintre
actualii sau viitorii chiriaşi dispun de bani să cumpere
apartamentele în cauză? Pentru că, în afară de
câteva cazuri izolate, „portretul-robot“ al celor care
locuiesc în astfel de blocuri este cel al unor familii
tinere, de condiţie medie, eventual intelectuali sau
alt tip de angajaţi, ba chiar persoane cu handicap,
ale căror salarii nu permit strângerea de zeci de mii
de euro pentru un costisitor apartament ANL.
Posibilitatea - nu nouă, dar de actualitate - de a crea
posibilitatea cumpărării de către actualii chiriaşi a
apartamentelor construite prin programul ANL
unităţi locative destinate în general familiilor tinere,
de până în 35 de ani, pentru a putea porni în viaţă,
idee pervertită ulterior, se poate constitui într-o
povară pentru cei care locuiesc în ele. Dacă iniţial, la
începutul programului ANL, nici nu se pomenea
despre vânzarea unităţilor de locuit, a apărut apoi
această posibilitate, dar era vorba de sume sub
preţul năucitor şi necontrolat al pieţei şi, mai mult,
banii puteau fi achitaţi în rate. Achiziţionarea măcar
în rate a unei astfel de locuinţe ar fi fost de mare
ajutor pentru familiile tinere.
Ulterior, însă, executivul, pe considerentul că
ANL are nevoie de bani pentru ridicarea de noi locuinţe, a prevăzut, aşa cum deja se ştie, cumpărarea la
preţul pieţei a apartamentului respectiv, şi cu bani
cash! Iar când cutezi să-ţi exprimi îndoiala că tinerii
din ANL ar putea avea bani pentru aşa ceva (pentru
că altfel n-ar mai fi aşteptat ani de zile, exasperaţi
repartizarea unei astfel de locuinţe), şi se vorbeşte
de credite, de bănci şi de alte vise. De aceea,
cumpărarea unei locuinţe ANL poate deveni nu o
binecuvântare pentru locatarii ANL, ci un fel de
„blestem“, pentru că, repetăm, cine a aşteptat trei-

patru ani sau mai mult la rând pentru o astfel de
locuinţă, n-a făcut-o fiindcă îl dădeau banii afară din
casă, ci pentru că nu dispunea de resurse financiare
pentru a-şi cumpăra un apartament de pe piaţa
liberă. Acum, de unde să facă rost aceste familii
tinere de câteva zeci de mii de euro pentru a-şi
cumpăra locuinţele? De credite ipotecare nu poate fi
vorba, pentru că nu poţi garanta cu o locuinţă
închiriată. Şi, la urma-urmei, care bancă îţi dă atâţia
bani dacă ai, de pildă, un salariu de cinci sute de lei?
Singurul refugiu ar fi că actualii locatari nu sunt încă
obligaţi sã părăsească locuinţele, ei putând rămâne
chiriaşi. Numai că există şi primari în ţară care vor să
majoreze chiriile la ANL şi de patru ori, în dispreţul
legii care acreditează aceste locuinţe ca fiind o componentă a unui program social. Sigur, actualmente
chiria e subvenţionată, dar asta nu împiedică statul
sau administraţiile locale să rămână în continuare
alături de tinerii fără posibilităţi. (Dan Apostolescu)

l În data de 13 mai a.c. s-a desfăşurat o întâlnire zonală la Caransebeş, în cadrul campaniei “EuroInfo
Fonduri” 2010 l Un proiect de amenajare a unei faleze în Moldova Nouă a fost depus ieri spre finanţare
la ADR Vest. O nouă şedinţă ordinară a Consiliului Local Reşiţa va avea loc marţi, 25 mai. l Asociaţia
Speologică Exploratorii din Reşiţa derulează până în luna octombrie proiectul “Promovarea ariilor
noastre protejate din Caraş-Severin”, în 15 rezervaţii naturale geologice şi în trei parcuri naţionale. l
Foştii deţinuţi politici şi deportaţi în Bărăgan din Caraş-Severin organizează luni, 24 mai, de la ora 11, la
Teatrul „Mihai Eminescu” din Oraviţa, întâlnirea comemorativă, cu ocazia împlinirii a 59 de ani de la
tragicele deportări din ziua Sfântă a Rusaliilor. l Lucrările de asfaltare a drumului comunal CaransebeşZlagna, precum şi cele care prevăd prelungirea reţelei de canalizare în localităţile Turnu Ruieni, Borlova,
Zerveşti şi Dalci, se desfăşoară conform programărilor. l

Săptămâna politică locală

paralel cu problemele românilor

Executivul condus de Emil Boc şi-a asumat
răspunderea pentru măsurile de austeritate pe care
urmează să le ia, în chiar ziua protestelor la Bucureşti a
peste 60.000 de români, printre care şi circa 200 de
cărăşeni. Protestelor sindicale se alătură şi cele politice,
care vin de data aceasta dinspre opoziţie.
„Noi am spus mai demult că acest guvern e paralel, e
autist faţă de adevăratele probleme ale românilor, a
declarat ieri deputatul Ion Mocioalcă, preşedintele PSD
Caraş-Severin. Nu aveam decât să sperăm că priorităţile
cabinetului Boc, asumate la începutul acestui an în parlament, reprezentau, totodată, şi priorităţile funcţionarilor
publici din România, puşi în faţa spectrului şomajului
masiv şi al reducerii drastice a veniturilor. Ale zecilor de
mii de angajaţi din sectorul public care se pregătesc şi ei
de şomaj. Ce le poate spune domnul Boc celor pe care-i
reprezentăm în circumscripţii? Că-i aşteaptă zile mai
bune? Că, măcar, li se vor conserva veniturile şi locurile
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Ordinea de zi a {edin]ei extraordinare convocat@ de îndat@
a Consiliului Local Re}i]a din data de 11.05.2010

lor de muncă nu vor fi desfiinţate? Nu, în nici un caz. Nici
măcar atât. Le va ciunti salariile şi aşa mici şi-i va da afară
pe capete. Este absolut clar că guvernul nu face faţă nici
pe departe presiunilor ineficienţei economice şi că
bâjbâielile din PD-L care îşi caută încă o dată a câta
oară? o doctrină şi o denumire potrivită, se reflectă şi în
actul de guvernare, pentru că această formaţiune devenită aproape partid unic nu poate exercita o guvernare
lucidă, cât mai aproape de tehnocraţie, aşa cum am fi
avut nevoie măcar pentru această perioadă. Aşa că priorităţile cabinetului Boc sunt oricum paralele cu situaţia
disperată a multor români, ceea ce ar trebui să dea de
gândit acestui guvern care n-a stabilit nici măcar o singură strategie valabilă de când a fost instalat în exerciţiu.”
Ion Mocioalcă critică atitudinea guvernamentală,
care nu ţine cont de nici o soluţie alternativă recomandată, ci, urmăreşte cu obstinaţie matematica FMI.
(Dan Apostolescu)

Săptămâna politică locală

Femeile democrat-liberale
s-au întâlnit la Herculane
Sâmbătă, 15 mai, de la ora 10, la Băile Herculane, în
incinta Hotelului Ferdinand, s-a desfăşurat şedinţa Biroului
Permanent Naţional al Organizaţiei de Femei a Partidului
Democrat Liberal (OFPD-L). La întâlnire au participat membri
ai Biroului Permanent Naţional al OFPD-L şi reprezentante
ale Parlamentului României, printre care presedintele
Comisiei pentru Egalitate de Şanse din Senat, Mihaela Popa
şi deputaţii Doiniţa Chircu, Maria Stavrositu şi Cristina Dobre.
Printre punctele de pe ordinea de zi s-au aflat aprobarea
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al OFPD-L,
acordul de parteneriat cu Agenţia de Dezvoltare Comunitară
“Împreună”, precum şi calendarul de acţiuni comune între
OFPD-L şi Fundaţia Konrad Adenauer.
S-a dovedit una dintre întâlnirile politice necesare în
această perioadă de reaşezări sociale şi economice, dar, mai
ales pentru că roul femeii în politică tinde să fie tot mai
pronunţat în ultimii ani.
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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

10 mai ‘10
11 mai ‘10
12 mai ‘10
13 mai ‘10
14 mai ‘10
17 mai ‘10
18 mai ‘10
19 mai ‘10

121,8549
128,0424
131,2661
132,0326
133,5349
134,5806
132,3527
134,0591

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20

USD

19 Aprilie - 19 Mai 2010

EURO

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

19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19

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
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 garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 21.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32 mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Zona Universităţii, 2 camere, semidecomandat, et. 2/4,
47,8 mp suprafaţă utilă, utilităţi, faianţă,
gresie baie şi bucătărie, parchet camere,
termopan bucătărie, preţ 25.000 €. cod
anunţ 00504.
Apartament de vânzare Micro 3 et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi,
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, preţ 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 apart. 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. Preţ 26.000 €. cod anunţ 00498.
Vând apart. 3 camere Govândari Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp, semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi,
baie şi bucătărie renovată, parchet raşchetat, instalaţie sanitară nouă, rigips, izolat
interior, preţ 45.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere decomandat et. 1/10, zona centru, 98 mp suprafaţă
utilă, utilităţi generale, preţ 43.000 €
negociabil. cod anunţ 00503.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat, 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete, necesită placare
cu rigips, 2 aparate de aer condiţionat,
apartamentul necesită renovare, preţ
47.000 €. cod anunţ 00336.

VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare Centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi necesită
renovare completă, suprafaţa 270 mp, front
stradal 10m,preţ130.000€.codanunţ 00498
Vând casă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată,
gresie, faianţă, podele, uşi interioare noi,
uşă metalică, centrală, termopane, scară
interioară, cabină duş, curte (~200 mp),
casa ~100 mp. Preţ 65.000 € negociabil.
cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1.932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, 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, grădină, 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 €, locaţie Oţelu-Roşu, 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 €
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 1.000 mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ 00023
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de apă, curent,
utilităţi apropiere, preţ 35 €/mp negociabil,
cod anunţ 00451.
Teren de vânzare intravilan Bocşa
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 5
€/mp. cod anunţ 00496
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul în suprafaţă de 5.895 mp,
terenul este intabulat, utilităţi sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 12 €/mp.
Teren de vânzare, Calea Caransebesului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc case şi sunt construite, drum
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
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Persoanele care au făcut parte din structurile de
putere şi din aparatul represiv al regimului comunist nu
vor mai avea acces la unele funcţii şi demnităţi publice,
pentru o perioadă de până la 10 ani de la intrarea în
vigoare a Legii lustraţiei, actul normativ fiind adoptat
de Camera Deputaţilor, for decizional.

