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Pe când modernizarea Semenicului?
Un prim pas spre modificarea din temelii a conformaţiei
„triunghiului“ turistic Semenic-Crivaia-Trei Ape, din Banatul Montan, sar putea spune că poate fi făcut fi făcut odată cu demararea lucrărilor la
DJ 582, Slatina Timiş - Văliug. Cel puţin, dacă vorbim din punct de
vedere al infrastructurii rutiere. Pe tronsonul acesta s-a mai lucrat, dar

el este încă aproape impracticabil, cel puţin pentru autovehiculele
obişnuite. Şi, totuşi, acest drum scurtează cu 60 de kilometri accesul
spre Muntele Semenic şi întreaga zonă turistică. Lucrările costă foarte
mult, şi, de aceea, consilierii judeţeni au hotărât, la un moment dat, ca
acestea să fie transferate de pe Programul PHARE, pe fonduri
structurale din cadrul Programului Operational Regional (POR).
Primul studiu de fezabilitate pentru realizarea acestui drum,

întocmit de PAD Consult Timişoara, prevedea, explica senatorul Iosif
Secăşan, fostul preşedinte al Consiliului Judetean Caraş-Severin,
costuri de 19 milioane de euro, din care prin PHARE s-ar fi acordat cinci
milioane, restul sumei urmând să fie suportată de Guvern şi de
Consiliul judeţean. Noile studii, însă, arată Secăşan, atestă costuri de
27 de milioane de euro, doar pe tronsonul Slatina Timiş - Văliug. În
aceste condiţii, Consiliul judeţean trebuia să contribuie cu 20 de
milioane de euro, sumă, evident, enormă pentru un buget local. Este şi
motivul pentru care s-a decis transferarea acestui proiect, numit acum
„Modernizarea DJ 582 Slatina Timiş - Văliug“, pe fonduri POR, ceea ce
ar însemna o contribuţie de 8,88 milioane de euro din partea Consiliului
judeţean. Proiectul a fost depus spre finanţare, desigur, reactualizat.
Iar porţiunea Văliug - Reşiţa o va finanţa Consiliul judeţean.
Autorităţile locale, unii parlamentari de Caraş-Severin, au sesizat
cu mai multă vreme în urmă importanţa realizării acestei „scurtături“ la
standarde moderne. Băile Herculane şi Semenicul ar putea fi astfel
incluse într-un unic pachet turistic. E nevoie de modernizări rutiere, mai
ales pentru că Semenicul, ca staţiune, a devenit un loc de turism individual, turismul mare fiind pe cale de dispariţie. De aceea, adoptarea
unei strategii turistice, pentru a nu se face drumul numai „în interesul
celor care au case de vacanţă în zonă“, cum se mai spune, se impune
de la sine. Pe Semenic ar mai fi nevoie neapărat de o hotărâre de guvern prin intermediul căreia să fie trecute în domeniul schiabil o serie de
terenuri care sunt în acest moment ale primăriilor. De altfel pe platoul
Semenic există la ora actuală un mare talmeş-balmeş de terenuri, un
nou gordian care se anunţă foarte greu de tăiat. (Dan Apostolescu)
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În perioada 23-25 iulie asociaţia “Valea Cernei” organizează o tabără
de ecologizare denumită “Amprenta ecologică“ cu desfăşurare pe Lacul
Prisaca din staţiunea Băile Herculane.
Tabăra se va desfăşura pe durata a trei zile şi va cuprinde, pe lângă
acţiunile efective de colectare a deşeurilor de pe lac cât şi din împrejurimile
acestuia şi alte activităţi cu tematică ecologică, la care vor participa
voluntari din mai multe judeţe. Acţiunea “Amprenta ecologică” are ca scop
motivarea, prin propriul exemplu, a comunităţii locale şi a turiştilor în
adoptarea unei atitudini responsabile faţă de arealul geografic reprezentat
de Valea Cernei, respectiv lacul Prisaca, mizându-se şi pe antrenarea
factorilor interesaţi în acţiuni de menţinerea biodiversităţii sau diseminarea
informaţiilor despre biodiversitate şi arii protejate, nu în ultimul rând fiind
vorba de ecologizarea lacului Prisaca.
Programul acţiunii va debuta vineri, 23 iulie, cu primirea voluntarilor,
camparea acestora şi prezentarea programului. Sâmbătă, va începe
propriu-zis acţiunea de ecologizare şi se va încheia cu demonstraţii şi
concursuri pe apă, iar duminică în ultima zi de activitate va avea loc o
expunere pe tema biodiversitate, arii protejate şi poluare în arealul
geografic Valea Cernei urmată de o conferinţă de presă.
Asociaţia se bucură şi de sprijinul autoritatilor locale: Primaria orasului
Baile Herculane, Directia Silvica Resita, Parcul National Domogled - Valea
Cernei, Agentia Pentru Protectia Mediului Caras-Severin
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Pentru 44 de milioane de euro, Re}i]a s-a transformat în }antier
Multîncercata capitală a Banatului Montan se va moderniza, din
punct de vedere al alimentării cu apă şi canalizare, dar cu preţul a sute
de şanturi şi săpături. În plus, devierea transportului greu prin municipiu pune o dată în plus în pericol singurul pasaj suspendat care leagă
oraşul vechi de marea aglomerare urbană din cartierul Lunca Bârzavei.
Câştigarea proiectului ISPA de refacere a alimentărilor cu apă şi
epurarea apelor uzate, în valoare de 52 de milioane de euro, de către
Caraş-Severin, înseamnă o reţea de distribuţie de apă de 98,178 km,
9.936 de contoare, 511 cămine-vane, 743 de hidranţi, reabilitarea
staţiei de tratare şi alimentare cu apă la Reşiţa, sistem de canalizare a
Reşitei, cuprinzând 30,5 km canal, 28 staţii de pompare, extinderea
staţiei de epurare, având drept beneficiar direct societatea Aquacaraş.
Consiliul judeţean a beneficiat de 44 de milioane de euro iar 11
milioane reprezintă contribuţia locală la acest proiect care a
transformat oraşele judeţului, dar mai ales Reşiţa, într-un adevărat
şantier pentru aproape doi ani. Asta dacă lucrările se vor termina în
luna octombriea acestui an, după cum se estimează.
La Reşiţa, lucrările demarate în cadrul ISPA au îngustat străzile, au
făcut dificil nu numai traficul rutier dar şi pe cel pietonal. Toate
speranţele reşiţenilor se leagă de faptul ca măcar la final trotuarele şi
şoselele să fie refăcute măcar cum erau în stadiul iniţial. Deşi era de

aşteptat un grad accentuat de inconfort pentru pietoni şi pentru
conducătorii auto, multora dintre locuitorii oraşului li se blochează
efectiv accesul în propriile case, pentru că nu întotdeauna
constructorul - Hidroconstrucţia Caransebeş, supravegheată de
compania Louis Berger - respectă normele de acces. O anumită, să-i
spunem, dezorganizare de şantier, la unele dintre lucrări, dă serioase
bătăi de cap celor care locuiesc în zonele unde se execută lucrări.
Peste toate acestea, însă, o decizie a Companiei de Autrostrăzi şi
Drumuri Naţionale, prin care se deviază traficul greu prin Reşiţa şi
Arad, din cauza unor lucrări pe DN 7, între Timişoara şi Lugoj, a
complicat, pentru o vreme, şi mai mult lucrurile. La Reşiţa, maşinile
grele au aglomerat traficul şi aşa sugrumat de lucrările ISPA. Ele nu pot
fi oprite pentru că anumite tronsoane de drum din municipiu au fost
cedate Companiei de Drumuri Naţionale spre modernizare. Pericolul
cel mai însemnat îl reprezintă pasajul suspendat care face legătura
dintre oraşul vechi şi cartierul cel mai aglomerat al Reşiţei: Lunca
Bârzavei. Acesta figurează pe lista autorităţilor naţionale ca
reprezentând o situaţie de urgenţă, după ce s-a constatat că structura
sa de rezistenţă este foarte slăbită. Tramvaiul şi traficul greu pe acest
pod sunt tocmai acele elemente care-l pot slăbi şi mai mult.
(Dan Apostolescu)
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Asociaţia Conexiune Umanitara C-S şi Organizaţia Pentru Artă
şi Cultură din Timişoara, organizează azi o discuţie cu tema
"Deschiderea societăţii - mit sau necesitate", pentru a discuta
subiectul includerii sociale. Întâlnirea are Ioc în ceainăria Librăriei
Semn de Carte. Aceasta întâlnire este parte a proiectului "O mie de
zâmbete!", proiect finanţat prin Programul Tineret în acţiune.

Pe 11 iunie 2010 a fost inaugurată noua aripă de clădire
construită la Căminul pentru Persoane Vârstnice Sacu.
Lucrările de modernizare de la centrul de asistenţă socială
vor continua cu reabilitarea clădirii existente, un fost conac
care datează din 1850 şi care a fost amenajat în 1978 ca şi
cămin pentru persoane vârstnice.

Situa]ia principalilor indicatori privind veniturile }i cheltuielile
bugetelor locale din Cara}-Severin, pentru perioada 2000-2010
Situaţia centralizată la nivelul jud. C-S, a
principalilor indicatori privind veniturile bugetelor
locale, pentru perioada 2000-2010, arată o creştere
semnificativă a totalului acestora.
De exemplu, dacă în 2000, totalul veniturilor se
ridicau la aproape 41,5 milioane lei, în prezent,
acestea au crescut la peste 581 de milioane lei. Din
aceste sume, în urmă cu zece ani, se cheltuiau 203
mii pentru ajutorul social, iar acum, sumele se ridică
la aproape 10 milioane lei. De asemenea, pentru
asistenţa socială se cheltuiau circa 6,5 milioane lei,
pentru ca în prezent, aceste cheltuieli să crească la
aproape 109 milioane lei.
De asemenea, în ceea ce priveşte situaţia
persoanelor cu handicap neinstituţionalizate,
aferentă anilor 2000-2009, precum şi a plăţilor
drepturilor persoanelor cu handicap, la nivelul jud. CS numărul acestora a crescut de la 8.398, la 12.263,
dintre care, 10.465 sunt adulţi, iar restul copii. Dacă
în anul 2000, drepturile acordate persoanelor cu
handicap se ridicau la 2,3 milioane lei, în 2009, suma
a crescut la 33 milioane lei. Sumele plătite de la
bugetul de stat din fonduri alocate de Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în anul 2000,

erau de 4 milioane lei, pentru ca în 2009, acestea să
ajungă la 120 milioane lei. De ajutoare pentru
încălzirea locuinţelor au beneficiat, în perioada 20022003, aproape 19 mii de persoane, numărul acestora
crescând anual, astfel încât, în anul trecut, numărul
beneficiarilor depăşind 65 mii. „Acestea sunt doar
câteva din exemplele care ar putea explica situaţia cu
care ne confruntăm în prezent. Gândiţi-vă că în C-S,
din 320 mii locuitori, 114 mii primesc diferite forme de
ajutor social. Ori, până nu ajungem la un echilibru din
acest punct de vedere, nici nu vom reuşi să depăşim
criza, cel puţin la nivel judeţean”, a precizat prefectul
de C-S, Octavian Ţunea.
În opinia prefectului, „deşi oamenii sunt supăraţi
acum, cu toţii suntem conştienţi că altă soluţie nu
există. Tot timpul s-a crezut că statul e sac fără fund.
Iată că realitatea ne-a demonstrat că lucrurile nu stau
chiar aşa”. Cei interesaţi pot solicita, de la Cancelaria
Prefectului, întreaga situaţie a principalilor indicatori
privind veniturile şi cheltuielile bugetelor locale din CS, pentru perioada 2000-2010.
Biroul de Presă al Instituţiei Prefectului -Judeţul

