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Parcare verde în Centrul Civic

La ISPA nu mai sunt bani!

Şoferii reşiţeni au la dispoziţie o nouă parcare în spatele
Primăriei Reşiţa. Aceasta are o capacitate de aproxiativ 70
locuri iar între orele 8.00-16.00 se percepe o taxă de 1 leu/oră.
Costul total al lucrării se ridică la suma de 250 de mii de lei.

SC Hidroconstrucţia SA Caransebeş, antreprenorul principal al lucrărilor ISPA la
Reşiţa, are de primit de la Aquacaraş peste un milion de euro, bani care reprezintă
contribuţia autohtonă prin plata TVA-ului. Aceşti bani nu au intrat încă în conturile
Hidroconstrucţia, susţine managerul de proiect, inginerul Adrian Faltinschi, care
arată că chiar dacă societatea are putere financiară, nu e suficientă pentru a susţine
lucrările de anvergură din cadrul programului European. Situaţia pune în dificultate
inclusiv pe cei câţiva subcontractori pe care-i are antreprenorul principal, susţine
Faltinschi. Lucrările ISPA ar trebui finalizate până la sfârşitul lunii octombrie a
acestui an. Stadiul fizic al lor, susţine Faltinschi, se situează pe undeva pe la 75 la
sută, adică treisferturi, ceea ce nu e un procent chiar rău. Dar, problema e că banii
europeni s-au camm terminat, venind acum la rand contribuţia românească şi autohtonă, moment în care lucrurile s-au cam gripat. "Noi facem eforturi să terminăm
lucrările până în octombrie, aşa cum s-a stabilit dar şi din partea beneficiarului de
efortul asigurării ritmicităţii finanţării", a declarat managerul de proiect, Adrian
Faltinschi. Astfel că luna octombrie ar putea fi un termen mult prea optimist pentru
finalizarea celor mai mari lucrări la infrastructură din istoria postdecembristă a
Reşiţei. Este însă şi o veste bună. Cu toate că finanţarea scârţâie, câteva dintre
lucrările pe programul ISPA de reabilitare a reţelei de apă şi canalizare la Reşiţa s-au
realizat mai ieftin decât se estima iniţial, susţine Adrian Faltinschi. Aceşti bani pot fi
folosiţi, consideră managerul, la lucrări suplimentare, necuprinse în proiect.
(Dan Apostolescu)

Când va deveni Crivaia staţiune turistică?
“Staţiunea“ Crivaia, aflată pe teritoriul administrative al comunei Văliug,
beneficiază de un evident potenţial turistic. Mai ales timişorenii sunt
îndrăgostiţii de serviciu ai acestei arii, pe care, de altfel, au şi populat-o în
majoritate, tot ei, cu vile, vilişoare şi pensiuni. Am pus acele ghilimele la
staţiune, pentru că nici Crivaia, nici Semenicul, Nici Gărâna şi nici Trei Ape
nu sunt declarate, oficial, staţiuni turistice. Nimeni de-a lungul anilor nu a
reuşit performanţă sa determine declararea zonelor respective drept
staţiuni, fapt din care ar fi avut de câştigat administraţia locală, investitorii şi
turiştii. Infrastructura nu prea ţine însă pasul cu dorinţa de dezvoltare. Cel
mai bun exemplu ar fi, în acest sens, un parc rezidenţial cu caracter turistic,
care în final va avea 11 vile, cu acces la curent electric, apă, staţie de
epurare biologică, pază non-stop şi alte asemenea facilităţi, parc ce se va
dezolta în capul Barajului Secu, spre Păstrăvărie.
Există în acest moment un plan urbanistic de detaliu aprobat, ne spune
Valentin Coşeriu, dezvoltatorul imobiliar al acestui parc şi unul dintre operatorii importanşi de turism din Caraş-Severin, în cadrul căruia prima investiţie este pensiunea sa, care a costat peste 500.000 de euro, o parte din
bani provenind din fonduri europene. Deja a început construirea câtorva
imobile, pe suprafeţe de câte 600 de metri pătraţi. Drumul de acces spre
viitoarea zonă rezidenţală nu face deloc casă bună cu ceea ce este deja
aici şi cu ceea ce se va construi. De la facilităţile de odihnă ale unităţii militare şi până la păstrăvărie, aşa-zisul drum judeţean e de fapt unul forestier,
cu gropi de jumătate de metru adâncime. Valentin Coşeriu e unul dintre cei
nemulţumiţi de starea drumului şi susţine că a făcut cel puţin zece demersuri dar eforturile sale nu au avut încă finalitate. Se poate spune că dezvoltatorul imobiliar e interesat personal de acest drum care să atragă turiştii la
pensiunea sa, dar acolo vor fi zece alte obiective şi dacă vrem să încurajăm

turismul în zonă, trebuie făcut ceva, susţine Coşeriu, care a adus în zonă
14 basculante cu pietriş. Cu toate că investitorii din zonă au creat la un moment dat o asociaţie de profil a operatorilor de turism, totul a rămas fără nici
un rezultat. Aşadar, pe când Crivaia, staţiune turistică? (Dan Apostolescu)