Modalitatea prin care executivul intenţionează să
pună în aplicare programul de reducere a cheltuielilor
bugetare şi de susţinere a activităţii economice să fie
angajarea răspunderii Guvernului. Procedura de
asumare va trebui să permită Guvernului ca măsurile
respective să fie aplicabile începând cu luna iunie.

Autorit@]ile locale vor fi obligate s@ recicleze
15% din de}eurile colectate
Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a
susţinut duminică, 16 mai 2010, o conferinţă de presă în
cadrul căreia a prezentat: măsurile luate pentru
pregătirea proiectelor care vizează reducerea eroziunii
costiere, un nou proiect aprobat de Comisia Europeană
în cadrul POS Mediu şi modificările legislative privind
colectarea selectivă a deşeurilor.
Ministrul László Borbély a declarat că exista studii
care arată că în ultimii 35 de ani au dispărut 2400 de
hectare de plajă. „Dacă nu se intervine cât mai repede,
peste 22 de ani, vom avea foarte puţină zonă costieră.
Ne aflăm în mare întârziere, deşi există fonduri
aprobate încă din 2007, în cadrul POS Mediu, Axa 5,
pentru proiecte de refacere a acestei zone. La sfârşitul
lunii aprilie am semnat un ordin privind aplicaţia de
finanţare pentru a pregăti proiectul de investiţii
REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE din cadrul axei
5, domeniul de intervenţie 2. Pentru acest domeniu de
intervenţie sunt alocate la cele 134 milioane de euro”.
Un alt subiect a fost legat de proiectele POS Mediu
aprobate de Comisia Europeană. „România e prima
ţară din UE în ceea ce priveşte aprobarea de proiecte
majore pe infrastructură. Din cele 23 de proiecte
aprobate, 17 sunt în cadrul POS Mediu. Cel de-al 18-lea
proiect a fost semnat chiar de curând şi are ca obiect
“Sistemul de management integrat al deşeurilor în
judeţul Sibiu”, cu o valoare totală eligibilă de
22.571.548 de euro. Cu toate acestea, deşi suntem
primii la semnarea acestor contracte importante, nu
suntem deloc fruntaşi şi în ceea ce priveşte absorbţia
fondurilor”, a subliniat László Borbély. În acest context,
ministrul Mediului şi Pădurilor a anunţat că în cel mult 3
săptămâni M.M.P va veni cu o serie de propuneri de
modificare a Legii Achiziţiilor Publice, întrucât numărul
mare de contestaţii blochează buna desfăşurare a proiectelor. Una dintre propunerile ministerului este aceea
de a introduce o taxă pentru contestaţie, bani ce nu mai

Guvernul a amânat plata drepturilor salariale
prev@zute prin hot@râri judec@tore}ti

pot fi recuperaţi în cazul în care contestatarul pierde.
În legătură cu colectarea selectivă a deşeurilor,
ministrul László Borbély a anunţat că Ministerul
Mediului şi Pădurilor a elaborat un proiect de act
normativ ce se află în proces de avizare internă, prin
care se vor aduce modificări în legislaţia privind
gestionarea deşeurilor. Ca urmare, vor fi introduse
criterii de performanţă la nivelul localităţilor care să
permită măsurarea eficienţei sistemului de colectare
selectivă a deşeurilor şi monitorizarea continuă a
sistemului care să permită îmbunătăţirea acestuia,
responsabilizarea distribuitorilor şi comercianţilor
pentru eliminarea free rider-ilor.

O altă modificare importantă anunţată de ministrul
László Borbély se referă la obligaţia autorităţilor
administraţiei publice locale ca din cantităţile totale de
deşeuri municipale şi asimilabile colectate, cel mult
85% să fie supuse operaţiilor de eliminare finală, iar cel
puţin 15% din deşeurile colectate să fie încredinţate
spre reciclare. “Autorităţile care nu îndeplinesc acest
obiectiv anual vor plăti suma de 100 lei/tonă. Plata se va
face pentru diferenţa dintre obiectivul anual de
diminuare şi obiectivul efectiv realizat iar obligaţia intră
în vigoare de la data de 01 iulie 2010”, a subliniat
ministrul László Borbély.
Ministrul Mediului şi Pădurilor, 16 mai 2010

Unit@]i medicale acreditate pentru examinarea conduc@torilor auto
Ministerul Sănătăţii a demarat autorizarea
unităţilor de asistenţă medicală care vor avea
competenţa de examinare ambulatorie a
candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi
a conducătorilor de autovehicule şi tramvai.
Cseke Attila a aprobat Ordinul privind stabilirea
unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru
examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea
permisului de conducere şi a conducătorilor de
autovehicule şi tramvai.
Astfel, după ce ordinul va fi publicat în Monitorul
Oficial, unităţile de asistenţă medicală din categoria
cabinetelor medicale, a societăţilor civile medicale,
unităţilor sanitare ambulatorii de specialitate, cabi-

Angajatorii pot solicita prezenţă unui reprezentant al
politiei în vederea verificării prezenţei asiguraţilor la adresa
de domiciliu sau la reşedinţa indicată de aceştia, prezenţa
poliţiei nefiind, însă, obligatorie, potrivit Normelor de
aplicare a O.u.G. nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

netelor medicale din ambulatoriul integrat al spitalelor, centrelor de diagnostic şi tratament, centrelor
medicale care au în structură specialităţi ca
medicină internă, oftalmologie, ORL, neurologie,
psihiatrie, chirurgie generală, ortopedie-traumatologie şi care se află în contract cu casele de asigurări
de sănătate pot depune dosare în vederea
autorizării la direcţiile de sănătate publică.
Actul normativ care are temeiul legal în
prevederile O.u.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice, are ca scop necesitatea asigurării
unor servicii de calitate furnizate de unităţi medicale
autorizate în vederea examinării candidaţilor la
obţinerea permisului de conducere.
Ministerul Sănătăţii, 19-05-2010

Guvernul a adoptat în şdinţa din 19 mai, o ordonanţă de urgenţă
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, decizie
luată ca urmare a constrângerilor bugetare impuse de situaţie
economică actuală.
Potrivit actului normativ, plata sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti, devenite executorii până la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face astfel: 34% din valoarea
titlului executoriu - în anul 2012, şi 33% din valoarea titlului executoriu în anul 2013, respectiv în anul 2014.
Prin această decizie, Guvernul a amânat plata sumelor prevăzute
prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi
salariale stabilite în favoarea personalului bugetar. Potrivit O.u.G. nr.
71/2009, aceste drepturi câştigate în instanţă urmau să fie plătite
eşalonat începând cu anul 2010, pentru hotărârile devenite executorii
până la sfârşitul anului 2009, şi începând cu 2011 - pentru cele devenite
executorii până la finalul acestui an.
Actul normativ se referă la autorităţile şi instituţiile publice a căror
finanţare se asigură astfel:
l integral din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetul
asigurărilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, după caz;
l din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor
speciale, după caz;
l integral din venituri proprii.
Cuantumul sumelor rezultate din titlurile executorii având ca obiect
acordarea unor drepturi salariale formulate de personalul din sectorul
bugetar este de 2.163 milioane de lei, reprezentând 0,4% din PIB.
Guvernul Romaniei, 19.05.2010

ARACIP a fost selectat@ de c@tre Comisia
European@ ca partener în derularea unui proiect
Leonardo da Vinci
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar - ARACIP, instituţie publică de interes naţional, a fost
selectată, pentru a doua oară în acest an, de Comisia Europeană ca
partener de primire pentru derularea unui proiect Leonardo da Vinci.
Proiectul EVIN (School Evaluation and School Inspection: Common
Contributions to Professional Development of Experts in External
Evaluation) se desfăşoară la Bucureşti, în perioada 17-30 mai 2010, iar
experţii ARACIP organizează un stagiu de formare profesională pe
tema menţionată, cu patru inspectori europeni, de la instituţii de nivel
naţional, doi inspectori din Portugalia şi doi inspectori din Spania.
În calitatea sa de partener de primire în proiectul EVIN, ARACIP va
organiza, timp de două săptămâni, activităţi de formare profesională
care pun în valoare experienţa acumulată în domeniul evaluării externe
şi asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar din România. De
asemenea, se vor desfăşura activităţi care demonstrează corelarea
activităţii ARACIP cu actorii instituţionali implicaţi în asigurarea calităţii
educaţiei din România (unităţi de învăţământ preuniversitar public şi
privat, inspectorate şcolare, Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic).

l 85 la sută din populaţia din oraşele mari şi medii utilizează carduri, 71 la sută dintre utilizatori având card de debit simplu, potrivit unui studiu l
Medicii de familie vor fi obligaţi să elibereze certificate de concediu medical cu o durată de cel mult 10 zile, faţă de cele 14 zile prevăzute până în
prezent l Secretarii de stat şi membrii cabinetelor acestora nu mai au voie să facă parte din CA şi AGA l Experţii Comisiei Europene (CE) au început
luni, misiunea de evaluare a progreselor înregistrate de România la capitolul Justiţie, în vederea elaborării Raportului de ţară din vara acestui an l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul
Oficial al României
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l Ordinul nr. 1298/2010 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului privind
stabilirea valorii de inlocuire pe metru patrat,
pentru anul 2010, in vederea vanzarii locuintelor pentru tineri (M.O. nr. 246/16.04.2010)
l H.G. nr. 324/2010 pentru modificarea si
completarea H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa" (M.O. nr. 251/19.04.2010)
l Legea nr. 69/2010 a responsabilitatii fiscalbugetare (M.O. nr. 252/20.04.2010)
l Legea nr. 71/2010 pentru modificarea alin.
(3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr.
18/1991 (M.O. nr. 258/21.04.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Metodologia din 2010, de atestare a unitatilor
specializate sa elaboreze amenajamente
silvice (M.O. nr. 258/21.04.2010)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor
nr. 419/2010, pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare
si masini agricole autopropulsate, aprobat
prin Ordinul ministrului mediului si padurilor
nr. 2/2010 (M.O. nr. 258/21.04.2010)
l H.G. nr. 381/2010 pentru modificarea H.G.
nr. 279/2010 privind reglementarea unor
masuri financiare temporare pentru
stimularea gradului de absorbtie a fondurilor
alocate pentru agricultura aferente schemelor
de plati directe (M.O. nr. 260/21.04.2010)

l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor
nr. 544/2010 pentru modificarea art. II din
Ordinul ministrului mediului si padurilor nr.
294/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii
rurale nr. 216/2008 privind aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pt. gestionarii fondurilor cinegetice (M.O. nr. 261/22.04.2010)
l H.G. nr. 344/2010 privind participarea
Romaniei la Programul international din
domeniul educatiei, dezvoltat de OECD PISA 2012, privind evaluarea internationala a
elevilor (M.O. nr. 263/22.04.2010)
l Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 344/2010
pentru modificarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor
si drogheriilor, aprobate prin Ordinul
ministrului sanatatii nr. 962/2009 (M.O. nr.
264/22.04.2010)
l O.u.G. nr. 36/2010 pentru modificarea si
completarea O.u.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale
de sanatate (M.O. nr. 268/26.04.2010)
l Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 98/2010privind stabilirea modului
de implementare, a conditiilor specifice si a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare
in domeniu (M.O. nr. 271/27.04.2010)