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.
l Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
l 11.06.2010: pe D.J. 684, s-a
produs un accident de circulaţie în
următoarele împrejurări: conducătorul unui moped din direcţia Voislova - Rusca Montană, nu a adaptat
viteza de deplasare într-o curbă
nesemnalizată spre stânga, a pierdut controlul mopedului şi a intrat în
coliziune cu un stâlp din lemn, situat
în afara părţii carosabile, pe partea
dreapt ă a direc ţiei sale de
deplasare.
l 11.06.2010: neatenţia unui conducător auto s-a soldat cu rănirea
gravă a unei bicicliste pe B-dul
Republicii din Reşiţa. În timp ce conducătorul auto a deschis portiera
stângă pentru a coborî din autoturismul parcat neregulamentar pe
banda 1 a B-dului Republicii, în
zona de acţiune a indicatorului
„Oprirea interzisă”, nu s-a asigurat
corespunzător şi a acroşat-o pe biciclista care se deplasa regulamentar.
l 11/12.06.2010: trei minori
surprinşi în flagrant, la furat, într-un
apartament din Moldova Nouă.
l 12.06.2010: lucrătorii Salvamont, împreună cu mai mul ţi
localnici din Turnu Ruieni au reuşit
să găsescă trupurile neînsufleţite
ale celor doi soţi, dispăruţi în data de
19.12.2009, în M-ţii Ţarcu. Cei doi
au fost găsiţi în zona Căldarea Mică,
în locul numit Groapa Vârciorovanului, unde stratul de zăpadă
măsoară acum 2,6 metri. Cadavrele
au fost depuse la Morga Spitalului
Municipal Caransebeş unde, după
efectuarea necropsiei, s-a stabilit
cauza morţii: insuficienţă cardiorespiratorie acută, hipotermie.
l 13.06.2010: conducător auto
depistat băut la volan.
l 13.06.2010: pe D.C. 4, s-a produs un accident grav de circulaţie,
soldat cu decesul unei persoane şi
vătămarea corporală a altor două
persoane.
l 13/14.06.2010: vântul puternic a
smuls o bucată din acoperişul scării
nr. 2 a blocului nr. 2, de pe Aleea
Macilor, din Reşiţa, ce era construit
din schelet de lemn şi acoperit cu
plăci de azbociment. Acesta a căzut
pe trotuar, avariind în cădere şase
autoturisme care se aflau în
parcarea din faţa blocului.
l 14.06.2010: trei minori din
Bozovici, cu vârste cuprinse între 10
şi 14 ani au pătruns şi sustras din
interiorul unui magazinului mai
multe bunuri alimentare şi nealimentare, creând un prejudiciu de
aproximativ 300 lei.
l 14.06.2010: pe D.N. 6, pe raza
loc. Domaşnea, s-a produs un accident de circulaţie datorită fapului că
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şoferul unui autoturism a adormit la
volan.
l 15.06.2010: un bărbat de 62 ani
din Apadia a fost omorât în propria
casă. Acesta prezenta mai multe
lovituri la nivelul capului iar bunurile
din locuinţă erau răvăşite. De
asemenea din curtea locuinţei a fost
sustras un tractor.
l 15.06.2010: accident rutier pe
D.N.58, pe raza loc. Gherteniş,
soldat cu doi răniţi.
l 15.06.2010: lucrătorii Biroului
Rutier Caransebeş l-au identificat în
trafic un şofer din Dolj, ce conducea
un ansamblu de autovehicule format dintr-o autoutilitară şi semiremorc ă, având masa maximă
autorizată de 4.460 kg, deşi avea
permis doar pentru categoria B.
l 15.06.2010: un b ărbat din
Obreja a condus un autoturism
furat, având o alcoolemie de 1,06
mg/l alcool pur în aerul expirat.
l 15.06.2010: pe D.N. 58, în afara
localităţii Păltiniş s-a produs un
accident pe fondul neasigurării
corespunzătoare la efectuarea unei
depăşiri.
l 15.06.2010: un tânăr de 26 ani,
din Lugoj s-a înecat în Barajul
Poiana Mărului în timp ce încerca să
salveze de la înec două fete ce au
căzut de pe saltea în apă. Cele două
femei au reuşit să fie salvate de mai
mulţi pescari aflaţi în zonă.
l 15.06.2010: un bărbat a fost
depistat de poliţişti la volanul unui
autovehicul neînmatriculat pe
Pasajul Superior Lunca Bârzavei
din Reşiţa.
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă
l 11.06.2010: a fost ridicată din
zona B-dul Muncii din Reşiţa, o
bombă explozivă de aruncător cal.
120 mm.
l 13.06.2010: în Râul Miniş, loc.
Bozovici, a fost asanată o bombă de
artilerie de cal. 82 mm.
l 13/14.06.2010: vântul puternic a
creat pagube în C-S. Au fost
afectate acoperişurile a două blocuri
de locuit din Reşiţa şi Caransebeş,
iar mai mulţi copaci au căzut creând
probleme, inclusiv în traficul rutier,
zece localităţi/cartiere au fost
nealimentate cu energie electrică.
14.06.2010: după o furtună, la
Gârlişlte, 50 de curţi au fost inundate
urmare a viiturii venite pe pârâul ce
traversează satul.
Inspectoratul Poliţiei de
Frontieră
l16.06.2010: au fost confiscate
1460 pachete de ţigări netimbrate şi
fără documente de provenienţă
m a r c a We s t î n v a l o a r e d e
aproximativ 7.300 lei.

Caraş-Severin

La Muzeului Banatului Montan din Reşiţa a avut
loc în data de 15 iunie a.c. vernisajul unei expoziţii
cuprinzând 15 tablouri ale unor artişti plastici
bănăţeni, care au constituit surse de inspiraţie pentru
cartea-album: „Reşiţa - Viziuni, Reşiţa - Visionen” de
Erwin Josef Ţigla şi Gheorghe Jurma.

Romii sunt nemulţumiţi
Partida Romilor Pro Europa Filiala Caraş-Severin îşi exprimă
dezacordul cu privire la modul în care este promovată campania
“Educaţia - o şansă pentru viitor”, finanţată prin Programul Tineret în
Acţiune, Acţiunea 1.2 - Iniţiative ale tinerilor, organizată de către
Asociaţia Nevo Parudimos, avându-l ca preşedinte pe Dl. Daniel
Grebeldinger.
Prin această campanie se încearcă inducerea în eroare a
comunităţilor de romi, având pe postul local un clip publicitar în care se
face referire la eliberarea adeverinţelor care atestă apartenenţa la
etnia romilor. În spotul publicitar se menţionează faptul că aceste
adeverinţe se pot elibera de către un ONG, lucru total fals, deoarece,
adeverinţele doveditoare se eliberează strict de către o organizaţie
neguvernamentală romă, legal constituită, şi nu de oricare ONG, fie el
legal constituit.
Mentionăm faptul că asociaţia mai sus amintită nu este o
organizaţie neguvernamentală romă. Faptul că are o denumire romă şi
are, printre activităţi, şi acţiuni care au ca şi grup ţintă romi, nu
înseamnă că este organizaţie guvernamentală romă.
Drept urmare, considerăm că nu poate elibera adeverinţe care să
ateste apartenenţa la etnia romilor. Un ONG care nu este înfiinţat ca
ONG rom nu are dreptul să ateste calitatea de rom a oricărei persoane.
Biroul de Presă al Instituţiei Prefectului - Judeţul C-S

Limita de jude] dintre Cara}-Severin }i Mehedin]i
a fost, în sfâr}it, stabilit@
După ani de zile, în care limita dintre judeţele
Caraş-Severin şi Mehedinţi, în zona Topleţ, nu a fost
cunoscută, în sfârşit, acest lucru a fost lămurit. În
urma mai multor demersuri efectuate de Instituţia
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, s-a reuşit
delimitarea administrativă strictă a limitei de judeţ.
Practic, s-a ajuns la o înţelegere semnată de
prefecţii celor două judeţe, respectiv, Octavian
Ţunea pentru Caraş-Severin, şi Ion Mîţu, pentru

Mehedinţi, urmând a fi parafat şi un protocol în acest
sens. Limita de judeţ a fost stabilită pe baza graniţei
întocmită încă din 1874, judeţului Caraş-Severin
revenindu-i, astfel, zona industrială din valea Cernei,
care, deşi până acum aparţinea acestei unităţi
administrativ-teritoriale, a fost administrată de
autorităţile mehedinţene.
Biroul de Presă al Instituţiei Prefectului -Judeţul
Caraş-Severin,

Marian Apostol - nemulţumit de bugetari!
Salariaţii din sistemul bugetar trebuie să-şi
definească foarte bine poziţia, a declarat ieri Marian
Apostol, preşedintele Confederaţiei Sindicale Cartel
Alfa din Caraş-Severin. Nemulţumit, Apostol susţine
că nu se pot apăra interesele salariaţilor din sistemul
bugetar cu mineri, metalurgişti sau alte categorii
socio-profesionale, iar bugetarii să stea ascunşi prin
birouri. “A fost dezamăgitor la Bucureşti, marţi, să
vezi cum primii protestatari ajunşi la mitingul de la
Parlament erau minerii”, a spus Marian Apostol,
exprimând un punct de vedere personal. A fost şi
dureros, totodată, să vezi oameni din toata ţara,
veniţi acolo şi manifestând ore în şir pe o caniculă de
40 grade, după ce făcuseră o noapte întreagă pe
drumuri, iar cei din Bucureşti, pensionari sau
salariaţi bugetari, să stea ascunşi în case sau după
perdea şi să aştepte ca lucrurile să fie rezolvate de
ceilalţi! Pe un asemenea tip de comportament începi

să-ţi pui întrebarea dacă merită să-ţi baţi capul cu
toate aceste probleme ale pensionarilor sau
bugetarilor! În Caraş-Severin sunt peste 10. 000 de
sindicalişti în sectorul bugetar şi sunt iarăşi alte zeci
de mii de pensionari! Toţi critică, înjură, chiar pe cei
care nu fac suficient ca lor să nu le fie diminuate
pensiile sau veniturile, dar 95 % din ei dovedesc că
nu sunt capabili înţeleagă nimic despre ceea ce
înseamnă o instituţie sindicală, despre pârghiile pe
care le are aceasta la îndemână şi, de asemenea. Ei
consideră că solidaritatea se rezumă la solidaritatea
altora faţă de ei, căci în ceea ce-i priveşte m-am
convins că le este foarte greu să fie solidari între ei,
ca să nu mai vorbim de alţii!”
Liderul Cartel Alfa mai arată că un următor
calendar de acţiuni va fi stabilit la sfârşitul lunii iunie,
în cadrul Consiliului General al Cartel Alfa. (Dan
Apostolescu)

l Clubul Rotary Reşiţa se pregăteşte de sărbătoare, la împlinirea a cinci ani de la înfiinţarea acestei organizaţii,
ocazie cu care, vineri, 18 iunie de la ora 17, la Sala Lira a Liceului de Artă din Reşiţa, va avea loc o festivitate l
La Complexul de Servicii Sociale „Sf. Vasile cel Mare” din Caransebeş a fost creştinat cel mai mic beneficiar al
Centrului de Igienă pentru „Mamă şi Copil”, micuţul Bengoi Amir Cristian, în vârstă de două luni l O nouă
şedinţă a Consiliului Local al municipiului Reşiţa va avea loc în 22 iunie, în sala de şedinţe a primăriei l
Activitatea desfăşurată de taximetriştii din Moldova Nouă face obiectul mai multor controale pe care poliţiştii
comunitari le desfăşoară în această perioadă l Hotelul Roman din statiunea Băile Herculane, aparţinînd
Societăţii Hercules, a fost vandut recent de Direcţia Finanţelor Publice din Caraş-Severin firmei Casito
Aerotransport SRL din Hunedoara pentru o sumă care se ridică la peste 2 milioane de euro l