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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T@ierile ilegale de arbori aduc închisoarea!
În Cara}-Severin exist@ pe rol câteva zeci de dosare penale pentru astfel de infrac]iuni
În ultima vreme, dar nu numai, desigur, galeriei
de tipuri de infracţionalitate i se adaugă unul, poate
mai puţin evident, dar manifest. Este vorba de
tăierile ilegale de pădure, faptă care intră sub
inciden ţa penalului. De altfel, la nivelul
Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş-Severin
a fost creat un compartiment special de combatere
a acestui fenomen, condus de comisarul şef Sabin
Popescu. Şi cum judeţul nostru se află pe locul întâi
pe ţară la nivelul de împădurire, astfel de infracţiuni
devin tot mai dese. Ori de câte ori are ocazia, Sabin
Popescu atrage atenţia asupra faptului că,
depinzând de esenţa arborilor tăiaţi şi de volumul
copacilor doborâţi, pedepsele cu închisoarea pot ajunge şi până la 16 ani!
În ultimele câteva luni au fost întocmite câteva zeci de dosare penale
pentru tăieri ilegale de pădure, la noi în judeţ.
De altfel, în Caraş-Severin infracţionalitatea a crescut, în judeţ pe
primul trimestru al anului 2010, cu 11,18% faţă de anul 2009. Nu e încă
alarmant dar, totuşi, avem de-a face cu o recrudescenţă a fenomenelor
infracţionale. Astfel, au fost sesizate în această perioadă aproape 2.700 de
infracţiuni, din care 523 sunt de natură economico-financiară, 1200 de
natură judiciară şi aproape 1000 de altă natură. Mediul urban deţine
prioritatea la acest capitol, pentru că aproape 2000 dintre ele s-au
consumat aici şi aproape 800 în mediul rural. În peste 1600 din cazurile de

infracţiuni a fost începută urmărirea penală, Curios sau nu, cele mai multe
dintre acestea sunt de natură economico-financiară, dar nu e surprinzător,
până la urmă, pentru că şi aici criza îşi spune cuvântul. Infracţiunile contra
persoanei au cunoscut şi ele o creştere, de la 165 la 182, însă, susţin
poliţiştii, numărul infracţiunilor de mare violenţă este redus. Totuşi,
infracţiunile de omor au crescut de la 0 la două, tentativele de omor s-au
majorat şi ele de la 0 la una. Vătămările corporale au scăzut dar s-a majorat
în schim numărul furturilor din locuinţe, societăţi comerciale, poşete, genţi.
Furturile din autoturisme cunosc o scădere dar, în schhimb, a crescut
numărul persoanelor înşelate.
În evidenţele IPJ Caraş-Severin există un număr de 52 persoane
juridice şi 2395 persoane fizice deţinătoare de arme de foc, care deţin în
total 4044 arme letale şi neletale. Poliţiştii au confiscat un număr de 18
arme - număr identic cu cel din 2009, 26 cartuşe, 54,80 kg explozivi şi 0,36
kg mercur. Să reamintim, însă, că cifrele acestea reprezintă doar primul
trimestru al anului în curs.
Principala neîmplinire, spun reprezentanţi ai conducerii poliţiei
judeţene, o constituie menţinerea trendului crescător al infracţiunilor
privind patrimoniu, unde se înregistrează o creştere de 30% faţă de anul
2009, cele mai mari creşteri fiind la furturi şi la înşelăciuni, de la 184 la 351.
În acest domeniu este în desfăşurare Programul local de prevenire a
infracţiunilor contra patrimoniului. De asemenea se menţine trendul
ascendent al infracţionalităţii stradale, unde înregistrăm o creştere de 39%
la nivelul infracţionalităţii sesizate. (Dan Apostolescu)
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Biblioteca judeţeană „Paul
Iorgovici” din Reşiţa a primit o donaţie
de peste 5000 de cărţi din biblioteca
scriitorului Gheorghe Cramanciuc, fost
director al instituţiei de cultură între anii
1990 şi 1997.