SUA a anunţat, marţi, 18 mai, că atât
China cât şi Rusia sprijină un proiect de text
privind noi sancţiuni ONU vizând Iranul, la o
zi după ce statul islamic a semnat un contract
cu Turcia şi Brazilia pentru schimbul de
uraniu pe teritoriul turc.

FIDESZ, care deţine majoritatea de două treimi în
Parlamentul ungar, a depus o propunere de lege vizând să
acorde dublă cetăţenie etnicilor maghiari care trăiesc în
ţările vecine. Măsura priveşte în jur de 3,5 milioane de
maghiari trăind în ţările vecine. Etnicii maghiari sunt cei mai
numeroşi în România şi Slovacia.

Protec]ia social@ a lucr@torilor
independen]i }i a so]i(i)lor
Protecţie socială similară cu cea pentru angajaţi, inclusiv
concediu minim de maternitate de 14 săptămâni, sunt măsurile
pe care Statele Membre trebuie să le aplice şi lucrătoarelor
independente şi soţiilor sau partenerelor de viaţă, potrivit
propunerii PE de actualizare a unei directive.
Deputaţii europeni au actualizat directiva privind aplicarea
principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care
desfăşoară o activitate independentă. Directiva se referă şi la
soţii şi parteneri de viaţă care de obicei nu sunt angajaţi, dar îl
asistă pe lucrătorul independent (acesta este cazul mai ales în
domeniul agricol, IMM-uri sau profesii liberale).
Având în vedere vulnerabilitatea economică şi fizică a
lucrătoarelor independente însărcinate şi a soţiilor însărcinate
şi a partenerelor de viaţă însărcinate ale lucrătorilor independenţi, este necesar să li se acorde acestora dreptul la prestaţii
de maternitate.
De asemenea, trebuie să li se acorde o alocaţie de maternitate suficientă, care să le permită întreruperea activităţii
profesionale din motive de graviditate sau maternitate pentru o
perioadă de minim 14 săptămâni.
Dacă propunerea privind concediul de maternitate, ce va fi
dezbătută în viitorul apropiat, va modifica perioada de 14
săptămâni, directiva de faţă va fi actualizată în acest sens.
Înlocuirea temporară
Accesul la orice servicii existente care oferă înlocuiri
temporare şi permit întreruperi ale activităţii profesionale din
cauza gravidităţii sau a maternităţii poate fi considerat ca o

Palestinienii au marcat 62 de ani
de disloc@ri
alternativă la sau ca o parte din alocaţia de maternitate.
Protecţie socială obligatorie sau voluntară
Soţiile/soţii sau partenerii de viaţă ai lucrătorilor independenţi, care au acces la un sistem de protecţie socială, ar trebui
să aibă la rândul lor dreptul de a beneficia de protecţie socială.
Va fi la latitudinea Statelor Membre să decidă dacă plata pentru
aderarea la sistemele de asigurare socială (care acoperă concediului de maternitate, boală, invaliditate şi bătrâneţe) trebuie
să fie obligatorie pentru femeile care desfăşoară activităţi independente sau dacă acest sistem poate fi accesat în mod voluntar. Statele Membre trebuie să decidă dacă această protecţie
socială poate fi proporţională cu participarea la activităţile
lucrătorului independent şi/sau cu nivelul contribuţiei.
Statele membre trebuie să asigure că acele condiţii de
constituire a unei societăţi între soţi sau parteneri de viaţă nu
sunt mai restrictive decât condiţiile de constituire a unei
societăţi între alte persoane.
Ce va urma?
Propunerea Parlamentului, care va înlocui directiva
86/613/EEC privind egalitatea de tratament, va fi adoptată de
Consiliu la 7 iunie. Statele membre vor avea 2 ani la dispoziţie
pentru a transpune prevederile directivei în legislaţie naţională.
Perioada poate fi prelungită la 4 ani dacă Statele Membre
întâmpină dificultăţi în acordarea de drepturi sociale lucrătoarelor independente sau soţiilor lucrătorilor independenţi.
Drepturile femeii/Egalitatea de şanse - 18-05-2010 - REF. :
20100514IPR74625

Simplificarea Politicii Agricole Comune: condi]ii mai bune pentru agricultori
Orice reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) trebuie să
se bazeze pe reguli mai simple şi mai transparente, se arată
într-o rezoluţie adoptată marţi, 18 mai, la Strasbourg. Deputaţii
europeni propun reducerea birocraţiei în sistemul de cereri
pentru plăţi, simplificarea legislaţiei cu privire la identificarea
electronică animalelor şi o mai bună informare a agricultorilor
prin crearea, de exemplu, a unei linii de asistenţă telefonică în
fiecare Stat Membru.
Această rezoluţie face parte dintr-o dezbatere mai largă
privind modalităţile de reformare a Politicii Agricole pentru
următoarea perioadă a programului bugetar multianual, care
va începe în 2013.
Mai puţină birocraţie în sistemul de cereri pentru plăţi
Deputaţii consideră că fermierii ar trebui să aibă acces la un
sistem funcţional, care să le permită depunerea facilă şi fără
cerinţe birocratice inutile a cererilor pentru obţinerea plăţilor
directe. Pentru simplificarea regulilor pentru schema de plăţi
unice, ar trebui eliminată obligaţia furnizării aceloraşi informaţii
detaliate anual. De asemenea, ar trebui revizuită definiţia
activităţilor agricole, aşa încât solicitanţii care nu sunt
agricultori activi să nu poată fi eligibili. Eurodeputaţii susţin că
Politica Agricolă Comună ar trebui să fie mai simplă, dar şi "mai
transparentă şi mai echitabilă".
Sancţiuni transparente şi proporţionale
Sistemul de sancţiuni aplicate agricultorilor în cazul
comiterii de erori în ceea ce priveşte cererile de plată ar trebui
să fie proporţional cu gravitatea încălcării şi nu ar trebui
aplicate sancţiuni în cazul unor erori minore, în special atunci
când nu au fost comise din vina agricultorilor. În opinia
deputaţilor europeni, regulile privind eco-condiţionalitatea
(standardele de sănătate publică, sănătatea animalelor,
protecţia mediului înconjurător sau bunăstarea animalelor) ar
trebui să ia în considerare mărimea exploataţiilor şi să fie uşor
de înţeles. În cazul în care în ultimii ani au existat doar câteva
încălcări, controalele anuale privind eco-condiţionalitatea ar

Premierul moldovean, Vlad Filat, şi comisarul european
pentru extindere şi politica de vecinătate au semnat un
document care prevede alocarea de fonduri pentru
Republica Moldova în valoare de peste 40 de milioane de
euro. În următorii trei ani, Republica Moldova va beneficia
de aproximativ 550 de milioane de euro.

trebui reduse sau înlocuite cu un sistem de control prin sondaj.
În rezoluţie se subliniază de asemenea că mai mult sprijin
şi consultanţă prin informaţii eficiente şi instrumente
consultative, precum o linie de asistenţă telefonică sau prin
intermediul internetului, ar putea contribui la prevenirea
încălcărilor şi la reducerea constantă a inspecţiilor.
Identificarea turmei pentru ovine şi caprine
Deputaţii solicită Comisiei Europene să elimine toate
reglementările inutile privind identificarea animalelor şi să
realizeze o armonizare cuprinzătoare a legislaţiei din acest
domeniu, foarte diferită în prezent. Este de asemenea solicitată o scutire de trei ani în ceea ce priveşte sancţiunile privind
eco-condiţionalitatea în legătură cu identificarea electronică a
ovinelor şi caprinelor, pentru a da agricultorilor timp să se
familiarizeze cu această tehnologie nouă şi complexă.
În ceea ce priveşte raportarea cu privire la ovine şi caprine,
deputaţi consideră că în aceste cazuri, precum şi pentru
porcine, identificarea turmei în ansamblu este suficientă.
Agricultură - 18-05-2010 - REF. : 20100517IPR74649

Mii de palestinieni din Cisiordania, Fâşia Gaza şi
taberele de refugiaţi au comemorat în 15 mai deportările şi
dislocările forţate de miliţiile evreieşti în 1948.
Sirene au răsunat în Betleem şi în alte oraşe la a 62-a
aniversare a ceea ce palestinienii numesc Nakba - "ziua
catastrofei" - marcând dislocarea forţată a palestinienilor
când Israelul şi-a declarat statalitatea.
Comemorarea a inclus, de asemenea, ocupaţia
israeliană din Cisiordania, Fâşia Gaza şi Ierusalimul de Est
după Războiul de Şase Zile din 1967.
"Noi nu vom ceda motto-ului 'după ce vor muri cei în
vârstă, tinerii vor uita.' Îi vom învăţa pe fiii şi nepoţii noştri cu
privire la dreptul de a reveni", a declarat un purtător de
cuvânt al organizatorilor.
O agenţie ONU pentru refugiaţi estimează că sunt 4,7
milioane de refugiaţi palestinieni în Orientul Mijlociu, mulţi
dintre ei descendenţii celor peste 800,000 scoşi cu forţa din
casele lor în 1948. Cifra estimată a palestinienilor care au
rămas în Israel este de 154,000. În prezent numărul lor a
ajuns la 1,25 de milioane.