Săptămâna politică locală

Săptămâna politică locală

Lupte intestine în PSD Caraş-Severin
Confruntat de mai mult timp cu o oarecare forţă de
opoziţie în sânul social-democraţilor, preşedintele PSD
Caraş-Severin, Ion Mocioalcă a eliminat prin dizolvare
actuala conducere, probabil pentru a pune capăt oricăror discuţii. Lui Mocioalcă i se reproşează, printre altele,
rezultatele de la alegerile pentru preşedinţia României
dar şi că ar fi acaparat pentru Caransebeş activitatea
organizaţiei judeţene, ultima fiind o acuzaţie cam vagă.
În locul actualei conduceri a organizaţiei judeţene, a
apărut un birou permanent interimar, condus de
deputatul Ion Mocioalcă. Liderul social-democrat
afirmă că a luat decizia împreună cu primarii mai multor
commune, membri ai PSD, aceasta fiind singura soluţie
care ar netezi calea spre alegeri corecte în interiorul
organizaâiei judeţene. Mocioalcă mai spune că are
acceptul Biroului Naţional al PSD în această privinţă, de
fapt acest for numindu-l preşedin-te interimar. Este un
semn incontestabil că în PSD există tensiuni mocnite,
ceea ce se ştia de mai multă vreme, însă. Ele vor erupe
cu siguranţă la alegerile pentru conducerea judeţeană
a partidului, dar, de fapt, adevăratele lupte intestine
acum se dau. Au lipsit doar opt voturi
Aşa cum deja se ştie, moţiunea depusă de PSD
împotriva guvernului Emil Boc a căzut, marţi, în urma

unui adevărat circ, la o diferenţă de doar opt voturi.
Opoziţia, în frunte cu PSD, s-a repezit să afirme pe
toate canalele că acţionează la Curtea Constituţională
(ceea ce au făcut ieri), sperând ca judecătorii să
întoarcă votul Parlamentului, declarând totodată că vor
depune atâtea moţiuni până când acest guvern,
considerat ilegitim, va cădea. Pe de altă parte, unii din
miniştrii actualului cabinet - printre care Radu Berceanu
- păreau destul de relaxaţi. Berceanu cunoaşte de fapt
jocul politic şi a spus că, oricum, din momentul în care
eşti numit ministru ştii că o greşeală majoră te va putea
costa mandatul. Din Caraş-Severin au votat împotriva
moţiunii deputaţii Valentin Rusu şi Gheorghe Hogea de
la PD-L, Ioan Tabugan de la UNPR şi senatorul Iosif
Secăşan, tot de la PD-L. Cu toate însă că s-au pus toate
tunurile pe ei, cum că ar fi votat împotriva alegătorilor
lor, trebuie, totuşi, remarcat, că în parlament eşti trimis
de un partid politic, care are o agendă şi un mandat. Iar
greşelile, dacă există, ţi le asumi odată cu formaţiunea
politică, urmând, eventual, să plăteşti pentru ele, la
următoarele alegeri. Reamintim, în acest context, că
vicepreşedintele PD-L, Sorin Frunzăverde, a ridicat
vocea împotriva unor măsuri nepopulare ale cabinetului
Emil Boc. (Dan Apostolescu)

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

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

7 iunie ‘10
8 iunie ‘10
9 iunie ‘10
10 iunie ‘10
11 iunie ‘10
14 iunie ‘10
15 iunie ‘10
16 iunie ‘10

137,2649
142,5666
140,2294
137,0832
136,5304
136,3733
136,2575
136,5344

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,56
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42
3,40
3,38
3,36

USD

17 Mai - 16 Iunie 2010

EURO

17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16

lei
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

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, cabina 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 suprafaţa 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, faianţă, gresie, parchet camere, preţ
32.000 €. cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1 parter/4
semidecomandat, 54 mp, utilităţi, podele
laminate, gresie, faianţă, centrală, uşă
intrare de fier, termopane, preţ 31.000 €.
cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4. cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Luncă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele laminate coridor şi bucătărie, parchet camere,
centrală, instalaţie pe cupru, bloc de
cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ 45.000 €
negociabil. cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil. cod
anunţ 00438.
Vând apartament 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 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, suprafaţă 270 mp, front
stradal 10 m, preţ 130.000 €. cod anunţ
00498.
Vând casă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, o baie, 2 nivele, renovată,
gresie, faianţă, podele, uşi interioare noi,
uşă metalică, centrală, termopane, scară
interioară, cabină duş, curte (~200mp),
casă ~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, sala de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire-centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil.
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €. cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil. cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, o cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €. cod anunţ 00458
VÂNZARE TEREN
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
pe DN, suprafaţă 5.229 mp, cale de acces,
front stradal la DN57 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 8.000 €. cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil. cod
anunţ 00393.
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 are suprafaţa de 5.895
mp, terenul este intabulat, utilităţile sunt în
zonă, gaz, apă, curent, canalizare, preţ 12
€/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă sunt şi
se mai construiesc case, drum, posibilitate
şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp. cod anunţ
0444.
PRISMA | 17 - 23 Iunie 2010 |

3

Sistemul de compensare a medicamentelor
se va schimba, de la 1 iulie, în sensul că va exista un
singur preţ de decontare, cel mai mic, pentru toate
medicamentele care tratează o anumită boală, şi nu
pentru fiecare medicament în parte, cum este în
prezent. Diferenţa va fi suportată de pacient.

Programului Rabla a fost
suplimentat cu 30.000 vouchere.
Guvernul a alocat 190.000 de vouchere, valoarea unui tichet valoric
fiind de 3.800 lei. Programul Rabla
2010 a început în 18 februarie.

Legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, promulgată în 2009,
ar trebui pusă în aplicare de la 1 iulie
2010, iar neîncheierea poliţelor este
considerată contravenţie, amenda fiind
de la 100 lei până la 300 lei.

Peste 40 de ţări, între care şi
România, au semnat la Praga un
acord privind returnarea vechilor
bunuri imobiliare evreieşti
furate de nazişti înainte şi în timpul
celui de-al Doilea Război Mondial.

Comisionul de rambursare anticipat@ Cea de-a 99-a sesiune a Conferin]ei Guvernul a aprobat Memorandumul de
În]elegere pentru Programul IPA de
Interna]ionale a Muncii
a fost limitat sau, dup@ caz, eliminat
Cooperare România-Republica Serbia
În perioada 2-18 iunie 2010, se desfăşoară la Geneva,
la unele categorii de credite
Guvernul a adoptat recent Ordonanţa de Urgenţă
privind contractele de credit pentru consumatori, act
normativ care stabileşte limitarea sau, după, caz,
eliminarea comisionului de rambursare anticipată pentru
toate creditele persoanelor fizice, indiferent dacă sunt
garantate imobilar sau nu, dacă urmează a fi acordate, sau
sunt deja în derulare.
Una dintre reglementările incluse în proiect vizează
limitarea comisionului de rambursare anticipată la
maximum 1%, în condiţiile în care, în prezent, această
compensaţie variază între 4-5%. Astfel, va fi limitat
comisionul de rambursare anticipată la 1% din valoarea
creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre
rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea
contractului de credit este mai mare de un an şi la 0,5%
dacă această perioadă este mai mica de un an.
Acest comision de rambursare anticipată va fi diminuat
din momentul intrării în vigoare a acestei OuG, iar creditorii
vor trebui, prin acte adiţionale, în termen de 90 de zile de la
intrarea în vigoare, să modifice contractele de credit.
Modalitatea de comunicare către consumatori a
informaţiilor pre-contractuale se face prin intermediul unui
formular standardizat, astfel încât persoanele care doresc
să obţină un credit să poată compara mult mai uşor ofertele
diferitelor bănci.
De asemenea, o altă reglementare a actului normativ
adoptat de Guvern permite consumatorului de credite să
se retragă dintr-un contract, fără a invoca vreun motiv, în
termen de 14 zile calendaristice de la semnarea acestuia.
Potrivit noilor reglementări, comisionul de rambursare
anticipată va fi eliminat şi pentru situaţiile în care:
1. rambursarea a fost realizată ca urmare a executării
unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea
riscului de neplată,
2. în cazul în care contractul de credit este acordat sub
forma unei facilităţi „descoperire de cont”.
O altă reglementare inclusă în actul normativ vizează
eliminarea comisionului de analiză a dosarului de credit, în
situaţiile în care nu se încheie contractul cu banca.
Guvernul Romaniei, Biroul de presa

cea de-a 99-a sesiune a Conferinţei Internaţionale a
Muncii, reuniunea anuală mondială a Organizaţiei
Internaţionale a Muncii (OIM), cu participarea delegaţiilor
tripartite (guverne, patronate şi sindicate) din peste 183 de
state membre.
Lucrările Conferinţei se desfăşoară atât în şedinţe
plenare, cât şi în comisii tehnice care analizează şi
definitivează proiecte de instrumente internaţionale
supuse Conferinţei pentru adoptare. Acestea sunt: munca
decenta a lucrătorilor casnici activitate normativa pentru o
posibila adoptare a unei convenţii şi a unei recomandări;
HIV/SIDA şi lumea muncii activitate normativa, a doua
discuţie în vederea adoptării unei recomandări autonome;
discuţie recurenta pe marginea obiectivului strategic al
ocupării forţei de munca; examinarea modalităţilor
referitoare la principiile şi drepturile fundamentale ale
muncii.
În decursul dezbaterilor, reprezentanţii constituenţilor
OIM vor încerca să definească liniile viitoarei activităţi a
Organizaţiei şi a statelor membre pentru depăşirea crizei
generalizate, care, deşi a debutat în sistemul financiar, s-a
propagat spre economia reală şi domeniul social.
În acest context, OIM, prin structura sa tripartită unică,
este organizaţia internaţională în măsură să lanseze cel
mai amplu proces de analiză şi stabilire a măsurilor
necesare pentru reducerea impactului crizei în plan social.
Conferinţa din iunie 2010 reprezintă un moment de
răscruce în istoria organizaţiei. Ca urmare a adoptării în
2008 a Declaraţiei ILO privind Justiţia socială şi a Pactului
global pentru locuri de munca în 2009, implementarea
Agendei muncii decente şi a celor patru obiective
strategice ale acesteia au fost declarate elemente centrale
ale justiţiei sociale în contextul globalizării.
Anul acesta, Conferinţa analizează un prim raport
recurent în domeniul ocupării forţei de muncă, ca urmare a
Declaraţiei ILO privind Justiţia socială. Raportul prezintă
contribuţiile pe care politicile de ocupare a forţei de muncă
le pot avea pentru realizarea unei globalizări echitabile din
punct de vedere social.
Direcţia Politici Publice şi Comunicare

Reduceri între 5-13% la
cump@rarea cu anticipa]ie a
biletelor de tren

Structura anului }colar 2010-2011
Anul şcolar 2010-2011 va avea 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare, potrivit unui ordin al ministrului Educaţiei.
Prin derogare se stabileşte pentru clasa a IX-a de liceu - filiera
tehnologică, învăţământ de zi, că durata cursurilor este de 39 de
săptămâni, din care 36 săptămâni de cursuri şi 3 săptămâni de stagii de
pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.
Pentru clasa a XI-a - anul de completare şi pentru învăţământul
special - clasele a IX-a - a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera
tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183
de zile, iar pentru clasa a XI-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă
de calificare şi pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta
progresivă de calificare, durata cursurilor este, în funcţie de prevederile
planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare,
respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.
Totodată, pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi
şcoală de maiştri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de
învăţământ în vigoare.
Potrivit ordinului, anul şcolar 2010-2011 va începe pe data de 1
septembrie 2010, se va încheia pe data de 31 august 2011 şi se
structurează pe două semestre.
Calendarul examenelor şi evaluărilor naţionale, al examenelor de
absolvire, respectiv de certificare a competenţelor profesionale,
precum şi calendarul admiterii în clasa a IX-a se vor aproba prin ordine
distincte ale ministrului Educaţiei.