La Reşiţa s-au înfiinţat două puncte de colectare a ajutoarelor
pentru sinistraţi, în centrul civic al municipiului, unde este amplasat
un cort, şi la catedrala din Cartierul Lunca Bârzavei. La Caransebeş,
funcţionează alte două centre, unul pentru alimente nealterabile şi
apă minerală, pe Str. Tribunalului Nr. 2, iar celălalt, pentru materiale de
construcţii, situat pe Str. Ardealului Nr. 48.

Prefectul cere mobilizare comitetelor
locale pentru situa]ii de urgen]@
Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea, a dispus
avertizarea comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi monitorizarea de
către Centrul Operaţional în ceea ce priveşte evoluţia fenomenelor
hidrometeorologice. De asemenea, a fost instituită permanenţa la toate
cele 77 de primării, având în vedere avertizarea de tip Cod Portocaliu, din
bazinele superioare ale râurilor Timiş, Bârzava, Caraş şi Nera.
Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă trebuie să verifice secţiunile
cursurilor de apă, sa îndepărteze materialului lemnos depozitat în zona
malurilor, podurilor şi podeţelor, să asigure salubrizarea pâraielor şi
curăţirea şanţurilor. De asemenea, secţiunile de scurgere din apropierea
podurilor şi podeţelor vor trebui supravegheate. „Comitetele locale trebuie
să fie pregătite de orice intervenţie operativă, împreună cu pompierii
militari, pentru limitarea efectelor negative, mai ales în localităţile cu risc de
inundaţii din cauza scurgerilor de pe versanţi.
„Atrag încă o dată atenţia tuturor factorilor de răspundere şi, în special,
primarilor, să ia în serios aceste avertizări. Doar în urmă cu câteva zile am
pierdut doi oameni, din cauza unei viituri. Aşa ceva nu trebuie să se mai
întâmple. În plus, de acum încolo, voi cere ca organele abilitate să nu mai
stea pe gânduri, atunci când e vorba de nerespectarea normelor de mediu,
indiferent că va fi vorba de primării, societăţi comerciale sau chiar persoane
fizice”, a afirmat prefectul de Caraş-Severin, Octavian Ţunea. Nu în ultimul
rând, reprezentantul Guvernului în teritoriu recomandă turiştilor să nu
campeze în apropierea torenţilor de pe versanţi, a podurilor şi podeţelor, iar
în cazul în care pornesc pe trasee montane să îşi anunţe prezenţa,
salvamontiştilor şi jandarmilor montani.