Adunarea parlamentar@ EuroLat
Parlamentari din UE şi din din ţările Americii Latine reuniţi în Adunarea parlamentară EuroLat care s-a desfăşurat
în 14 şi 15 mai la Sevilla, susţin crearea unui Observator al
migraţiilor, a unui Centru civil biregional pentru prevenirea
conflictelor, şi un altul, pentru prevenirea catastrofelor.
Observatorul migraţiilor ar urma să garanteze
respectarea drepturilor omului şi gestionarea ordonată a
fluxurilor între cele două continente.
EuroLat sprijină, de asemenea, adoptarea unei Carte
Euro-latinoamericane pentru pace şi securitate, care să
includă strategii şi acţiuni comune în ceea ce priveşte acţiunile politice şi de securitate în faţa ameninţărilor comune.
O altă propunere, care a apărut la această întâlnire a
fost crearea unei Zone euro-latinoamericane de Asociere
globală interregională cuprinzând domeniile politic,
economic, social şi cultural, care să garanteze dezvoltarea
durabilă pentru cele două regiuni.
În sfera socială, a fost propusă o piaţa mondială
integrată pentru comerţul cu emisii de carbon, primul pas
fiind un sistem de comercializare a emisiilor UE-America
Latină, care să includă şi Statele Unite, dacă este posibil.
Alte iniţiative au inclus promovarea bio-combustibililor,
includerea sectorului aviaţiei şi transportului maritim în
acordurile de poluare şi reducere a emisiilor, precum şi
"transferul adecvat de resurse financiare din ţările
industrializate şi cele în curs de dezvoltare către ţările mai
puţin dezvoltate în cadrul luptei împotriva schimbărilor
climatice".
La Sevilla au fost prezenţi 75 de reprezentanţi ai
legislativelor europene şi cei 75 de reprezentanţi ai celor
din America Latină au discutat, alături de înalţi funcţionari
ai Parlamentului European şi Comisiei Europene.
Toate aceste concluzii au fost prezentate şefilor de stat
şi de guvern prezenţi în 18 mai la summitul UE-America
Latină şi Caraibe de la Madrid, unde a luat naştere
Fundaţia Europa-America Latină şi Caraibe, menită să
supravegheze aplicarea iniţiativelor menţionate.

l În Coreea de Sud s-a desfăşurat Reuniunea Ministerială China-Japonia-Coreea de Sud, consacrată pregătirilor pentru cea de-a treia reuniune la vârf a celor
trei ţări l Centrele ştiinţifice ruseşti sunt interesate de atragerea de specialişti străini a declarat Dmitri Medvedev l Summitul Uniunea Europeană - Rusia,
care va avea loc în 31 mai, are drept scop modernizarea economiei Rusiei, care este puternic dependentă de petrol şi gaz l De la 7 iunie între Rusia şi Brazilia
va intra în funcţiune regimul fără vize l Etichetele "Made in" vor deveni obligatorii pentru produsele textile în Europa l Autoritatea Palestiniană a lansat
primul parteneriat la nivel înalt pentru construcţia statală cu Germania şi a spus că speră să înceapă alianţe similare cu alte guverne l Prim-ministrul David
Cameron vizitează Franţa şi Germania în această săptămână, prima deplasarea externă de la preluarea mandatului l Cancelarul german Angela Merkel a
declarat că Germania va insista pentru introducerea unei taxe pe tranzacţiile financiare la nivel internaţional l

A fost descoperită o surprinzătoare "gaură" în spaţiu
O vastă gaură în spaţiu a fost descoperită neaşteptat într-o parte a
universului gândită a fi un nor dens de gaz şi praf, ultima într-un şir de
descoperiri cosmice ale telescopului spaţial european Herschel.
Surprinzătoarea gaură în spaţiu a oferit astronomilor o nouă
informaţie despre sfârşitul procesului de formare a stelelor.
"Nimeni nu a văzut vreodată o astfel de gaură," a declarat un
membru al echipei de studiu, Tom Megeath de la Universitatea din
Toledo, Ohio. "Este la fel de surprinzător ca, ştiind că aveţi viermi care
sapă tuneluri sub gazon, găsiţi într-o dimineaţă o groapă mare,
deschisă, pe care au creat-o".
Stele se nasc în nori denşi de praf şi gaze şi, în timp ce jeturi de gaz
au fost reperate ca provenind de la stele tinere, procesul modului în
care o stea utilizează acest gaz pentru a dispersa molozul înconjurător
şi pentru a ieşi din norul naşterii sale nu a fost înţeles.
Această ultimă descoperire a lui Herschel, un telescop spaţial
infraroşu construit de Agenţia Spaţială Europeană, poate fi un pas
neaşteptat în cunoaşterea procesului de formare a stelelor.
Un nor de gaze luminoase, reflectorizante, catalogat drept NGC
1999, se află poziţionat în apropierea unei regiuni întunecate de spaţiu.
Pentru cea mai mare parte a secolului al XX-lea astronomii considerau
că aceste regiuni întunecate ar fi nişte nori denşi de praf şi gaze
cosmice ce blochează trecerea luminii.

Pentru Herschel, care a privit în direcţia lui NGC 1999 cu ochiul
infraroşu, norul a continuat să apară negru, chiar dacă telescopului cu
infraroşu este proiectat pentru a pătrunde prin astfel de nori denşi de
materiale. Aceasta a însemnat că, fie norul a fost extrem de dens sau
Herschel a fost martor la un fenomen inexplicabil anterior.
Astronomii au continuat investigaţiile folosind telescoape terestre şi
au găsit aceleaşi rezultate atunci când au privit peticul de gaz. Aceasta
a dus la concluzia că regiunea arată neagră nu pentru că este o pungă
de gaz extrem de densă, ci pentru că este cu adevărat goală, ceva a
creat o gaură în nor.
Astronomi cred că gaura trebuie să fi fost deschisă atunci când
jeturi înguste de gaz din unele dintre stelele tinere din regiune au
perforat suprafaţa de praf şi gaz care formează NGC 1999. Radiaţiile
puternice de la o stea matură din apropiere ar fi putut ajuta, de
asemenea, la crearea găurii, consideră cercetătorii.
Oricare ar fi cauza exactă a găurii, descoperire poate fi un pas
important în înţelegerea modului în care stele nou-născute se scutură
de norii naşterii, ajutând astronomii să dezvolte o mai bună înţelegere a
întregului proces de formare a stelelor.
Herschel este astăzi, cel mai mare şi mai puternic telescop cu
infraroşu în spaţiu. Agenţia Spaţială Europeană a lansat observatorul
pe orbită în mai 2009.
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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 dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
Vând maşină de cusut electrică,
marca PFAFF. Tel. 0770-751533.
Vând 2 biblioteci + cărţi, în
perfectă stare, dormitor. Tel. 0355801140.
Vând sufragerie Topliţa, 1.200
lei neg.; canapea nouă 800 lei; 2
fotolii, 200 lei/buc; banc tâmplărie,
300 lei; 1 ladă frigorifică mare, 600
lei; frigider, 400 lei.Tel. 0770-497364
Vând rochie de mireasă, 700 lei
negociabil, ceas de buzunar, 70 lei,
aparat de diafilme + poveşti pentru
copii, 180 lei; 2 candelabre, cu 5 şi
cu 2 braţe, 70 lei amândouă;
damigeană din sticlă cu coş, 35 lei;
un televizor pentru piese de schimb,
50 lei. Tel. 0756-040911. (R.R)
Vând 3 porci în Bocşa, 110-150
kg, 8 lei/kg; porumb şi grâu, 70 bani/
kg (cu transport la domiciliu). Tel.
0740-770047. (R.R)
Vând mobilă, 1.100 lei neg. Tel.
0355-804616. (R.R)
Cumpăr 30 de oi. Tel. 0742462326. (R.R)
Vând vacă cu viţel, 3.500 lei. Tel.
0746-642653. (R.R)
Vând vacă cu viţel, 2.600 lei
neg.; lapte de vacă, 1.7 lei/l. Tel.
0255-515929, 0769-594162. (R.R)
Vând garnişe, diferite mărimi;
lână de tricotat, diferite culori; călcătoare electrice, cărţi de poveşti;
genţi de voiaj; săpun de rufe; scurtă
bărbătească; frigider Arctic; borcane de 400, 1 leu/bucată; rochie de
mireasă scurtă. Tel. 0355-801076.
Cumpăr magnetofon, cu turaţiile
4 şi 9. Tel. 0744-612681. (R.R)
Vând aragaz cu 4 ochiuri, 100
lei; butelie de aragaz, 100 lei. Tel.
0731-866133. (R.R)
Vând semănătoare de păioase;
maşină de împrăştiat îngrăşăminte.
Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând rochie de mireasă, cu voal,
coroniţă, mănuşi, 300 lei neg. Tel.
0747-494244. (R.R)
Vând purcei înţărcaţi, Marele
Alb, de 8 săptămâni, 400 lei/
pereche. Tel. 0762-188929. (R.R)
Vând porc în Şopotu Vechi, 6.5
lei/kg. Tel. 0255-243110, 0745654658. (R.R)
Vând lapte de capră. Tel. 0355426628. (R.R)
Vând cărucior pentru copii, în
stare foarte bună, 400 lei. Tel. 0735640743. (R.R)
Vând cadă de baie, din fibră, 300
lei neg. Tel. 0751-193201. (R.R)
Cumpăr ouă pentru incubaţie,
de păun şi fazan; o iepuroaică, dacă
se poate gestantă, de talie mare,
pentru carne, Belgian, German,
Neozeilandez; 2-3 pui de struţ. Tel.
0723-173251. (R.R)