CFR Călători anunţă publicul călător că,
începând din 1 iunie 2010, se acordă reduceri
între 5-13% pentru cumpărarea cu anticipaţie a
biletelor de tren (bilet preţ întreg/ copil).
Procentul de reducere se aplică la preţul
biletului de călătorie şi la suplimentul de tren, în
funcţie de perioada de anticipaţie a procurării
biletului. Această reducere nu este valabilă la
tariful de rezervare a locului şi la tariful de
supliment de pat/cuşetă.
Procentul de reducere aplicat la biletele de
tren cumpărate cu anticipaţie:
l 13 % reducere la cumpărarea cu anticipaţie
peste 21 zile;
l 10 % reducere la cumpărarea cu anticipaţie
de 11 până la 20 de zile;
l 5 % reducere la cumpărarea cu anticipaţie de
la 6 până la 10 zile faţă de data călătoriei.
Reducerile menţionate se aplică numai la
emiterea electronică a legitimaţiilor de călătorie
prin sistemele electronice de emitere (on-line,
xSell) pentru bilet întreg şi bilet copil.
sursa CFR

Guvernul a aprobat în şedinţa din 9 iunie a.c.,
Memorandumul de Înţelegere pentru Programul IPA de
Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia.
În cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia, instituţiile implicate în
gestionarea Programului semnează un Memorandum de
Înţelegere care stipulează instituţiile cu rol în managementul Programului, atribuţiile acestora, precum şi descrierea
sistemului de control şi a circuitelor financiare, cu scopul
de a stabili cadrul legal pentru implementarea Programului
şi implicit, pentru aprobarea implementării proiectelor.
Memorandumul de Înţelegere cuprinde următoarele
categorii de prevederi:
l Structura instituţională aferentă Programului;
l Responsabilităţile instituţiilor implicate în managementul Programului;
l Contractele de finanţare;
l Sistemul de control;
l Auditul;
l Plăţile către beneficiari;
l Aplicaţiile de plată către Comisia Europeană;
l Asistenta tehnică;
l Neregulile şi recuperarea sumelor plătite nejustificat;
l Raportări;
l Organizarea închiderii Programului;
l Reglementări finale.
România beneficiază în perioada de programare 20072013 de asistentă financiară comunitară nerambursabilă,
pentru dezvoltarea de programe şi proiecte de cooperare
teritorială europeană (transfrontalieră, transnaţională şi
interregională), având ca scop dezvoltarea echilibrată a
întregului teritoriu comunitar, prin încurajarea cooperării si
schimbului de bune practici în cadrul Uniunii Europene.
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România
- Republica Serbia (denumit în continuare „Programul”) a
fost aprobat de Comisia Europeană în data de 27 martie
2008 (Decizia C(2008) 1076) şi vizează cooperarea în cadrul ariei eligibile cuprinzând 3 judeţe din România (Timiş,
Caraş-Severin şi Mehedinţi) şi 5 districte din Republica
Serbia (Banatul de Nord, Banatul Central, Banatul de Sud,
Branicevski şi Borski) în domenii precum: dezvoltare
economică şi socială, protecţia mediului şi pregătirea
pentru situaţii de urgenţă, promovarea schimburilor între
comunităţi, prin crearea de parteneriate durabile între
reprezentanţi de pe ambele laturi ale frontierei.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Anunţ public pentru decizia
etapei de încadrare
S.C. REP MOTO TRANS S.R.L. cu sediul în oraşul
Anina, str. Uzinei, nr. 1, titular al proiectului ”Amenajare
spălătorie auto” anunţă publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul
“Amenajare spălătorie auto”, propus a fi amplasat în
oraşul Anina , str. Uzinei, nr. 1.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru
Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30,
şi vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea
adresă de internet: www.apmcs.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la
data publicării prezentului anunţ, până la data de 23 iunie
2010.

l ANCOM propune sancţiuni pentru persoanele care sună în mod abuziv la 112 l Dezbaterea Codurilor a fost prelungită până la 18 iunie l Rata
actualizată a inflaţiei a urcat luna trecută la 4,4 % l Perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj ar putea fi prelungită cu 4 luni l România preia
preşedinţia Comitetului ONU pentru utilizarea paşnică a spaţiului extra-atmosferic l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 1048/2010 al Ministerului Finanţelor Publice
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea
componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de
produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de
organizare si functionare a acesteia (M.O. nr.
297/07.05.2010)
l H.G. nr. 427/2010 pentru modificarea si completarea H.G.
nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor (M.O. nr.
299/07.05.2010)
l Legea nr. 79/2010 (in curs de actualizare) pentru
completarea Programului na ţional privind sprijinirea
construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 (M.O. nr.
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300/10.05.2010)

l Legea nr. 80/2010 (in curs de actualizare) pentru

modificarea pct. 3 al lit. B „Păsări“ din anexa nr. 1 la Legea
vanătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 (M.O.
nr. 300/10.05.2010)
l Metodologia din 2010, Casa Nationala a Asigurarilor de
Sanatate de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se
solicita revalidarea (M.O. nr. 301/10.05.2010)
l Ordinul 452/2010, Casa Nationala a Asigurarilor de
Sanatate pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei
Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 438/2008 privind
aprobarea conditiilor si documentelor necesare furnizorilor de
servicii medicale de dializa in vederea intrarii in relatii
contractuale pentru furnizarea de servicii de dializa in regim

ambulatoriu cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
(M.O. nr. 301/10.05.2010)
l Hotararea 432/2010, Guvernul Romaniei (in curs de
actualizare) privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de
investiţii verzi (M.O. nr. 303/10.05.2010)
l Ordinul 294/2010, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale (in curs de actualizare) privind aprobarea Ghidului
solicitantului pentru cereri de ajutor de stat şi ajutor de minimis
„Angajaţi mai mulţi, mai competenţi, mai sănătoşi - 3
propuneri in sprijinul angajaţilor tăi: Bani pentru completarea
echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru
sănătatea şi siguranţa salariaţilor“ necesar implementării
Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor
umane 2007-2013“ (M.O. nr. 303/10.05.2010)

Europa fără frontiere a împlinit pe 14
iunie 25 de ani. Acum un sfert de secol, în
1985, Franţa, Germania, Belgia, Olanda
şi Luxemburg îşi deschideau frontierele,
ca să creeze un spaţiu al liberei circulaţii,
spaţiul Schengen.

Şeful Ligii Arabe, Amr Mussa, a declarat în timpul primei
sale vizite în Fâşia Gaza că embargoul impus de Israel
asupra teritoriului controlat de Hamas trebuie să fie "rupt".
Cei 1,5 milioane de locuitori din Gaza au fost loviţi de o
blocadă israeliano-egipteană impusă în iunie 2006, după ce
militanţi palestinieni au capturat un soldat israelian.

La iniţiativa grupului PPE, László Tőkés, Membru al Parlamentului European şi al Biroului acestuia, a fost ales cel de-al 11 vicepreşedinte al Parlamentului European. Domnul László Tőkés (PPE,
RO) a fost ales cu 334 voturi pentru şi 287 abţineri şi îl înlocuieşte pe
deputatul european Pál Schmitt, care, în urma alegerilor din
Ungaria, a fost ales preşedintele parlamentului maghiar.

Comisia instituie sistemul de
certificare a biocarburanţilor durabili
Comisia Europeană a decis să încurajeze industria,
guvernele şi ONG-urile să elaboreze sisteme de certificare pentru toate tipurile de biocarburanţi, inclusiv
pentru cei importaţi în UE. Astfel se va contribui la
implementarea cerinţelor UE conform cărora biocarburanţii trebuie să asigure reduceri substanţiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră şi nu trebuie să provină
din păduri, zone umede sau arii naturale protejate.
Biocarburanţii sunt carburanţi utilizaţi în sectorul
transporturilor şi produşi pe bază de biomasă. În prezent, cei mai importanţi biocarburanţi sunt: bioetanolul
(produs din zahăr şi culturi cerealiere; utilizat ca
înlocuitor al benzinei) şi biomotorina (produsă în
principal din uleiuri vegetale; utilizată ca înlocuitor al
motorinei). În 2008, biocarburanţii deţineau o pondere
de 3,4% din consumul de carburant în sectorul
transporturilor - cu 0,5% mai mult faţă de ponderea
deţinută cu cinci ani înainte.

Comisia va examina dacă aceste sisteme sunt fiabile şi
imune la fraudă Certificatele garantează că toţi biocarburanţii comercializaţi sub această denumire sunt
durabili şi că sunt produşi în temeiul criteriilor prevăzute
de Directiva privind energia din surse regenerabile.
l Protejarea naturii: Comisia defineşte foarte clar
tipurile de soluri care NU pot fi utilizate pentru a produce
biocarburanţi. Este vorba despre: păduri, arii protejate,
zone umede, turbării. Comisia exclude în mod explicit
posibilitatea ca pădurile să fie transformate în plantaţii
pentru producerea uleiului de palmier.
l Promovează exclusiv biocarburanţii care determină
mari reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră:
carburanţii care nu vor determina reduceri cu 35% ale
emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu benzina şi motorina nu vor fi eligibili. Acest prag va creşte la
50% în 2017. Calculele nu includ doar dioxidul de
carbon, ci şi metanul (CH4) şi protoxidul de azot (N2O),
ambele fiind gaze cu efect de seră mai puternice decât
CO2. Doar aceşti biocarburanţi vor putea beneficia de
ajutoare publice naţionale, precum scutirea de taxe.
Biocarburanţi utilizaţi în sectorul transporturilor

Biocarburanţii contribuie la combaterea schimbărilor climatice şi la reducerea cu 20% a emisiilor de gaze
cu efect de seră, conform angajamentului asumat la
reuniunea Consiliului European din 2007. Biocarburanţii reprezintă principala alternativă la benzină şi
motorină în sectorul transporturilor, responsabil pentru
mai mult de 20% din emisiile de gaze cu efect de seră
din Uniunea Europeană.
Aici, toate statele membre trebuie să atingă acelaşi
obiectiv, care vizează o pondere de 10% a energiei din
surse regenerabile. Biocarburanţii reprezintă principala
formă de energie din surse regenerabile utilizată în
transporturi.
Cerinţe noi
l Certificarea biocarburanţilor durabili: Comunicarea
încurajează industria, guvernele şi ONG-urile să elaboreze sisteme voluntare de certificare a biocarburanţilor.

În 2007, biomotorina deţinea o pondere de 75% (6,1
milioane de tone) din carburanţii proveniţi din surse
regenerabile utilizaţi în sectorul transporturilor în UE,
bioetanolul deţinea o pondere de 15% (1,24 milioane
de tone), iar restul, de 10%, era deţinut de uleiurile
vegetale pure.
Aproximativ 26% din biomotorina şi 31% din bioetanolul utilizate în UE au fost importe în 2007. Majoritatea
acestor importuri au provenit din Brazilia şi SUA. Marea
majoritate a biocarburanţilor este produsă în Uniunea
Europeană. În afara criteriilor de durabilitate, biocarburanţii produşi în UE trebuie să respecte dispoziţiile
legislaţiei de mediu a UE şi cerinţele în materie de agricultură, inclusiv conservarea peisajului, protecţia solurilor împotriva eroziunii şi gestionarea consumului de apă
Atingerea obiectivul de 10% ar necesita aproximativ
între 2 şi 5 milioane hectare de teren, conform diverselor estimări privind impactul net al schimbării utilizării
terenurilor. UE deţine suprafeţe suficiente de teren care
au fost utilizate anterior în scopuri agricole şi care nu
mai necesită în prezent să fie cultivate, chiar dacă toţi
biocarburanţii utilizaţi ar fi produşi în Europa. De
asemenea, în alte părţi ale lumii există alternative la
defrişarea de dată recentă. Pădurile nu pot fi transformate în plantaţii pentru producerea de ulei de palmier.
Numai aproximativ 4-5% din biocarburanţii din UE sunt
produşi pe bază de ulei de palmier. Aceasta reprezintă
aproximativ 1% din producţia mondială de ulei de
palmier. Nici în afara graniţelor UE utilizarea uleiului de
palmier ca materie primă pentru producerea biocarburanţilor nu este mai extinsă. Peste 95% din uleiul de
palmier este utilizat în industria alimentară şi în industrii
precum industria cosmetică.
Între 2000 şi 2008, producţia de ulei de palmier a
crescut cu 20 milioane de tone, adică de patruzeci de ori
mai mult decât cantitatea de ulei de palmier utilizată la
producerea biocarburanţilor în UE (500 000 tone).
Ponderea biocarburanţilor în cadrul carburanţilor
pentru transporturi în România: în 2003 - 0, în 2008 - 2,3
(doar biomotorină).