Pagubele din urma fenomenelor
hidrometeorologice periculoase
În urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, din C-S, în
perioada 14-21 iunie, au fost afectate şase comune, respectiv, Doclin,
Bolvaşniţa, Berlişte, Goruia, Ramna şi Ciudanoviţa, cu satele
aparţinătoare, Tirol, Biniş, Doclin şi Vârciorova. În total, valoarea pagubelor
se ridică la 3,77 milioane lei, cea mai afectată fiind comuna Ciudanoviţa,
unde pagubele se ridică la 2,47 milioane lei. Pagubele înregistrate în zilele
de 29 şi 30 iunie, acestea se ridică la aproape 11,8 milioane lei.
Săptămânal Prisma publică eventimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
l 30.06.2010: pe Calea Caransebeşului din Reşiţa, a fost depistat în
trafic un autoturism al cărui şofer
avea suspendat dreptul de a
conduce autovehicule.
l 01.07.2010: o femeie a fost
lovită de un microbuz în timp ce
traversa strada neregulamentar.
l 01.07.2010: poliţiştii din cadrul
Biroului de Investigaţii Criminale al
Poliţiei Mun. Caransebeş au identificat 3 minorii care în perioada 23-29
iunie a.c. au pătruns în repe-tate
rânduri, prin efracţie, într-un apartament nelocuit de pe aleea Liliacului
din localitate, de unde au sustras
bunuri, constând în unitate centrală,
monitor, butelie aragaz, bormaşină,
boxe audio, covoare, etc., pe care
le-au valorificat contra cost.
l 01.07.2010: zi norocoasă pentru
un tânăr de 26 de ani din Anina, care
îşi pierduse speranţa că va mai găsi
portofelul în care avea acte şi o
sumă mare de bani şi pe care îl pierduse în împrejurări necunoscute.
Portofelul a fost găsit de 2 poliţişti de
proximitate din Reşiţa, în Centru
Civic şi a fost înmânat proprietarului.
l 02.07.2010: la Luncaviţa, un
bărbat în stare de ebrietate a incendiat un grajd dezafectat ce aparţine
Primăriei Luncaviţa şi care urma să
fie demolat. În urma verificărilor s-a
stabilit faptul că suspectul se află în
litigiu asupra imobilului cu Primăria
Luncaviţa. De asemenea, acesta a
încercat să împiedice intervenţia
unor cetăţeni din localitate care au
participat voluntar la stingerea
incendiului, tăind cu un cuţit două
furtunuri din material plastic, cu care
aceştia încercau să stingă incendiul.
l 02-04.07.2010: în Reşiţa au
avut loc 2 accidente rutiere datorate
consumului de alcool al conducătorilor auto. De asemenea, au mai fost
indentificate alte 2 persoane ce se
aflau în stare de ebrietate la volan.
l 04.07.2010: pe DN 68, pe raza
localităţii Vama Marga, accident
rutier soldat cu pagube materiale,
unul dintre autoturismele implicate
în accident părăsind locul faptei.
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Acesta a fost depistat pe raza comunei Zăvoi şi a refuzat recoltarea
de probe biologice pentru stabilirea
alcoolemiei, motiv pentru care i s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de refuz de a se
supune recoltării probelor biologice
sau testării aerului expirat, în
vederea stabilirii alcoolemiei.
l 04.07.2010: pe raza localităţii
Armeniş, s-a produs un accident de
circulaţie soldat cu vătămarea corporală uşoară a unui minor. Minorul,
ce conducea un moped nu a păstrat
o distanţă de siguranţă faţă de
autoturismul ce rula în faţa sa, iar în
momentul în care autoturismul a
frânat, a intrat cu mopedul în partea
din spate a acestuia.
l 05.07.2010: o femeie de 61 de
ani s-a aruncat de la etajul patru al
unui bloc din Caransebeş.
l 04/05.07.2010: trei persoane
fără adăpost prinse în flagrant în
timp ce sustrăgeau bunuri dintr-un
autoturism pe strada Ştefan cel
Mare din Reşiţa.
l 04/05.07.2010: altercaţie între
două persoane surdo-mute pentru o
sumă de bani împrumutată.
l 05.07.2010: pe strada Petru
Maior din Reşiţa s-a produs un
accident de circulaţie soldat cu
vătămarea corporală uşoară a unei
persoane.
l 07.07.2010: un băiat de 16 ani a
fugit din Centrul de Reeducare a
Delincvenţilor Arad şi a fost depistat
de poliţiştii din Caraş-Severin.
Inspectoratul Poliţiei de
Frontieră
l 01.07.2010: I.J.P.F.C-S are un
nou inspector şef. Subco-misarul de
poliţie Bertea Nicolae-Cezar a
câştigat concursul organi-zat pentru
ocuparea funcţiei de şef al IJPF CS,
în perioada următoare urmând a fi
efectuate demersurile legale pt.
numirea în funcţie. Subcomisarul de
poliţie Bertea Nicolae-Cezar a
ocupat, până în prezent, funcţia de
şef al Biroului Supravegherea şi
Controlul Trecerii Frontierei. A
absolvit Academia de Politie
Alexandru Ioan Cuza-promo ţ ia
1998, fiind licenţiat în ştiinţe juridice.

Programul de supraveghere sanitar-veretinară a
cuprins în Caraş-Severin, în primele şase luni ale
anului, acţiuni de control pentru pesta porcină clasică,
respectiv 210 probe pentru examenul virusologic de
laborator la porcii domestici şi la mistreţi şi 203 probe
pentru examen serologic.

Un dialog }i o mai bun@ comunicare între institu]ii este necesar@ în
continuare, pentru a respecta calendarul de descentralizare întocmit
de Guvernul României, în ceea ce prive}te preluarea spitalelor
Conform O.u.G. nr. 48/2010, privind descentralizarea, ordinul ministrului Sănătăţii, pentru
aprobarea protocoalelor de predare-primire,
între Direcţiile de Sănătate Publică şi autorităţile
publice locale şi judeţene, în vederea transferului
managerial al asistenţei medicale din unităţile
sanitare publice, precum şi conform H.G. 529,
prin care s-a aprobat lista unităţilor sanitare cu
paturi care vor trece la utilităţile publice locale, sa stabilit un calendar de predare - primire a
acestora, având la bază şi emiterea unor hotărâri
ale Consiliilor locale şi judeţene de exprimare a
acordului de preluare şi de desemnare a
persoanei care va semna respectivul protocol.
Consiliul Local Caransebeş a emis Hotărârea
152/29.06.2010, în care se stipulează, la articolul
1, că este de acord cu preluarea Spitalului
Municipal de Urgenţă Caransebeş, numai în
urma unor plăţi la zi, la data semnării protocolului
de predare - primire a acestei unităţi sanitare.
De asemenea, la articolul 2, Consiliul Local a
solicitat ca în protocolul de predare - primire să fie
prevăzut expres că Direcţia de Sănătate Publică
din Caraş-Severin să-şi asume toate obligaţiile
care recurg din litigiile juridice şi juridice şi
financiare pentru întreaga activitate desfăşurată
de spitalul caransebeşean, până la data semnării
protocolului. Cu privire la articolul 2 din Hotărârea
Consiliului Local Caransebeş, se poate menţiona
că Ordinul ministrului Sănătăţii prevede expres
conţinutul protocolului, astfel încât, nu pot fi
adăugate alte clauze. Pe de altă parte, Spitalul
Municipal de urgenţă din Caransebeş, conform
art. 165, al. 1 din legea 95/2006, este unitate cu
personalitate juridică şi răspunde faţă de terţi