Vând congelator Arctic, 7
sertare, nefolosit, 600 lei. Tel. 0724331667. (R.R)
Vând ladă de cântărit porci, în
Bocşa. Tel. 0745-672481. (R.R)
Vând utilaje agricole noi, aduse
din Austria. Tel. 0730-804745. (R.R)
Vând iezi în Soceni, 20 lei/kg
tăiat, 13 lei/kg viu; lapte; brânză, 10
lei/kg. Tel. 0744-682302. (R.R)
Vând 11 purcei în Gătaia, de 7
săptămâni, 500 lei/perechea. Tel.
0256-410470, 0730-009783. (R.R)
Vând 4 porci în Măureni, 110 kg,
8,5 lei/bucată. Tel. 0746-039581 (rr)
Vând 2 iepe de lucru, 1.500 €
neg.; o căruţă cu roţi de lemn, 400 €.
Tel. 0728-310452. (R.R)
Vând acordeon Coner, 120 başi,
500 €. Tel. 0747-484245. (R.R)
Vând tv color Toshiba, diag. 60
cm, 200 lei; tv Daewoo, diag. 37,
100 lei; laptop Pentium 3, 300 lei;
chitară, 80 lei. Tel. 0743-431976 (rr)
Cumpăr televizoare, calculatoare, biciclete, bune şi defecte. Tel.
0743-431976. (R.R)
Vând c ălcătoare, mese de
călcat, 40 lei/buc; frigider, 450 lei;
biciclete, 200 lei/buc.; cărucior nou
pentru copii, 300 lei; tv color, 150 lei.
Tel. 0355-425973, 0729-022526 (rr)
Cumpăr aur, ofer preţ bun, 14,5
€/g sau 16 €/g pentru cel de 18
carate. Tel. 0355-809574. (R.R)
Vând moară cu ciocane; moară
de măcinat; moară de curăţat
porumb; 400 lei/ buc. neg; sârmă de
inox de 1,9, 7 lei/kg. Tel. 0771241809, 0355-562850. (R.R)
Vând 3 vaci cu lapte, în Orşova,
2 cu viţei la 1.000 €/buc, iar cealaltă
la 600 €. Tel. 0720-725826. (R.R)
Vând pianină Nocturno, 250 €.
Tel. 0769-427493. (R.R)
Vând masă de circular, în Bocşa, fără motor; robinete noi de 1 şi 2
ţoli pentru aburi; reductoare noi, cu
raportul de la 1 la 45, 500 lei/buc;
bazin din plastic nou, 500 l, cu grilaj
metalic, 400 lei; cablu de 20 m pentru curent. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând lad ă frigorifică cu 7
sertare, 500 lei, dormitor, 1.300 lei.
Tel. 0728-016720. (R.R)
Vând pc Celeron 2.13, hdd 80
gb, 256 mb, dvd-rw Assus, mouse
A4tech nou, tastatură, monitor Dell,
300 lei negociabil.Tel. 0740-783166
Cumpăr masă cu 6 scaune din
lemn masiv,veche.Tel.0255-210491
Vând set răchită 2 fotolii şi
măsuţă, preţ 120 lei şi măsuţă de
sticlă maro cu inox tip bar 200 lei.
Tel. 0723-991340.
Vând 4 mp de granit cu 500 lei,
culoare gri închis. Tel. 0741-519436
Dacă cineva din Reşiţa deţine şi
îmi poate dărui ciuperca Kombucea
de început, i-aş mulţumi din suflet.
Tel. 0770-751528.
Vând maşină de găurit trifazică
GR16, aparat de sudură cu argon,
generator de acetilenă, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în str. 1 Decembrie 1918
nr. 60, organizează în data de 08.06.2010 ora 13.00, licitaţie
publică pentru:
1. Concesionarea de terenuri în vederea construirii a două
garaje în bateria existentă în Zona Gării, conform H.C.L. nr. 71
/29.04.2010.
2. Vânzarea Centralei termice alipită blocului 40 înscrisă
în C.F. nr. 30.503 ORAVIŢA, nr. cadastral 30.503 în suprafaţă de
87 mp conform H.C.L. nr. 61/29.04.2010.
Ofertele se pot depune până în data de 07.06.2010, ora
16.00, documentele de înscriere la licitaţie se pot procura de la
camera 7 - URBANISM.
Primar, Inf. Goga Ion

6

| 20 - 26 Mai 2010 | PRISMA

Anunturi
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Vând tv color 56 cm, cu
telecomandă, teletex, 200 lei. Tel.
0740-783166.
Vând fier de călcat performant,
bazin inox. Tel. 0770-751533.
Vând fotolii pat 2 seturi,
negociabil. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi, defecte sau funcţionale.
Ofer 10-40 lei în funcţie de stare. Tel.
0720-545776.
Vând stative pt. haine, busturi
bărbaţi,crocodili, umeraşe, diverse
haine pt. copii şi adulţi cu preţ de
Bucureşti; căruţ pt. bebeluşi, toate la
preţuri neg. Tel. 0749-486188,
0355-802548.
Cumpăr aparatură electrocasnică şi radio, tv, asigur transport
local. Tel. 0723-092582.
Produse cosmetice din Israel de
la Marea Moartă, fără parabeni şi
grăsimi animale. epopescu58@
yahoo.com sau 0751-309949.

Auto-Moto-Velo
Vând Vw Touran, af. 2004, 1.9
TDI, 7 locuri , 6+1 viteze, argintiu, 12
airbag-uri, climă, comp. de bord,
geamuri electrice, închidere centrală etc. Arată şi funcţionează impecabil. Pret 7.999 €. Tel. 0727-831170.
Vând Opel Astra Caravan, 1.7
TDI, 1995, stare bună, 700 €. Tel.
0769-473491.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Vând Opel Astra break caravan,
1.7, 1997, servo total, ABS, airbag,
închidere centralizată, în stare
foarte bună, înmatriculat recent,
acte la zi, 2.000 €; piese Opel; Opel
Cadett, 1.000 € neg. Tel. 0729824413. (R.R)
Vând Ford Sierra, toate taxele la
zi, 650 € neg. Tel. 0756-386658. (rr)
Vând motocositoare Carpatina,
700 €; cositoare pe tambur pentru
tractor, 150 €; punte faţă pentru
tractor; radiator pentru tractor mare,
pre ţuri negociabile. Tel. 0746642653. (R.R)
Vând parbriz de Saviem, 400 lei.
Tel. 0255-515929. (R.R)
Vând Ford Orion, 1.6 diesel,
1989, înmatriculat, acte la zi, 1.000
€. Tel. 0726-199142. (R.R)
Vând piese de schimb pentru
Raba Saviem; un motor complet
pentru tractor U445; pompă de
injecţie cu injectoare; 2 motoare
electrice trifazice, unul de 12 KW,
1000 rotaţii/minut, al doilea de 30
KW, 3000 rotaţii/minut; remorcă
joasă pe o axă pentru tractor. Tel.
0740-524888. (R.R)
Vând Ford Scorpio pentru dezmembrare, 1.8; motor Dacia francez
+ cutie de viteze cu 5 viteze. Tel.
0255-218141. (R.R)
Vând Dacia Super Nova, în
Anina, 2002, 1.4 benzină, injecţie,
1.900 € neg. Tel. 0747-207666 (RR)
Cumpăr motocositoare Carpatina. Tel. 0766-547752. (R.R)
Vând Renault 11 diesel, gri
metalizat, 1987, 1596 cmc, 1.200 €
neg. Tel. 0722-440654, 0355405138. (R.R)
Vând tractor U650 în Jamu
Mare, cauciucuri noi, stare foarte
bună, 2.800 €; Ford Tranzit, număr
de Italia, 900 €; Opel Astra break
caravan, pentru piese de schimb,
1.8 benzină. Tel. 0742-943871 (RR)
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, 11.600 €. Tel.
0744-474676. (R.R)
Vând tractor Fiat 445 în Eftimie
Murgu, 3.800 €. Tel. 0765-856273.
(R.R)
Vând tractor Ferbuson, 58 CP, 2
utilaje, semănătoare de păioase şi
mig de împrăştiat îngrăşăminte,
10.000 lei neg. Tel. 0255-526023 (rr)
Vând Opel Corsa, 1.4, verde, la
Tincova, 1.800 €. Tel. 0720-989727.
(R.R)

Anunturi
,

Vând voucher; maşină Renault
Laguna, model 94, posibil un
schimb de maşină sau la 2500 €
neg, 118 CP, benzină, albastru. Tel.
0727-020102. (R.R)
Vând diferite cauciucuri, 50 -100
lei; motocicletă ETV de 125 cmc,
înscrisă, acte la zi, 650 €. Tel. 0355425973, 0729-022526. (R.R)
Vând 2 motoare de Aro în
Bocşa, 400 € neg.; cumpăr Dacia
Papuc, motor 1.9, diesel, din 20042005. Tel. 0744-381141. (R.R)
Vând 2 maşini, Cielo din 2002,
înscrisă, 2.000 € neg.; Volvo din
1982, neînmatriculată, numere de
Italia, 250 €. Tel. 0255-233854. (RR)
Vând Renault Megane. Tel.
0768-363915.
Vând jante aluminiu R13. Tel.
0744-957175.
Vând rablă 1.500 lei. Tel. 0770389708.
Vând 4 genţi de 13 cu tot cu
cauciucuri de 175 pe 70 pe 13
Michelin, şi 4 cauciucuri de 175 pe
80 pe 14 Pireli. Tel. 0723-894929.
Vând Vw Jetta, an 1989, motor
1.6, diesel, 5 uşi, culoare alb,
consum 4 l/100 km, preţ 800 €. Tel.
0752-479551.
Vând motocicletă gen chopper
Yamaha Maxim. Tel. 0748-099002.