Belgia
Partidul naţionalist flamand N-VA (Noua Alianţă Flamandă), care
militează pentru o eventuală disoluţie a Belgiei, cu Flandra şi Valonia
mergând fiecare pe drumul ei, a triumfat în alegerile parlamentare, deşi
nu au obţinut o majoritate absolută în parlament.
Rezultatul vine înainte de
preluarea de Belgia a
preşedinţiei rotative a UE în
iulie, şi urmează demisiei
fostului prim-ministru Yves
Leterme în luna aprilie
datorată complicaţiilor care
au apărut în unitatea bilingvă
electorală din jurul zonei
Bruxelles.
Partidul a câştigat 27 de
locuri în camera inferioară a
parlamentului, unul mai mult
decât PS. Dar, împreună cu
socialiştii flamanzi, PS poate forma cel mai mare grup din Parlament.
Votul este obligatoriu pentru cele 150 de locuri parlamentare în ţara
de 10,5 milioane de oameni, în care nici un partid politic nu operează la
nivel naţional.
Statul belgian, creat în 1830, este împărţit în trei regiuni: Flandra,
Valonia şi Bruxelles, capitala situată în Flandra şi locuită în majoritate
de francofoni, un oraş în care olandeza şi franceza sunt limbi oficiale.
Belgia numără acum 6,5 milioane de flamanzi şi 4 milioane de valoni.

Polonia
În Polonia sprijinul pentru Jaroslaw Kaczynski, candidat la
preşedinţie după ce fratele său geamăn, în calitate de şef al statului, a
murit într-un accident de avion, înregistrează o creştere puternică,
diferenţa faţă de rivalul său micşorându-se la doar două puncte
procentuale, potrivit unui sondaj comandat de televiziunea publică.
Pentru alegerile din 20 iunie, sondajul arată sprijinul pentru
Kaczynski la 36 la sută, cu opt puncte în plus faţă de sondajul din 20
mai şi pentru Komorowski, 38 la sută, în scădere cu 15 puncte.

Bruxelles
Proiectul de text final al summitului şefilor de stat şi de guvern din
UE, prevăzut pentru astăzi, 17 iunie, la Bruxelles, subliniază acordul
dat de Consiliul European introducerii unei taxe pentru bănci.
Ţările europene vor pleda în acest sens la următorul summit G20 de
la sfârşitul lui iunie, la Toronto (Canada).
Recenta reuniune G20 la nivel de miniştri de finanţe din Coreea de
Sud a dovedit că nu există un consens la nivel internaţional.
În astfel de condiţii, Europa este gata să o ia înainte singură.
Volkswagen AG, cel mai mare producător auto din Europa, va
cheltui 520 milioane de euro (622 milioane de dolari) pentru a construi
a zecea fabrică din China, datorită cererii ridicate din statul asiatic.
Fabrica face parte din planul Volkswagen de a-şi dubla capacitatea de producţie în China, la trei milioane de vehicule în următorii
patru ani, compania investind şase miliarde de euro în această ţară.

l Comisia Europeană a lansat în 11 iunie o consultare publică pe tema unei noi strategii a UE privind drepturile copilului l Banca Centrală Europeană (BCE) a
decis în urmă cu o săptămână să menţină, pentru a treisprezecea lună consecutiv, dobânda de politică monetară la nivelul minim record de 1% l Preşedintele
american, Barack Obama şi premierul britanic, David Cameron, au reafirmat angajamentul ferm al celor două ţări în Afganistan l Excedentul comercial al Chinei
a urcat, în mai, la 19,53 miliarde de dolari, datorită cererii puternice pentru electronicele şi hainele chinezeşti l Ministrul german al Apărării susţine desfiinţarea
serviciului militar obligatoriu şi reducerea numărului soldaţilor din Bundeswehr l În perioada 9 - 12 iunie, la Moscova au avut loc consultări strategice între
Marele Stat Major al armatei chineze şi Statul Major General al armatei ruse l UE este de acord, în principiu, cu începerea discuţiilor pentru aderare cu Islanda l

Misiune NASA în oceanul Arctic

Misiunea are ca scop descifrarea
indicilor despre schimbările climatice din
zona Arctică şi condiţiile modificărilor
gheţii, care afectează ecosistemele
oceanului.
Misiune NASA, cunoscută ca Climate
on Ecosystems and Chemistry of the
Arctic Pacific Environment mission sau
ICESCAPE, este primul voiaj al Agenţiei
spaţiale de cercetare oceanografică.
Călătoria de cinci săptămâni a început
pe 15 iunie din Dutch Harbor, Alaska, pe spărgătorul de gheaţă
Healy al Pazei de Coastă. Observaţiile pe teren de la bordul lui
Healy vor permite oamenilor de ştiinţă să facă conexiuni între
atmosferă, ocean şi gheaţa marină pentru a descifra funcţionarea
internă a ecosistemelor Oceanului Arctic. Cercetătorii vor compara
observaţiile de la bordul navei cu imaginile sateliţilor NASA, care
spun doar o parte din povestea schimbărilor climatice Arctice.
Nava va naviga prin Strâmtoarea Bering în mările Chukchi şi
Beaufort în largul coastei de nord a Alaskăi. Pe drum, cei patruzeci şi
trei de membri ai echipei ştiinţifice vor amplasa 50 - 100 de staţii de
monitorizare şi chiar vor debarca pentru perioade extinse de lucru
pe gheaţă. Ei vor studia totul, de la proprietăţile optice ale Oceanul
Arctic la fiziologia fitoplanctonului, creaturi mici care servesc drept
bază pentru o mare parte din lanţul trofic marin.
Oamenii de ştiinţă vor folosi o serie de instrumente pentru a

studia caracteristicile fizice şi chimice ale oceanului şi gheţii marine,
precum şi viaţa microscopicelor plante şi animale care
reglementează fluxul de carbon în şi din mare.
ICESCAPE va măsura şi grosime gheţii, care nu este uşor de
determinat din spaţiu şi va măsura dioxidul de carbon la suprafaţa
oceanului şi în gheaţă.
Oceanul absoarbe dioxid de carbon în mod natural dar
schimbările climatice în regiunea arctică ar putea altera capacitatea
de a absorbi carbon din atmosferă.
Oceanul s-a încălzit în mod semnificativ în ultimii 16 ani, în
special în regiunea arctică, cauzând topirea substanţială de gheaţă.
Acoperirea cu gheaţă a fost atât de scăzută în 2007, că Pasajul de
Nord-Vest între Rusia şi Asia a fost deschis.
Modele climatice arată că schimbările în acoperirea cu gheaţă
se pot accelera în viitor, cu o tranziţie posibilă spre veri fără gheaţă
până în 2040. Aceste schimbări sunt destul de pronunţate în marea
Chukchi şi Beaufort având consecinţe asupra ecosistemului Oceanului Arctic, putând potenţial afecta totul, de la alge de mare la urşii
polari. ICESCAPE va înregistra măsurători ale stratului de gheaţă la
fiecare două ore pentru a ajuta la îmbunătăţirea acurateţii modelelor. La sfârşitul primei expediţii pe 21 iulie, Healy va reveni în port în
Seward, Alaska. A doua călătorie este planificată pentru anul 2011.
Spărgătorul de gheaţă de 128 metri poate trece prin 1,4 m de
gheaţă compactă şi continuă. Nava este operată de un echipaj al
Gărzii de Coastă de 85 de persoane şi este dotată cu şase
laboratoare de ştiinţă, o bibliotecă polară şi două hangare pentru
elicopter. Tot programul costă aproximativ 10 milioane dolari pentru
patru ani.
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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

Cumpăr pui de iepuri. Tel. 0724092631.
Vând butelie, 100 lei; cumpăr
canapea. Tel. 0721-498097. (R.R)
Vând porc marele alb în Şopotu
Vechi, 5 lei/kg. Tel. 0255-243110,
0745-654658. (R.R)
Vând mobilă de bucătărie din
melamină, 450 lei neg. Tel. 0720930301. (R.R)
Vând mobilă dormitor completă,
1400 lei; dulap dormitor cu uşi
culisante, 800 lei; mobilă sufragerie
1000 lei; canapea extensibilă, 500
lei; colţar sufragerie extensibil, 900
lei; fotoliu pat, 400 lei, drujbă
nemţească nouă, 550 lei. Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Vând motor electric trifazic 22
KW, 1000 rotaţii/minut şi unul de 30
KW. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând tv color diagonala 51,
Daewoo, 150 lei; orgă electrică, 400
lei; calculator 400 lei; monitor lcd de
19, 250 lei. Cumpăr produse
electronice bune şi defecte. Tel.
0757-612642. (R.R)
Vând în Bocşa cilindrii noi pt.
remorci, pt. basculare, 500 lei
bucata; lanţ gal nou 50 lei bucata;
masă circular mare cu motor de 7
kw, 1.000 lei; cazan din inox pt. ţuică
120 l, 1.000 € neg; cablu pt. curent
4x16, 30 lei; cilindru de forţă pt.
stivuitor, 500 lei; cuplă automată
nouă pt. tractor U650, 300 lei; roata
a 5-a nouă, 300 lei. Tel. 0747877713. (R.R)
Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată, 350 lei; chiuvetă inox,
150 lei; toate neg. Tel. 0355809202, 0746-019651. (R.R)
Vând în Reşiţa 2 geamuri,
1250x1600, 150 lei; frigider Arctic,
150 lei. Tel. 0255-221149, 0721931979. (R.R)
Vând în Reşiţa rindea electrică
nouă, 100 lei, 2 căţei ciobăneşti
mioritic, 120 lei/buc. Tel. 0722129295. (R.R)
Vând aragaz cu 3 ochiuri;
maşină de cusut Veronica; plapumă
mătase; baterie robinete, şnur
macrameu 1 leu/m. Tel. 0355802030. (R.R)
Vând în Gherteniş porci 120-150
kg, 7,5 lei/kg.Tel. 0255-526841 (RR)

Vând în Orşova 2 vaci, una cu
800 € neg., alta cu 600 € neg. Tel.
0720-725826. (R.R)
Vând 4 stupi în Bocşa, 600
lei/buc. Tel. 0745-814456. (R.R)
Vând în Bocşa 2 chiuvete, una
albastră, alta albă, 50 lei/buc. Tel.
0743-0867798. (R.R)
Vând centrală Ariston, 400 lei.
Tel. 0771-779511. (R.R)
Vând pătuţ pt. copii nou, 300 lei.
Tel. 0744-977206. (R.R)
Vând cazan de baie din cupru cu
focar, 1.000 lei neg. Tel. 0255511301. (R.R)
Vând în Oţelu Roşu laptop
Toshiba Pentium 3, 350 lei;
Compact Pentium 4, 450 lei. Tel.
0255-530361, 0735-060187. (R.R)
Vând cărţi în Oţelu Roşu. Tel.
0355-401982. (R.R)
Vând în Timiş 2 iepe, una are
mânz, 2.000 lei respectiv 2.500 lei; 2
mânze 700 lei/buc. Tel. 0742544119. (R.R)
Vând în Câlnic motocositoare
Carpatina, 800 € neg.; viţea de 1 an
rasa Holstein, 1.500 lei neg.; tăuraş
de 2 săptămâni, 600 lei. Tel. 0721303527. (R.R)
Vând 2 vaci în Domaşnea, una
de 7 ani, gestantă, 3.000 lei; una de
5 ani cu viţel de o săptămână, 3.500
lei; iapă de 4 ani cu mânz, 3.500 lei;
2 căruţe; o cositoare de 11 cai, 6.000
lei. Tel. 0766-243496. (R.R)
Vând aparat foto cu card, 120 lei
neg. Tel. 0751-193203. (R.R)
Vând în Bocşa 5 familii de
albine, 600 lei/buc. Tel. 0745814456. (R.R)
Vând cazan de ţuică, cupru 120
l, 2.500 lei. Tel. 0740-943863. (R.R)
Vând mobilă tineret, cu multe
corpuri, aproape nouă, 300 €; saxofon tenor luxor, galben, aproape
nou, 1500 lei; goblenuri „Cina cea
de taină”, 300 € şi „Secerătorii”, 200
€, preţuri negociabile; candelabre
cu 5, 8, 12 becuri, preţuri neg.;
costum popular damă din zona
Banatului Montan, 200 € neg. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (R.R)
Vând rochie de mireasă în
Reşiţa, 300 lei neg. Tel. 0747494244. (R.R)
Cumpăr porumb. Tel. 0740770047. (R.R)
Vând grâu şi porumb. Tel. 02555266023. (R.R)