Imobiliare
Vând casă în Reşiţa, cu grădină,
cu gaze naturale şi apă curentă,
canalizare, 3 camere, baie,
bucătărie, terasă, anexe. Tel. 0355425905, 0751-952705.
Cumpăr casă, teren în zona
neinundabilă, Dezeşti, com. Fârliug
CS. Tel. 0723-467659.
Vând teren de casă în Gherman,
2876 mp, 5.000 € neg. Tel. 0762965543. (R.R)
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând parcele de teren intravilan
în Bocşa şi în Divici. Tel. 0740524888. (R.R)
Vând apartament în Reşiţa, 2
camere, decomandat, confort 1, 63
mp, în spatele universităţii, îmbunătăţit, în bloc de cărămidă acoperit.
Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând apartament în Bocşa,
lângă spital, în bloc de cărămidă, 80
mp, garaj, 35.000 €; apartament 3
camere pe str. Sadovei, 30.000 €.
Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând casă, 2 camere, bucătărie,
anexe, curent, teren, 2900 mp, grădină, teren arabil, pomi fructiferi, posibilitate de tras apa, acte în regulă,
20.000 €. Tel. 0763-657696. (R.R)
Vând teren la 15 km de gara din
Băile Herculane, 3.400 mp, 25
€/mp. Tel. 0768-777894.
Vând apartament 2 camere,
confort 3, în Luncă, complet utilat,
îmbunătăţit, 18.500 €. Tel. 0727856750. (R.R)
Vând casă în Reşiţa, preţ de
garsonieră, renovată, îmbunătăţită,
cu instalaţie nouă, 19.000 € neg. Tel.
0756-557276, 0730-664687. (R.R)
Vând casă în Oţelu-Roşu, 4
camere, baie, bucătărie, încălzire
centrală, grădină 600 mp, curte,
garaj, 50.000 €. Tel. 0741-653435.
(R.R)
Cumpăr casă în Reşiţa. Tel.
0743-431976. (R.R)
Vând garsonieră în Reşiţa, Al.
Tineretului, et. 1, 19.500 € neg. Tel.
0720-006715. (R.R)

Vând teren în Cuptoare, 5.000
mp, 35.000 lei neg; 2 case în
Cuptoare, în aceiaşi curte, grădină
mare, 80.000 € neg. Tel. 0255233854. (R.R)
Vând garsonieră, tip cămin, 2
camere, hol, baie, intabulată, 9.500
€. Tel. 0771-551240, 0741-231484.
(R.R)
Vând casă în Goruia, 3 camere,
baie, bucătărie, pivniţă, cocină de
porci, grădină 1100 mp, curte
betonată, 17.500 € neg. Tel. 0727751324, 0371-170232. (R.R)
Vând casă în Cărbunari, 3
camere, bucătărie de vară, anexe,
12.000 € neg. Tel. 0769-427493.
(R.R)
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0255233119, 0770-849354.
Vând teren pe C. Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front stradal.
Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.
Vând apartament în Moroasa,
cu îmbunătăţiri, 46.000 €. Tel. 0759689741.
Vând apartament 3 camere în
centru. Tel. 0740-825124.
Se vinde garsonieră pe Tineretului 5 în Reşiţa, disponibilă şi parţial
renovată. Tel. 0740-203333, 0255230333 şi 0355-801355.
Cumpăr apartament 3 camere
decomandat sau semidecomandat
în bloc cu 4 etaje, exclus etajul 4.
Ofer preţul pieţei. Tel. 0740-076134.
Vând ap. 2 camere în Reşiţa,
zona Luncă, p/3, 74 mp, bloc de
cărămidă, multiple îmbunătăţiri.
Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.
Închiriez/vând hală în Bocşa, cu
toate utilităţile, 270 mp. Tel. 0723689971.
Persoană fizică vând apartament 2 camere, etaj 2 Luncă, zona
poliţie, conf. 3, centrală, termopan,
uşă metal, gresie, faianţă, laminate,
hotă, mobilă bucătărie colţar, preţ fix
18.500 €. Tel. 0727-856750.
Schimb apartament 2 camere
conf. 2 Micro 1 neîmbunătăţit cu
garsonieră + diferenţă 10.000 €. Tel.
0741-731203.
Închiriez apartament 2 camere,
renovat, modernizat, decomandat şi
mobilat în str. Retezatului nr. 17 în
Luncă în spatele Lic. 4. Tel. 0723130321.
Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, terasă, gresie, faianţă, podele
laminate, centrală încălzire, curte,
grădină, termopane. Tel. 0724700792.
Vând apartament conf. 2 cu îmbunătăţiri, mobilat, gresie, faianţă,
termopane, încălzire, etaj 4/4 cu
acoperiş, Micro 2.Tel. 0771-482592.
Închiriez apartament 2 camere,
pe termen lung, mobilat, utilat în
Govândari, Aleea Dacia, cu 120 €
+120 € garanţie returnabilă la final.
Tel. 0720-026801.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Domn, 42 ani, cu casă, caut parteneră pentru căsătorie. Tel. 0726748987.
Bărbat 43, 185, 90 educat,
romantic, discret caut pt. prietenie
domnişoară fără prejudecăţi, discretă. E-mail: autohot66@yahoo.com
Ofer clipe deosebite doamnelor
şi cuplurilor. Eu domn, 36 ani,
educat, curat, discret, dotat. Tel.
0742-682681.

ANUNŢ CONVOCARE
Pe data de 25 Mai 2010 orele 16.00 la Sediul Asociaţiei
Persoanelor cu Handicap Neuromotor Al. Trei Ape nr. 2, va avea loc
Adunarea Generală.
Ordinea de zi:
1. Raportul de activitate 2009
2. Raportul Financiar contabil 2009
3. Raportul Comisiei de Cenzori
4. Alegere Consiliului Director şi al Comisiei de cenzori
pentru următorii 4 ani.
În caz de neprezentare a cvorumului de cel puţin 51% se va
reprograma Adunarea Generală pentru 01 iunie 2010 orele 16.00.
Ştefan Steiner, preşedinte AHN-CS, Tel. 0751-486304, 0771-725883

Anunturi
,
Imobiliare
Vând teren la sosea internaţională, la 4 km de Băile-Herculane,
17.000 mp, FS 60m, posibilitate
racordare la apă şi curent, acte la zi,
cu 11 €/mp, neg. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat, 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 400 m de
sosea internaţională, pe malul râului
Belareca, cu 8 €/mp. Bun pentru
privatizare. Tel. 0720-026801.
Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane Iedărsiţa, cu 8
€/mp. Tel. 0720-026801.
Schimb casă mare şi teren în
Dognecea cu apartament două
camere sau garsonieră confort 1
complet utilată în Reşiţa. Tel. 0744398911.
Închiriez sau vând cameră de
cămin, îmbunătăţită, pe Calea
Caransebeşului. Tel. 0752-055987.
Vând sau dau în parte mai multe
terenuri la Ezeriş. Tel. 0752-055987.
Vând casă în judeţul Arad, ieftin,
4 camere, hol, grădină cu pomi. Tel.
0752-055987.
Vând casă la Ezeriş. Tel. 0355803955.
Proprietar vând apartament 2
camere, mobilat, str. Sportului, zona
Comisariat, 29.000 € neg.Tel. 0788219327, 0752-440404.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.

Anunturi
,

Vând apartament 3 camere,
et.1, confort 1, pe Bulevardul
Republicii, lângă Tradafiru. Tel.
0355-80114, 0255-253973.
Vând casă, Bocşa Montană,
central, aranjată, toate utilităţile, 3
camere, dining + bucătărie, 2 băi,
garaj. Preţ 47.000 € neg. Tel. 0255555023, 0771-245398.
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 grădină în Gătaia, 500 mp,
în centru (loc de casă). Tel. 0256410590, 0747-832171.
Vând casă în Reşiţa, zonă bună,
75.000 €. Tel. 0770-497364, 0355418303.
Vând casă deosebită, situată
central, pretabilă pentru 2 familii, 6
camere, 2 băi, curte cu terasă. Tel.
0770-751533.
Vând apartament, 4 camere,
160 mp, cărămidă arsă, 2 băi, 2
balcoane, garaj, pivniţă. Tel. 0770751533.
Persoană fizică vând garsonieră, confort 1, 30 mp, et. 2, îmbunătăţită, liberă, 12.600 €. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, 12.000 €. Tel. 0741166573.

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 12.05.2010: în jurul orei 20.30,
pe D.N. 57B, s-a produs un accident
de circulaţie soldat cu vătămarea
corporală a două persoane.
l 13.05.2010: pe D.N. 6, pe raza
localităţii Sacu, a fost depistat un
tânăr de 24 ani, ce conducea un autoturism cu numere de înmatriculare
false.
l 14.05.2010: accident pe D.C.
75, soldat cu rănirea uşoară a unei
persoane.
l 14.05.2010: un tânăr de 26 de
ani din Târnova a fost împuşcat în
zona pieptului. Victima a fost
transportată la Spitalul Judeţean din
Reşiţa unde i-au fost acordate îngrijiri medicale, fiind diagnosticat cu
plagă prin împuşcare în zona
toracică.
l 14.05.2010: poliţiştii din Caransebeş au oprit în trafic, pentru
control, un autoturism condus de un
bărbat, de 30 ani, din Bulgaria. În
urma verificărilor efectuate s-a
stabilit faptul că acesta nu figurează
ca fiind posesor de permis de
conducere, de nicio categorie.
l 14.05.2010: Poliţia Municipiului
Caransebeş a depistat în trafic, un
tânăr de 23 ani, în timp ce conducea
un autoturism ce avea inspecţia
tehnică periodică şi cartea verde
expirate.
l 15.05.2010: în jurul orei 20.30,
Poliţia Municipiului Reşiţa a fost
sesizată prin apelul de urgenţă 112,
cu privire la faptul că în Râul
Bârzava, a fost găsită o persoană
decedată. La faţa locului s-a
deplasat o echipă operativă care a
identificat persoana decedată ca
fiind un bărbat de 74 ani, din Reşiţa.
În urma examinării sumare a

cadavrului de către medicul legist
s-a constatat că nu sunt urme de
violenţă, în cauză nefiind suspiciuni
de omor. Cadavrul a fost transportat
la morga Spitalului Judeţean din Reşiţa în vederea efectuării necropsiei
şi stabilirii cauzei decesului.
l 15/16.05.2010: în jurul orei
01.30, poliţiştii din Caransebeş au
depistat un bărbat, de 35 ani, judeţul
Argeş, în timp ce conducea un
autoturism având o alcoolemie de
0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.
l 16.05.2010: lucrători din cadrul
Poliţiei Oţelu Roşu au oprit pentru
control un autoturism condus de un
tânăr, de 23 ani, din Bucureşti, care
avea numerele de înmatriculare
provizorii, eliberate în Germania,
expirate.
l 16.05.2010: pe DN 58B un biciclist a fost implicat într-un accident
rutier. În urma accidentului a rezultat
rănirea gravă a biciclistului, care a
fost transportat la Spitalul Judeţean
Reşiţa.
l 17.05.2010: în jurul orelor 14.30
s-a produs un accident mortal pe DN
58/B
l 17.05.2010: accident pe DN 58,
soldat cu rănirea uşoară a două
persoane
Inspector atul pentr u
Situaţii de Urgenţă
l 13.05.2010: un copil în vârstă de
1 an şi jumătatea a rămas blocat în
casă. Pentru deschiderea uşii apartamentului au intervenit pompierii
militari, acţiunea încheindu-se, din
fericire, fără incidente.
l 13.05.2010: săpăturile executate pe şantierele reşiţene au scos la
iveală, o bombă de aruncător/calibru 120 mm. Muniţia a fost ridicată
în condiţii de siguranţă de către
echipa pirotehnică a ISU „SMENIC”.

Anunturi
,

Anunturi
,

Vând grădină 1100 mp înspre
Drumul Lupacului.Tel. 0355-410067
Familie serioasă, dorim să închiriem o casă în Reşiţa sau Câlnic,
sau să îngrijim bătrâni. Tel. 0724653985.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, în Centru, preţ neg. Tel.
0724-950776.
Vând urgent sau schimb apartament, 3 camere, confort 1, semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri,
gresie, faianţă, laminate, centrală,
termopane, uşă metalică, cu apart.2
camere sau garsonieră + diferenţa.
Tel. 0749-486188, 0355-802548.

Doresc să îngrijesc un copil. Tel.
0728-741854. (R.R)
Transport marf ă intern şi
internaţional. Tel. 0745-274929.
Transport marfă cu camionetă
acoperită, prelată, 1,5 tone util. Tel.
0742-527232.
Predau ore de germană pentru
începători sau avansaţi la un preţ
mic. Tel. 0754-889176.
Traducător autorizat, efectuez
traduceri română-germană şi invers
la un preţ mic. Tel. 0754-889176.
Repar calculatoare la domiciliu.
Tel. 0748-563666.
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.
Caut meseriaşi pentru lucrări în
Cel mai mic preţ din oraş. Tel. 0730construcţii. Salariu negociabil. Tel.
116541, 0770-389765.
0760-094479.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Ofer gratuit unei persoane
handicapate o proteză performantă
pentru piciorul drept, cârje diferite
dimensiuni. Tel. 0770-751533.
Caut să îngrijesc copii şi bătrâni.
Tel. 0770-391275.
Caut să îngrijesc un copil indiferent de vârstă, salariu negociabil.
Tel. 0731-533176.
Fac menaj. Tel. 0731-882361,
0770-456679. (R.R)
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

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

“Cariera e în mâinile tale”

Comunicat de pres@

AJOFM Caras Severin derulează proiectul “Cariera e în
mâinile tale” în cadrul Programului Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară 2
„Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”;
Domeniul Major de Intervenţie: 2.3 „Acces şi participare la
formare profesională continuă”. Durata de implementare a
proiectului este de 20 de luni în perioada 01.09.2009
30.04.2011. Valoarea totală a proiectului este de 1 454 969 lei.
Asistenţa financiară nerambursabilă este de 1 347 919 lei.
AJOFM Caras-Severin va aduce la cunostinta ca in data
de 15 iunie 2010 va incepe cursul in meseria de lucrator in
comert si in data de 28 iunie 2010 cursul de bucatar, cursuri ce
se desfasoara in localitatea Resita, la Centrul de Formare
Profesionala situat pe strada Valiugului 103.
Cursurile sunt gratuite, se pot inscrie angajati fara
experienta si competente, muncitori necalificati; angajatii cu
un nivel scazut de calificare sau cu calificari redundante pe
piata muncii si care doresc sa se califice intr-o meserie din
domeniul serviciilor; angajatii cu experienta si competente,
dar fara o certificare a acestora; angajatii calificati intr-o
meserie, care si-au manifestat dorinta de a se recalifica intruna din cele trei meserii.
Pentru cei interesati sa se califice in meseriile sus
mentionate, pot sa ne contacteze la nr. tel. 0255-221015 sau
la Centrul de Formare Profesionala din cadrul AJOFM Resita,
responsabil judetean Simona Cosmagiu.

În perioada Sărbătorii Rusaliilor, toate
casieriile Enel Energie din judeţul CaraşSeverin vor fi închise luni 24.05.2010 - zi
liberă legală cu ocazia Sărbătorii Rusaliilor.
Marţi 25 mai, toate casieriile vor funcţiona
conform programului obişnuit de lucru.
În perioada în care casieriile vor fi închise,
clienţii Enel Energie care doresc să îşi achite
factura de energie electrică pot utiliza şi
modalităţile alternative de plată şi anume:
NUMERAR
l la magazinele şi supermarketurile care au
afişată sigla PAYPOINT şi PAYZONE, pe
baza facturii
REŢEAUA DE ATM-uri (bancomate)
l BCR pentru deţinătorii de card BCR;
l BRD pentru deţinătorii de card BRD;
l ING Bank - prin Self Bank şi Express
Payments - pentru deţinătorii de card ING;
l Unicredit Ţiriac Bank - pentru deţinătorii
de carduri emise de orice bancă din România
INTERNET, la: BCR Click 24 Banking
BCR, BRD BRD-NET, Citibank Citibank Online, ING Bank Home Bank, Unicredit Ţiriac
Bank Online Banking şi BusinessNet, orice
bancă din România care oferă acest serviciu;
Precizăm că, pentru perioada în care nu
este prevăzut program cu publicul, nu se vor
face preavizări sau deconectări de la reţeaua
de energie electrică.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 19.05.2010
REŞIŢA: Amanetar: 1; Asistent medical generalist: 1; Automatist: 2; Barman: 1; Bucătar: 1; Coafor: 2;
Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 2; Director comercial: 1; Director tehnic: 1; Dulgher: 4;
Electrician în construcţii: 5; Faianţar: 1; Frizer: 2; Încasator şi cititor contoare de energie electrica, gaze, apa:
1; Inginer de cercetare în electromecanica: 1; Instalator apa, canal: 2; Maistru construcţii civile, industriale şi
agricole: 1; Manichiurist: 2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa, gresie,
parchet: 12; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 4; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 5; Operator calculator electronic şi reţele: 5; Ospătar: 1; Pizzar: 1; Programator: 1; Psiholog: 1;
Sudor: 5; Sudor manual cu flacăra de gaze: 3; Zidar pietrar: 3; Zidar restaurator: 1; Zidar rosar tencuitor: 3;
ANINA: Lucrător la amenajare teren sportiv : 1; Sef birou organizaţie politică, obştească, umanitară: 1;
Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
BOCŞA: Circularist la tăiat lemne de foc: 2; Dulgher: 2; Inginer electrotehnist: 3; Inginer producţie: 2;
Manipulant mărfuri: 4; Proiectant inginer electrotehnic: 2; Zidar-rosar-tencuitor: 2;
BĂILE HERCULANE: Bucătar: 1; Director vânzări: 1; Femeie de serviciu: 2; Îngrijitor clădiri: 1; Lucrător
bucătărie: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1; Tâmplar universal: 1; Vânzător: 1;
CARANSEBEŞ: Muncitor necalificat în silvicultură: 2; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 30; Operator roboţi industriali: 1;
ORAVIŢA: Administrator de reţea de calculatoare: 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 3; Muncitor
necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 4; Operator maşini unelte
semiautomate şi automate: 1;
OŢELU ROŞU: Agent de intervenţie paza şi ordine: 5; Macaragiu: 2; Maşinist pod rulant: 2; Muncitor
necalificat în metalurgie: 5; Pregătitor materiale de şarje: 10; Zidar samotor: 1;
TOTAL JUDEŢ: 171

(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 redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a33-a:
17-a:

HANDBAL

Oltchim pierde in finala Ligii Campionilor. Castigarea in premiera a Ligii Campionilor a ramas doar un vis pentru Oltchim Ramnicu
1. CFR Cluj
Valcea, reprezentanta Romaniei in cea mai importanta competitie a
2. Unirea Urziceni
handbalului feminin european pierzand si mansa secunda a finalei cu
3. FC Timisoara
Viborg, scor 31-32 (15-16). In tur, echipa daneza s-a impus cu 28-21,
4. FC Vaslui
avantaj care s-a dovedit a fi hotarator in perspectiva returului de la Bu5. Steaua Bucuresti
curesti. Romancele incheie cu fruntea sus o finala de Liga Campionilor,
6. Dinamo Bucuresti
intr-o partida retur in care a jucat de la egal la egal cu campioana.
La cabine s-a intrat cu 16-15 in favoarea lui Viborg, echipa daneza
7. Otelul Galati
pastrandu-se in avantaj si in debutul partii secunde pe fondul mai
8. Rapid Bucuresti
multor ratari ale jucatoarelor de la Oltchim. Neagu a redus din diferenta
9. FC Brasov
cu o aruncare de pe picioare (scor 16-17), dar Jurack si-a continuat
10. Gaz Metan Medias
show-ul, astfel ca scorul a devenit 10-16 pentru campioana
11.
Gloria Bistrita
Danemarcei. Viborg s-a distantat la cinci goluri, cea mai mare diferenta
12. Inter Curtea de Arges
a meciului (22-17), dupa care Oltchim a incercat sa limiteze pe cat
13. Astra Ploiesti
posibil ecartul. Pidpalova a ajuns la 7 reusite personale si scorul s-a
14. U. Craiova
strans la 22-24, pentru ca in minutul 53 Valeria Bese sa restabileasca
15. Pandurii Tg. Jiu
egalitatea, scor 28-28. Chiar si asa Oltchim nu a mai reusit sa tina pasul
16. Poli Iasi
in ultimele minute si Viborg s-a impus in final cu 32-31, Grit Jurack fiind
17. Ceahlaul Piatra Neamt
golgetera intalnirii, cu 11 reusite.
18. Unirea Alba Iulia
Viborg a mai castigat Liga Campionilor in 2006 si 2009. Extrema
Etapa urmatoare (34/34, ultima) Sambata 22.05: International - dreapta Cristina Varzaru, care este capitanul nationalei României, a
Steaua; FC Vaslui - Dinamo; Ceahlaul - CFR Cluj; U Craiova - Otelul cucerit titlul de golgeter al Ligii Campionilor, cu un total de 101 goluri
Galati; Astra - Gaz Metan Medias; FC Timisoara - FC Brasov; Alba Iulia marcate.
- Pandurii Tg. Jiu; Poli Iasi - Unirea Urziceni; Rapid - Gloria Bistrita.
Toate meciurile incep la ora 16:30.
M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
33 19
9 5
42
33 17 12 4
51
33 15 14 4
54
33 17
8 8
42
33 17
8 8
47
33 13 14 6
48
33 14
8 11
38
33 13 10 10
51
33 11 10 12
38
33 9 14 10
33
33 10 11 12
34
33 10 6 17
32
33 8 11 14
33
33 10 3 20
41
33 6 13 14
18
33 7 10 16
27
33 6 10 17
26
33 7 5 21
33