ANUNŢ
privind licitaţia publică pentru concesionarea
a 17 parcele de teren în suprafaţă de 18 mp fiecare,
înscrise în C.F. nr. 3236 BR sub nr. top 100/10
anul 2010, luna iulie, ziua 20, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
organizeaz ă licitaţie public ă deschis ă conform H.C.L. nr.
56/31.05.2010 şi a Legii nr. 54/2006, pentru concesionarea a 17
parcele de teren în suprafata de 18 mp fiecare, înscrise în C.F. nr.
3236 BR sub nr. top 100/10, pe o perioadă de 15 ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplasare garajconstrucţie provizorie.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public al oraşului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de
depunere a ofertelor. Ofertele vor fi transmise până la data de
06.07.2010 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor
cuprinde toate actele prevăzute în instrucţiuni şi dovada depunerii
garanţiei de participare reprezentând 7,4 lei.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de
20.07.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR, JR. PATRICIU MIREL PASCU
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Anunturi
,
Vând Nokia 6220 clasic mp3,
blue-tooth, camera 5 mgp, card, 3g,
nou, preţ 100 €. Tel. 0746-434797.
Vând gps Navon N470 full
Europa cu posibilitate de updatare
hărţi. Tel. 0741-133612.
Vând firmă fără datorii, acte la zi.
Tel. 0745-425904.
Vând lemn de nuc la Reşiţa. Tel.
0751-132460.
Vând aparat de sudură cu
argon, generator de acetilenă, trusă
de tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.
Vând 2 seturi de fotolii pat. Tel.
0720-545776.
Vând bicicletă ortopedică, model deosebit, se pot face mai multe
exerciţii pe ea. Tel. 0723-894929.
Vând masă de masaj profesională, cu husă, nouă, din Germania,
preţ 150 € fix. Tel. 0727-145623,
0355-411484.
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
Vând maşină de cusut electrică,
rusească, coase, surfilează, brodează, face butoniere. Tel. 0355422338, 0770-849771.
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând perucă nouă, şatenă, 46
cm, model deosebit, 180 lei. Tel.
0255-230357, 0355-426712. (după
ora 15.00).
Vând joc Sony Play Station 3,
manete, 16 jocuri, 160 €; PSP, 5
jocuri, 110 €; PS2, manete, 25
jocuri, 270 lei sau schimb jocuri
originale Sony Ps2, PSP 20 lei buc.
Tel. 0721-414951.
Vând telefon Samsung pe şină,
card, 5 megapixeli, 190 lei; Nokia
N80 card 2 G, 3 megapixeli, 180 lei
sau schimb. Tel. 0721-798604.
Vând canapea extensibilă nouă,
haină piele damă, culoarea maron,
mărimea 48, toate neg. Tel. 0720149909. Vând canapea cu 2 fotolii
fixe, 300 lei; frigider, 150 lei;
cuvertură pluşată pt. pat dublu, 100
lei; carpetă persană, 50 lei;
convector, 200 lei; 2 scune tapiţate,
30 lei, corp sufragerie, 50 lei. Tel
0355-410549. Vând banc de
tâmplărie, 250 lei neg. Tel. 0770497364.

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Vând voucher.Tel. 0722-895420
Vând Ford Mondeo 2002 benzină, 1.8, 16v, jante aliaj, geamuri
electrice, 118.000 km şi alte opţiuni.
Tel. 0720-016500, 0766-655524.
Vând voucher Rabla plus toate
actele necesare, Reşiţa, 1.500 lei.
Tel. 0756-338726.
Vând Renault 11 diesel, 1600
cmc, gri metalizat, 1987, taxe la zi,
1.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)
Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2.200 € negociabil;
Volvo neînscris, 250 € negociabil.
Tel. 0255-233854. (R.R) Vând Seat
Ibiza în Reşiţa, din 1997 în perfectă
stare de funcţio-nare, înmatriculat,
2.000 €; micro-buz Renault Master,
4.000 €. Tel. 0355-426704, 0752030888. (R.R)
Vând piese de schimb pt. Raba,
Saviem, IMS, un motor complet pt.
tractor U445, remorcă joasă pe o
axă pt. tractor; pompă de injecţie şi
injectoare noi pt. tractor U650;
semănătoare de păioase; maşină
de împrăştiat îngrăşăminte. Tel.
0740-524888. (R.R)
Vând în Măureni tractor Ferguson, semănătoare, maşină de împrăştiat îngrăşăminte, toate la 9.000
lei neg. Tel. 0255-526023. (R.R)
Vând în Bocşa microbuz VW,
8+1 locuri, din 1985, benzină, stare
bună, 1.800 € neg. Tel. 0743086798. (R.R)
Vând în Reşiţa 4 roţi cu jante de
aluminiu, 100 € toate, neg. Tel.
0355-809202, 0746-019651. (R.R)

Anunturi
,

Vând Ford Transit cu nr. de Italia, 900 €. Tel. 0742-544119. (R.R)
Vând în Reşiţa 2 butuci pt. Aro.
Tel. 0722-129295. (R.R)
Vând Opel Vectra diesel, model
Cosmo, 2007, multiple dot ări,
comenzi pe volan, navigaţie profesională, pilot automat, dublu climatronic, geamuri fumurii, totul electric,
120 CP, carte service, 11.600 €. Tel.
0744-474676, 0733-732121. (R.R)
Vând în Cornereva, Golf 4, 1,4,
din 2001, 4.700 € neg., stare impecabilă. Tel. 0747-351397. (R.R)
Vând Dacia Logan. Tel. 0722507779. (R.R)
Vând Opel Astra break caravan,
1.7 turbodiesel, servo total, ABS,
airbag, închidere centralizată, în
stare foarte bună, acte la zi. Tel.
0756-386658.. (R.R)
Vând în Reşiţa cauciucuri, 100150 lei, roţi de ATV, de 10 ţoli, 600
lei/set. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Vând Renault Laguna din 2000,
taxe la zi, 4000 € neg. Tel. 0255517830. (R.R)
Vând 4 jante de Al fără cauciucuri, 14 ţoli, 400 lei neg. Tel. 0751193203. (R.R)
Vând cositori şi greble pt. tractor.
Tel. 0726-721708. (R.R)
Vând voucher în Forotic, 450 €
neg. Tel. 0741-010580, 0740502960. (R.R)
Vând în Oţelu Roşu Hummer
H2, 30.000 € neg; camion Scania cu
frig, 20.000 € neg.; BMW din 93,
înmatriculat, 2.000 €; talpă tasat
pământ 800 €; Nissan Almera 800 €.
Tel. 0769-289616. (R.R)
Vând în Caransebeş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000,
benzină, 4.000 € neg. Tel. 0255517830. (R.R)
Vând Ford Escort an 1999,
motor 1,4i, preţ 1.000 €. Tel. 0746434797.

Vând voucher, preţ 1.700 lei
negociabil. Tel. 0723-462343.
Vand Renault Laguna 2, hatchback, fabricaţie 2001, 150.000 km,
transmisie manuală, 120 CP (88
kW), 1783 cm³, euro3, benzină, grimetalizat, înmatriculată, jante aliaj
pe 17, dublu climatronic, volan
reglabil, scaune faţă reglabile pe
înălţime, 6 airbag-uri, amortizoare
noi faţă-spate cu garanţie 3 ani,
ABS, geamuri electrice, oglinzi electrice, aer condiţionat, tapiserie piele,
închidere centralizat ă, alarmă,
radio/CD, servo direcţie, computer
bord, ESP, proiectoare ceaţă, comenzi volan, senzori parcare. Preţ
neg. 4.400 €. Tel. 0751-222750,
0721-609703.
Vând pompe electrice de benzină orice tip, capuri distribuitoare,
pompe electrice alimentare diesel.
Tel. 0744-852658.
Vand voucher 1.500 lei. Tel.
0770-389708.

Imobiliare
Cumpăr grădină în Reşiţa, cu
sau fără acte. Tel. 0770-768499.
Vând teren în Caransebeş, cartier Teiuş, 33.500 mp, zonă pitorească, cu vedere spre Muntele Mic, în
apropiere apă, pădure, platforma de
sus a Teiuşului, peisaj superb, ideal
pentru căsuţe vacanţă, pensiune,
motel motociclişti cel mai indicat.
Preţ 5 €/mp neg. Tel. 0744-437183.
Închiriez casă 3 camere în
Reşiţa, încălzire centrală, recent
renovată, disponibilă începând cu
august 2010, complet utilată, 3
camere, baie, bucătărie, curte,
preferabil persoană juridică. Tel.
0745-346263.
Vând casă în Denta, 3 camere,
bucătărie, baie (neterminată), grădină, 1440 mp, 18.000 € negociabil.
Tel. 0762-791103. (R.R)

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815
organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren
intravilan înscris în C.F. nr. 31111 ORAVIŢA, nr. cadastral 31111,
cu S= 500 mp, conform H.C.L. nr. 84/31.05.2010; vânzarea unui
teren extravilan înscris în C.F. nr. 30987 ORAVIŢA, nr. cadastral
30987, cu S = 1.798 mp, conform H.C.L. nr. 78/31.05.2010 şi
repetarea în data de 15.06.2010, ora 13, a licitaţiei pentru
vânzarea Centralei termice alipite blocului 40, înscrisă în C.F. nr.
30503 ORAVIŢA, nr. cadastral 30503, conform H.C.L. nr.
61/29.04.2010.
Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 biroul de urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de
14.06.2010.
Ofertele se depun până la data de 29.06.2010, ora 16, la
camera 5 - registratură.
Licitaţia publică va avea loc în data de 30.06.2010, ora 13, cu
repetare în fiecare miercuri până la adjudecare, la sediul
Consiliului Local Oraviţa.
Primar, Inf. Goga Ion

Vând Logan an 2007, motor 1,4,
acte la zi, distribuţia schimbată,
stare impecabilă, preţ 3.300 €. Tel.
0746-434797.
Vând instalaţie parc-tronic completă, nouă, cameră + ecran 80 €.
Tel. 0746-434797.
Vând BMW 318, an 94, acte Bulgaria, stare perfectă de funcţionare,
preţ 1.300 € fix. Tel. 0746-434797.
Vând Opel Astra Coupe, 1996,
taxe la zi, 2.000 €. Tel. 0741-132826
Vând ansamblu motor-roată
spate scuter, capacitate 49 cmc, 4
timpi, preţ 450 € negociabil. Tel.
0753-102723.
Vând Vw Polo Clasic 16 benzină, an 1996, înmatriculat în RO,
170.000 km, cauciucuri vară + iarnă
noi, geamuri electrice, turelă, airbag-uri, închidere centralizată,
culoare roşie, 2.600 neg. Tel. 0741052300.
Vând rablă. Tel. 0770-389708.
Vând voucher program rabla cu
acte legalizate, preţ 1.500 Lei. Tel.
0724-026376.

Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

(continuare în pagina 7)

Matrimoniale

Pensionară 60 de ani, cu locuinţă caut partener pentru căsătorie.
Tel. 0770-391275.
B ărbat, 44 ani, atrăgător,
discret, educat, caut doamnă/domnişoară sau cupluri pentru prietenie
şi nu numai. Tel. 0752-871238.
Pensionară 60 de ani, cu locuinţă caut partener pentru căsătorie.
Tel. 0770-391275.
Tânăr 22 ani, 1,75, blond, ochii
albaştri, fără obligaţii doresc relaţie
serioasă cu fete până în 22 de ani.
Tel. 0756-364641.
Bărbat, 36 ani, educat, curat, dotat, ofer clipe deosebite doamnelor
şi cuplurilor. Tel. 0742-682681.
Bărbat, 36 de ani, simpatic,
educat, curat, efectuez masaj erotic
doamnelor, cu sau fără finalizare.
Tel. 0742-682681.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Vând două case în Cuptoare,
apă, canalizare, grădină, curte,
pomi fructiferi, 85.000 € negociabil,
teren 5.000 mp, 30.000 lei neg. Tel.
0255- 233854. (R.R)
Închiriez garsonieră pe Calea
Ţerovei, 60 €.Tel.0721-498097 (RR)
Vând parcele de teren intravilan
în Bocşa, situate în zona turistică, în
parcul industrial de pe drumul
Binişului şi în Divici, în zona vilelor,
au facilităţi şi drum asfaltat. Tel.
0740-524888. (R.R)
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, decomandat, conf. 1, 63 mp,
termopane, centrală, în spatele universităţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând casă în Domaşnea, 2 corpuri, 40.000 €. Tel. 0766-243496 (rr)
Vând teren intravilan după
Renk, cu casă o cameră + anexe,
utilităţi în apropiere, 30.000 €
negociabil. Tel.0732-144519. (R.R)
Vând teren cu baltă lângă Bocşa
2,5 €/mp; grădină cu pomi intravilan
în Bocşa Vasiova, 1300 mp; teren în
Bocşa Română, 2,5 €/mp. Tel.
0748-852983, 0732-850839. (R.R)
Vând sau schimb casă în Ezeriş
cu apartament, 30.000 €. Tel. 0770166500. (R.R)
Vând teren intravilan în Zăvoi,
600 €/mp neg. Tel. 0746-893683 (rr)
Vând casă în Stavila, 5 camere,
2 băi, anexe, grădină, terasă. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)
Închiriez apartament 2 camere
mobilat cu centrală, termopane,
gresie şi faianţă, lângă Kaufland,
preţ 100 €. Tel. 0740-086589.
Închiriez apartament 3 camere
lângă universitate, centrală, gresie
şi faianţă, mobilat. Preţ 150 €. Tel.
0720-894973.
Urgent vând apartament 2 camere, semidecomandat, Moroasa
1. Tel. 0720-006988.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, zona Luncă, p/3, 74 mp, bloc
de cărămidă, multiple îmbunătăţiri.
Preţ 40.000 €. Tel. 0730-267222.
Vând apartament 3 camere
conf. 1 decomandat, îmbunătăţit,
mobilat şi utilat complet, 80 mp în
zona gării de sud, se poate ocupa
imediat. Tel. 0740-107997.
Vând teren intravilan Mehadia la
sosea internaţională, la 4 km de
Băile-Herculane, 17.000 mp, FS 60
m, posibilitate racordare la apă şi
curent, acte la zi, preţ negociabil.
Tel. 0720-026801.
Vând teren plat 20.000mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 250 m de
sosea internaţională, pe malul râului
Belareca, preţ negociabil. Bun pt.
privatizare. Tel. 0720-026801.
Închiriez apart. 2 camere în
Govândari, mobilat, utilat proaspăt
zugrăvit, canapele noi, centrală, cu
120 € + garanţie 120 €, returnabi-lă
la final. Al. Dacia. Tel. 0720-026801.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătăţit, centrală,
termopane sau schimb cu casă în
Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929
Vând apart. 3 camere, în Reşiţa,
Moroasa, 68 mp, conf. 1, semidecomandat, et. 1/4, gresie, faianţă,
termopane, centrală proprie, podea
laminată + parchet, utilităţi complete, 42.000 €. Tel. 0727-798285.

Anunturi
,

Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane Iedarsiţa, preţ
negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând apartament 4 camere
confort 1, decomandate, et. 1, plus
garaj. Preţ neg. Tel. 0744-390722.
Persoană fizică vând ap. 2
camere Luncă, zona poliţie, et. 2,
conf. 3, total îmbunătăţit şi utilat,
centrală termopan, laminate, hotă,
colţar, mobilă bucătărie, preţ 18.000
€. Tel. 0727-856750.
Vând teren pe C. Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front stradal.
Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.
Vând casă, Bocşa Montană,
central, aranjată, toate utilităţile, 3
camere, dining + bucătărie, 2 băi,
garaj. Preţ 47.000 € neg. Tel. 0255555023, 0771-245398.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa 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 teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0255233119, 0770-849354.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter, 2 băi, complet
renovat. Tel. 0724-998500.
Vând cameră de cămin cu baie
în Blocul Funcţionarilor, Luncă,
avantajos. Tel. 0724-998500.
Vând teren în centru între Alfa
Bank şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp. Tel. 0724-998500.
Vând apartament 2 camere, în
Băile Herculane, zona pieţei, decomandat, et. 3. Tel. 0724-998500.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren, diferite
mărimi şi poziţii, toate utilităţile. Tel.
0724-998500.
Particular, vând apartament 3
camere, II, et. 3/4 şi apartament 2
camere, II, et. 1/4. Tel. 0761-616947
Închiriez apartament numai
studenţi, elevi, intelectuali. Tel.
0761-616947.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.
Vând apartament 3 camere,
confort 2, parter, Micro 2, 25.000 €
neg. Tel. 0731-171423.
Vând casă în Reşiţa, 3 camere,
baie, bucătărie, garaj, curte, grădină
anexe, 50.000 €. Tel. 0760-903952.
Caut să închiriez garsonieră sau
apartament 2 camere, exclus
Mociur sau Calea Caransebeşului.
Tel. 0760-094479.
Vând teren cu hală la Mehadia,
5.000 mp / 1.550 mp. Tel. 0722434466.
Persoană fizică, vând garsonieră confort 1, 30 mp, etaj 2 cu multiple
îmbunătăţiri, liberă. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând garsonieră spaţioasă, 40
mp, Mociur. Tel. 0724-998500.
Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă. Preţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa sau schimb cu cămin cu 2
camere + dif. Tel. 0770-497364.

Anunturi
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Vând casă în Gătaia, 3 camere +
dependinţe, 20 m front stradal, 1500
mp grădină cu pomi fructiferi, 45 km
de Timişoara. Tel. 0751-056772.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj. Tel.
0722-501895.
Vând teren intravilan 2.000 mp,
pe Calea Caransebeşului, îngrădit,
fântână, pomi. Tel. 0740-348082.
Vând apartament 3 camere în
Govândar. Tel. 0740-348082.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Nou pe piaţa reşiţeană:
executăm acoperiri cu ră şini
epoxidice pentru piscine, b ăi,
acoperi şuri, fa ţade, podele,
rezervoare. Garanţie integrală 5 ani.
Tel. 0770-768499.
Ofer gratuit locuinţă la ţara lângă
Oraviţa contra îngrijit gospodărie.
Asigur toate utilităţile. Tel. 0770784331.
Fac menaj, îngrijesc copii,
bătrâni.. Tel. 0731-882361, 0770456679. (R.R)
Meseriaş execut amenajări int.
şi ext. gresie, faianţă, rigips, podele,
tencuială decorativă şi normală,
montez uşi, curent, dau găuri pt.
centrale la preţuri de criză. Tel.
0768-251825.
Execut orice tip de instalaţii
termice sanitare, montez podele
laminate la preturi de 10 lei/mp, 1
calorifer 70 lei, centrala 80 lei. Tel.
0727-548422,
Execut amenajări apartamente
la cererea clientului, preţ negociabil
f. avantajos. Tel. 0727-548422.
Execut manichiură unghii false
şi manichiură normală la preţuri
avantajoase, la 2 persoane 1 gratis
bonus. Tel. 0735-663455.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare la preţuri
accesibile. Tel. 0723-894929.
Execut lucr ări interioare şi
exterioare la preţuri acceptabile. Tel.
0741-519436.
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri
avantajoase. Tel. 0720-070885.
Caut meseriaşi pentru lucrări în
construcţii. Salariu negociabil. Tel.
0760-094479.
Execut lucrări interioare şi exterioare polistiren, rigips, tencuieli,
zugrăveli, spaleti la geamuri şi uşi,
gresie, faianţă. Tel. 0730-804629,
0355-802306.
Caut depanator centrală termică. Tel. 0745-583129, 0723-495967
Caut să îngrijesc copii şi bătrâni.
Tel. 0770-391275.

Anunturi
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Particular execut lucr ări în
construcţii: cofraj, zidărie, acoperiş,
gresie, faianţă, rigips, tencuială
decorativă, tencuială clasică. Tel.
0760-094479.
Repar calculatoare hard şi soft,
instalări Windows la domiciliu. Tel.
0748-563666.
Traducător autorizat, efectuez
traduceri din germană în română şi
invers la un preţ mic. Tel. 0754889176.

Ofer cazare gratuit unei femei
până în 32 ani. Tel. 0770-516199.
Execut amenajări interioare şi
exterioare, instalaţii sanitare şi
termice, fier beton după proiect,
gresie, faianţă, podele, rigips, la
preţuri mici. Tel. 0734-267082.
Învaţă germană uşor în doar 10
ore. Rezultat garantat! Predau ore
de germană la începători şi/sau
avansaţi la un preţ avantajos. Tel.
0754-889176.

ANUNŢ
Consiliul Local al Comunei Prigor, cu sediul în Prigor, nr. 323,
jud. Caraş-Severin, CUI 3227580, Cont RO53 TREZ 1905 006X
XX00 0031 deschis la Trezoreria Bozovici, prin primar Pavel
Verindeanu, în conformitate cu prevederile art. 21 din O.u.G. nr.
54/2006 şi art. 13 din H.G. nr. 168/2007, facem cunoscut tuturor
persoanelor fizice sau juridice interesate faptul că în data de
07.07.2010 ora 12,00, va avea loc la sediul instituţiei, licitaţia
publică deschisă, fără preselecţie, a cărui obiectiv este concesionarea unui teren în suprafaţă de 4.600 mp, aflat pe teritoriul
administrativ al Comunei Prigor în extravilanul satului Borlovenii
Vechi la locul Vale Nerei, aparţinând domeniului public al Comunei Prigor conform H.G. nr. 532/2002. Concesionarea terenului
se face în vederea amplasării de către concesionar a unei
conducte în zonă în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Ofertele
se pot depune la sediul Consiliului Local al comunei Prigor prin
delegat sau prin poşta până în data de 07.07.2010 ora 11.00.
Întreaga documentaţie şi caietul de sarcini al concesiunii se poate
studia la sediul instituţiei la compartimentul financiar-contabil,
telefon/fax nr. 0255-243887, e.mail: pr_prigor@yahoo.com
Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 28.06.2010.
Actele necesare în vederea depunerii ofertelor sunt: cerere de
înscriere completată în exemplar original; dovada achitării taxei
de participare în cuantum de 300 lei în contul RO53 TREZ 1905
006X XX00 0031 deschis la Trezoreria Bozovici sau în numerar la
casieria Consiliului Local Prigor; dovada plăţii taxelor şi impozitelor locale către bugetul local unde îşi are sediul concesionarul,
în exemplar original; dovada achitării garanţiei de participare de
3.000 lei în contul RO53 TREZ 1905 006X XX00 0031 deschis la
Trezoreria Bozovici sau la casieria Consiliului Local Prigor în
copie; dovada achiziţionării documentaţiei de licitaţie - respectiv a
caietului de sarcini în suma de 200 lei RON (copie chitanţă); o
copie a certificatului de înmatriculare al societăţii - dacă este
cazul; declaraţie pe propria răspundere privind experienţa în
activitatea de exploatare a societăţii comerciale, sau a asociaţilor
acesteia (în original) - dacă este cazul; declaraţie pe proprie
răspundere a administratorului societăţii în calitate de ofertant din
care să rezulte ca societatea nu se află în stare de lichidare sau
reorganizare judiciară sau că are activitatea suspendată - dacă
este cazul.
Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii este
secţia de contencios administrativ a Tribunalului Caraş-Severin,
cu sediul în localitatea Reşiţa, str. Horea nr. 2-4, telefon
0255-213304, fax 0255-211554, e-mail: nicusor.maldea@just.ro
Data transmiterii spre publicare a anuntului:16.06.2010.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să ne contactaţi la
tel./fax: 0255-243887 sau la sediul nostru din Prigor, nr. 323, jud.
Caraş-Severin.
Cosiliul Local Prigor, prin Primar Verindeanu Pavel