P
GP
GP P P
21 66p
25 63p
25 59p
28 59p
36 59p
35 53p
35 50p
37 49p
29 43p
37 41p
44 41p
47 36p
45 35p
52 33p
30 31p
48 31p
53 28p
61 26p

RUGBY
„Stejarii“ sunt favoriţi în „dubla“ cu Ucraina. Clasată pe locul 3
la finalul ediţiei 2009-2010 a Cupei Europene a Naţiunilor, echipa de
rugby a României reintră sâmbătă, 22 mai, în focurile luptei pentru
calificarea la turneul final al Rugby World Cup ce va avea loc anul viitor,
în Noua Zeelandă.
Primul obstacol în calea „stejarilor" este Ucraina, o formaţie în faţa
căreia, în mod normal, sunt mari favoriţi. De altfel, ei au câştigat la
diferenţe mari ultimele dispute: 97-0 la Bucureşti, în 2005 (a doua
victorie după numărul punctelor marcate din istoria echipei noastre) şi
58-0 la Kiev, în 2006. În faza precendentă a preliminariilor, ex-sovieticii
au depăşit cu 27-11, într-o singură manşă, la Siauliai, formaţia
Lituaniei, întrerupând o serie de 18 meciuri victorioase ale acesteia
(record mondial). Meciul retur România - Ucraina este programat în 5
iunie, la Botoşani. Dacă va câştiga „dubla" cu vecinii, naţionala noastră
va juca în iulie, cu Tunisia, la Bucureşti sau la Buzău. Apoi, la toamnă,
în ultima fază a preliminariilor, România va întâlni, cel mai probabil,
selecţionata Uruguayului - returul va avea loc în ţara noastră.

ATLETISM
Nicoleta Grasu, pe locul 5 în prima etapă a Ligii de Diamant.
Atleta româncă s-a clasat pe locul 5 în proba de aruncarea discului din
cadrul primei etape a Ligii de Diamant, care s-a desfăşurat la Doha
(Qatar), la sfârşitul săptămânii trecute.
Chiar dacă şi-a întrecut cea mai bună performanţă a sezonului, din
prima aruncare, 61.63 m, românca nu a reuşit să prindă podiumul.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
08 - 30 mai:
22 mai:
23 - 30 mai:
23 mai - 06 iun:

CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2010;
FOTBAL - Finala UCL, B. Munchen - Internationale;
TENIS DE MASA - Camp. Modial, echipe, Moscova;
TENIS - Turneu ATP si WTA, Roland Garros, Londra.

DE VĂZUT LA TV:
LUPTE: Gala K1 Romania
Vineri ProTV ora 22:30
RUGBY: Cupa Mondiala
Sambata TVR 2 ora 11:00
CICLISM: Turul Italiei, ziua 14
Sambata Eurosport ora 15:00
FOTBAL: Finala UEFA Champions League, Bayern Munchen - Inter
Sambata TVR 1 ora 21:40
MOTORSPORT: FIA Formula 2, Cursa de la Monza
Duminica Eurosport ora 14:45
TENIS: Openul Frantei, Roland Garros, ziua 1
Duminica Eurosport ora 18:30
FOTBAL: Finala Cupei Romaniei, CFR Cluj - FC Vaslui
Miercuri ProTV ora 21:00
HANDBAL: Meci din preliminarile CE 2010, Portugalia - Romania
Miercuri TVR 2 ora 21:00

VOLEI

TENIS

Vineri/21 Mai

Timişoara

Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+14ºC
+7ºC

Reşiţa
Oraviţa +19ºC
+10ºC

+15ºC
+8ºC

Luni, 24 Mai
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Extaz in cadrul echipei Reb
Bull dupa dubla spectaculoasa
reusita de cei doi piloti, Webber si
Vettel. Dupa o cursa plina de
incidente, australianul Webber a
urcat din nou pe prima treapta a
podiumului de premiere, urmat de
coechipierul sau Vettel. Aceasta a
fost sansa de revenirea a celor de
la Red Bull care acum sunt leaderi
atat in clasamentul pilotilor cat si
cel al constructorilor. Locul al 3-lea
a fost ocupat de polonezul Kubica
care a rezistat foarte bine
atacurilor din partea lui Massa si
dovedind inca o data ca este un
pilot de valoare si ca in curand se
va lupta pentru titlu.
Desi au luat startul 24 de piloti,
numai 12 dintre acestia au reusit
sa invinga circuitul stradal din
Monaco si sa treaca de linia de
sosire. Dupa nici macar un tur de
la start, safety car-ul a intrat pe
pista, ca urmare a unui accident
suferit de Hulkenberg la iesirea
din tunel, insa aceasta a fost
sansa lui Alonso de a reveni, cu o
strategie bine pusa la punct in
ultimul moment de intrare la boxe.
Spaniolul a reusit o cursa de
recuperare fantastica si a revenit
de pe ultima pozitie pe locul al
6-lea. Dezamagire mare in cadrul
echipei McLaren Mercedes dupa
ce motorul cu care era echipata
Echipele României debutează în faza finală a preliminariile CE masina lui Button a cedat la numai
2011 de volei. La masculin, în turul precedent al preliminariilor CE,
3 tururi dupa start.
România a eliminat Moldova (2:3 şi 3:0). La sfârşitul acestei
săptămâni, echipele feminină şi masculină de volei ale României
dispută primele meciuri în faza a treia a preliminariilor Campionatului
European 2011. Fetele joacă în Belgia, băieţii în Turcia.
Victor Crivoi, în turul secund
Aflate într-un moment de răscruce din istoria lor - în urmă cu doi ani
al
calificărilor
la Roland Garros.
ocupau poziţii slabe în ierarhia mondială - naţionalele de volei încearcă
să revină în prim-plan după ce anul trecut au avut evoluţii încurajatoare Tenismanul Victor Crivoi, locul
159 ATP, l-a învins, marţi, cu
în calificările pentru Campionatul Mondial din acest an.
Cu un nou antrenor - sârbul Darko Zakoci, dar şi cu un lot de scorul de 7-5, 6-3, pe jucătorul
jucătoare din care fac parte experimentatele Carmen Ţurlea, Mirela francez Guillaume Rufin, al 30-lea
Corjeuţanu, Anca Martin, Iuliana Nucu, Alina Albu, echipa feminină are favorit şi locul 151 ATP, în turul
şanse să se revină la turneul final după o absenţă de şase ani. întâi al turneului de calificare de la
România este în grupă cu Belgia, Slovenia şi Suedia, urmând a disputa Roland Garros, dotat cu premii în
două turnee, la Hasselt (Belgia), în week-end, şi la Constanţa. valoare de 16.807.400 de euro.
Ocupanta primului loc va obţine direct calificare, în timp ce a doua
În următoarea fază, Crivoi va
clasată va juca meci de baraj.
evolua împotriva învingătorului
Misiunea naţionalei masculine, în schimb, este extrem de dificilă, d i n t r e R i c a r d a s B e r a n k i s
dacă nu imposibilă. România este în grupă cu Italia, multiplă (Lituania, locul 189 ATP) şi Reda
campioană olimpică, mondială şi europeană, mare favorită la locul 1, El Amrani (Maroc, locul 208 ATP).
Turcia, ţară în care s-au băgat mulţi bani în volei, şi Belarus, exponentă Românul va primi un cec în
a şcolii ex-sovietice. Turneele vor avea loc la Ankara, în Turcia (21-23 valoare de 4.000 de euro pentru
mai), şi la Gioia del Colle, în Italia (28-30 mai). Şi cu siguranţă că victoria de marţi.
reprezentantele acestor ţări vor ocupa primele două locuri.
Adrian Ungur a fost eliminat
Iată programul meciurilor echipelor noastre:
în primul tur al calificărilor la
Feminin: Turneu 1 - Hasselt (Belgia):
Roland Garros. Tenismanul
21 mai: ROMÂNIA - Slovenia;
Adrian Ungur a fost eliminat,
22 mai: Belgia - ROMÂNIA;
marţi, în primul tur al calificărilor
23 mai: Suedia - ROMÂNIA.
de la Roland Garros. Ungur a fost
Masculin: Turneu 1 - Ankara (Turcia):
învins, cu scorul de 6-7 (8/10), 6-1,
21 mai: Turcia - ROMÂNIA;
6-3, de kazahul Andrei Kukuşkin,
22 mai: ROMÂNIA - Italia;
cap de serie numărul 22.
23 mai: Belarus - ROMÂNIA.

Joi/20 Mai

+17ºC
+10ºC

+21ºC
+1 3 º C

Sâmb@t@/22 Mai

Duminic@/23 Mai

Timişoara
Caransebeş

+18ºC
+11ºC

Reşiţa

+22ºC
+14ºC

Miercuri, 26 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+17ºC
+9ºC

Caransebeş

+24ºC
+13ºC

Reşiţa

+16ºC
+11ºC

Joi, 27 Mai

Vineri, 28 Mai

+22ºC
+9ºC

Oraviţa +23ºC
+13ºC

Oraviţa +22ºC
+13ºC

Oraviţa +20ºC
+13ºC

+17ºC
+12ºC

Marţi, 25 Mai

FORMULA 1

+19ºC
+12ºC

Sâmbătă, 29 Mai

Duminică, 30 Mai

Reşiţa

+24ºC/+16ºC

+24ºC/+13ºC

+27ºC/+17ºC

+28ºC/+17ºC

+28ºC/+17ºC

+19ºC/+9ºC

+21ºC/+11ºC

Timişoara

+25ºC/+15ºC

+24ºC/+13ºC

+27ºC/+16ºC

+29ºC/+16ºC

+29ºC/+16ºC

+21ºC/+9ºC

+21ºC/+12ºC

| 20 - 26 Mai 2010 | PRISMA