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 16.06.2010
REŞIŢA: Administrator: 1; Agent securitate: 100; Confecţioner-asamblor articole din textile: 10;
Controlor calitate: 3; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 22; Dulgher: 9; Electrician în
construcţii: 2; Electronist depanator utilaje calcul: 1; Instalator apă, canal: 3; Izolator termic: 5; Lăcătuş
mecanic: 25; Lucrător comercial: 1; Manipulant mărfuri: 2; Maşinist la maşini mobile pentru transporturi
interioare: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 6;
Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 6; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 25;
Sef serviciu: 1; Sudor: 1; Sudor în mediu protector: 35; Zidar pietrar: 2; Zidar rosar tencuitor: 11;
BĂILE HERCULANE: Bucătar: 3; Brutar: 2; Ospătar (chelner): 4;
CARANSEBEŞ: Agent securitate: 10; Confecţioner articole din piele şi înlocuitori: 5; Derulatorist: 1;
Muncitor necalificat în silvicultura: 2; Muncitor necalificat la asamblat produse solide şi semisolide: 1;
Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 5; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 10;
Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
ORAVIŢA: Asistent maternal: 1; Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 6; Lucrător gestionar: 1;
Muncitor necalificat în silvicultură: 3;
TOTAL JUDEŢ: 327

(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:
,

Iunie
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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Campionatul Mondial de Fotbal - Africa de Sud 2010
Grupa A

Grupa B

Franţa
Mexic
Uruguay
Africa de Sud
AFICA DE SUD - MEXIC
1-1
1
11,06

AFRICA SUD - URUGUAY
0-3
17
16,06

FRANŢA - MEXIC

21:30 17,06

Joi

MEXIC - URUGUAY
33
22,06

FRANŢA - AFRICA SUD
34
22,06

Grupa A

V

SLOVENIA - ANGLIA
37

21:30 23,06

Marţi

E

I GM

SUA - ALGERIA

GP

Pct.

17:00 23,06

Miercuri

17:00 19,06

Sâmbătă

Grupa C

V

E

GP

21:30 20,06

SLOVACIA - ITALIA
41

44

42

Pct.

Grupa E

V

E

17:00 25,06

Joi
I GM

GP

Pct.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

Pct.

Grupa D

V

E

I GM

GP

Pct.

Grupa F

V

E

I GM

GP

Pct.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

52
27,06

B1

-

OPTIMI DE FINALÃ 2

A2

49

Duminică 21:30 26,06

A1

-

Sâmbătă

OPTIMI DE FINALÃ 3

B2

51

D1

17:00 27,06

-

SFERT DE FINALÃ 1

59
3,07

51

-

Sâmbătă

C2

OPTIMI DE FINALÃ 4

50

C1

Duminică 17:00 26,06

-

OPTIMI DE FINALÃ 5

D2

55

F1

21:30 29,06

Sâmbãtã

-

58

49

2,07

17:00

Vineri

OPTIMI DE FINALÃ 6

E2

53

E1

17:00 28,06

Marţi

SFERT DE FINALÃ 2

52

-

62

59

-

F2

56

H1

-

SFERT DE FINALÃ 3

50

60
3,07

21:30

55

-

I GM

GP

Pct.

V

E

I GM

GP

Pct.

OPTIMI DE FINALÃ 8

G2

54

G1

-

H2
21:30

Luni

SFERT DE FINALÃ 4

56

57

53

3,07

21:30

Sâmbătă

E

21:30 28,06

Marţi

21:30

Vineri

V

OPTIMI DE FINALÃ 7

17:00 29,06

Luni

SEMIFINALA 1

7,07

47

48

Grupa H

1.

OPTIMI DE FINALÃ 1

21:30

Luni

CHILE - SPANIA

17:00 25,06

Vineri

Grupa G

2.

GP

14:30 21,06

46

21:30 14,06

Joi

1.

I GM

17:00

Luni

SPANIA - HONDURAS
32

21:30 24,06
17:00 25,06
17:00 25,06
21:30
Joi
Vineri
Vineri
PARAGUAY - N. ZEELANDĂ COREEA N. - C. FILDEŞ
CAMERUN - OLANDA
ELVEŢIA - HONDURAS

1.

E

17:00

31

PORTUGALIA - BRAZILIA
45

1.

V

Miercuri

Duminică 21:30 21,06

Luni

14:30

CHILE - ELVEŢIA

30

1.

Grupa B

21:30 16,06

Marţi

PORTUGALIA - COREEA N.

Duminică 17:00 21,06

Miercuri

SPANIA - ELVEŢIA
0-1
16

BRAZILIA - C. FILDEŞ
29

Duminică 14:30 20,06

ITALIA - N. ZEELANDĂ
28

17:00 16,06

Marţi

Joi

21:30 24,06

Miercuri
I GM

Sâmbătă

21:30 24,06

Miercuri

14:30 20,06

DANEMARCA - JAPONIA
43

AUSTRALIA - SERBIA
40

38

Sâmbătă

14:30 15,06

Marţi

SLOVACIA - PARAGUAY
27

CAMERUN - DANEMARCA
26

GHANA - GERMANIA
39

17:00 23,06

Miercuri

21:30 23,06

Marţi

17:00 19,06

Vineri

14:30 19,06

Vineri

17:00 15,06

Luni

HONDURAS - CHILE
0-1
15

BRAZILIA - COREEA N.
2-1
14

N. ZEELANDĂ - SLOVACIA
1-1
12

OLANDA - JAPONIA
25

GHANA - AUSTRALIA
24

22

GRECIA - ARGENTINA
36

17:00 22,06

Marţi

SLOVENIA - SUA

14:30 18,06

Joi

21:30 18,06

Vineri

Duminică 17:00 14,06

Spania
Chile
Elveţia
Honduras

C. FILDEŞ - PORTUGALIA
0-0
13

21:30 15,06

Luni

Grupa H

Brazilia
Portugalia
Coasta de Fildeş
Coreea de Nord

ITALIA - PARAGUAY
1-1
11

14:30 14,06

Luni

JAPONIA - CAMERUN
1-0
10

GERMANIA - SERBIA
21

Grupa G

Italia
Paraguay
Slovacia
Noua Zeelandă

OLANDA - DANEMARCA
2-0
9

Duminică 21:30 14,06

SERBIA - GHANA
0-1
8

Duminică 14:30 13,06

17:00 18,06

Joi

21:30 13,06

ANGLIA - ALGERIA
23

NIGERIA - COREEA SUD
35

17:00 22,06

Marţi

14:30 13,06

ARGENTINA - COREEA S.
20

18
17,06

Sâmbătă

Sâmbătă

Grupa F

Olanda
Camerun
Danemarca
Japonia

GERMANIA - AUSTRALIA
4-0
7

ALGERIA - SLOVENIA
0-1
6

GRECIA - NIGERIA
19

21:30 17,06

Miercuri

17:00 12,06

Grupa E

Germania
Serbia
Australia
Ghana

ANGLIA - SUA
1-1

5

COREEA SUD - GRECIA
2-0
4

21:30 12,06

Vineri

Sâmbătă

Grupa D

Anglia
SUA
Slovenia
Algeria

ARGENTINA - NIGERIA
1-0
3

17:00 12,06

Vineri

URUGUAY - FRANŢA
0-0
2
11,06

Grupa C

Argentina
Grecia
Nigeria
Coreea de Sud

Vineri

54
17:00

SEMIFINALA 2

60

Miercuri

61

21:30

63

62

10,07

57

-

6,07

FINALA MICÃ

-

Marţi

58
21:30

61
21:30

Sâmbătă
FINALA

64

62

11,07

-

61
21:30

Duminică

Clasamentul golgheterilor la Cupa Mondială de fotbal din Africa de Sud (11 iunie
- 11 iulie), după meciurile de marţi:
1 gol: Siphiwe Tshabalala (Africa de Sud), Rafael Marquez (Mexic), Lee Jungsoo (Coreea de Sud), Park Ji-sung (Coreea de Sud), Gabriel Heinze (Argentina),
Steven Gerrard (Anglia), Clint Dempsey (SUA), Robert Koren (Slovenia), Asamoah
Gyan (Ghana), Lukas Podolski (Germania), Miroslav Klose (Germania), Thomas
Muller (Germania), Claudemir Jeronimo Barretto ''Cacau'' (Germania), Dirk Kuyt
(Olanda), Keisuke Honda (Japonia), Antolin Alcaraz (Paraguay), Daniele De Rossi
(Italia), Robert Vittek (Slovacia), Winston Reid (Noua Zeelandă), Maicon (Brazilia),
Elano (Brazilia), Ji Yun-nam (Coreea de Nord). Autogol: Daniel Agger (Danemarca)
pentru Olanda.

Joi/17 Iunie

Vineri/18 Iunie

Timişoara

Timişoara

+31ºC
+19ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+28ºC
+14ºC

Reşiţa
Oraviţa +32ºC
+20ºC

+28ºC
+18ºC

Luni, 21 Iunie

8

Primele 14 meciuri ale Cupei Mondiale au o medie de goluri de 1,64 pe meci,
faţă de media de 2,3 reuşite pe meci ale celor 64 de partide de la precedenta ediţie a
Cupei Mondiale din Germania, în 2006.
În ultimele opt ediţii ale Cupei Mondiale, media cea mai mare de goluri este
reprezentată de ediţia din 1982, din Spania, în care s-au marcat aproape trei goluri
pe meci (2,81).
Doar două meciuri au produs mai mult de două goluri. În contrast, aceasta s-a
întâmplat în şapte din primele 16 jocuri din 1998 şi 2002 şi opt meciuri în 2006. În
total, jucătorii au marcat doar de 25 de ori în jocurile iniţiale în acest an, o rată medie
de 1,56 goluri pe meci La ultimele trei cupe mondiale, primele 16 jocuri au produs
totaluri de 39, 46 şi 37 goluri şi media pe joc nu au scăzut sub 2,3.

+32ºC
+18ºC

Sâmb@t@/19 Iunie
Timişoara

Caransebeş

+29ºC
+16ºC

Reşiţa

+29ºC
+17ºC

Miercuri, 23 Iunie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+26ºC
+15ºC

+27ºC
+17ºC

+26ºC
+16ºC

Joi, 24 Iunie

Vineri, 25 Iunie

Caransebeş
Reşiţa

+23ºC
+12ºC

Oraviţa +26ºC
+16ºC

Oraviţa +29ºC
+16ºC

Oraviţa +31ºC
+18ºC

+29ºC
+18ºC

Marţi, 22 Iunie

Duminic@/20 Iunie

+23ºC
+12ºC

Sâmbătă, 26 Iunie

Duminică, 27 Iunie

Reşiţa

+23ºC/+11ºC

+19ºC/+11ºC

+19ºC/+12ºC

+23ºC/+14ºC

+29ºC/+17ºC

+28ºC/+16ºC

+25ºC/+16ºC

Timişoara

+24ºC/+11ºC

+19ºC/+11ºC

+19ºC/+12ºC

+23ºC/+13ºC

+29ºC/+17ºC

+29ºC/+16ºC

+26ºC/+15ºC
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