pentru activitatea sa. În ceea ce priveşte datoriile, nici
Direcţia de Sănătate Publică, nici Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin nu are competenţa de a negocia
direct cu Consiliul Local Caransebeş această clauză
solicitată. În ceea ce priveşte finanţarea unităţilor
sanitare cu paturi, la momentul actual, nu există nicio
impunere faţă de autorităţile locale. Aceste finanţări se
vor derula, în continuare, din fonduri care vin din
contractele cu Casa Judeţeană pentru Asigurări de
Sănătate Caraş-Severin, din fonduri pe programe
naţionale de sănătate, derulate prin ministerul de resort,
precum şi, acolo unde este cazul, prin susţinerea unor
investiţii sau cheltuieli de altă natură, direct de către
Ministerul Sănătăţii. După cum afirmă prefectul judeţului
Caraş-Severin, Octavian Ţunea, ar fi de dorit, dată fiind
descentralizarea, ca aceste comunităţi locale să susţină
financiar unităţile sanitare cu paturi, mai ales în ceea ce
priveşte cheltuielile de întreţinere (administrative). Faţă
de restul spitalelor din Caraş-Severin, Spitalul Municipal
de urgenţă din Caransebeş este mult mai bună, această
unitate neînregistrând datorii mari, mai ales raportat la
structura acestei unităţi spitaliceşti ca nivel de
competenţă. Datoria care apare scriptic, după 31 martie
2010, este, de fapt, acoperită aproape în totalitate de
plata serviciilor contractate cu Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate Caraş-Severin, care se va realiza
în perioada imediat următoare. „Considerăm că un
dialog şi o mai bună comunicare între instituţii este
necesară în continuare, pentru a respecta calendarul de
descentralizare întocmit de Guvernul României, astfel
încât, Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş să
beneficieze în mod real de decizia descentralizării
unităţilor sanitare cu paturi”, a precizat prefectul
judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea.
Biroul de Presă

Impozit suplimentar pe cl@diri
Guvernul a adoptat în 30 iunie, o Ordonanţă de Urgenţă prin care
modifică mai multe articole din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
pentru a majora impozitul pe clădiri.
Proprietarii care deţin mai multe clădiri, apartamente sau case vor
plăti un impozit suplimentar pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie,
după cum urmează:
a) cu 65% pt. prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pt.a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu.
Aceste prevederi nu se vor aplica persoanelor fizice care deţin în
proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală.

Scutiri de plata
penalit@]ilor
Proprietarii care au un venit de
până la 1000 lei lunar şi îşi achită
integral, în termen de 12 luni,
cheltuielile restante la întreţinere,
vor fi scutiţi de plata penalităţilor
generate de suma restantă,
potrivit unei legi adoptate, recent,
de Camera Deputaţilor.

l La solicitarea SC Hidroconstrucţia SA, furnizarea apei potabile va fi întreruptă astăzi, joi,
între orele 8 şi 20 pe străzile Vârfului, Vântului, Simion Mangiuca, Badea Cârţan, Căprioarei
şi Rândul IV l Un transport cu ajutoare umanitare va fi donat familiilor sinistrate din
localităţile Teregova şi Armeniş de către Asociaţia Răniţilor Revoluţiei şi Urmaşilor Eroilor
Martir din Deva l Casa Judeţeană de Pensii Caraş-Severin a primit pentru luna iulie, 47 de
bilete de tratament în diverse staţiuni balneo-climaterice din ţară l În perioada 22-25 iulie
2010 în Poiana Lupului, Caraş-Severin, are loc Festivalul de Jazz Gărâna 2010, ediţia a XIVa l În acest week-end reşiţenii se pot bucura de Serbările Timişoreana, în Parcul Tricolorului
l În staţiunea Băile Herculane a început luni, 5 iulie a 40-a ediţie a Festivalul Internaţional de
Folclor HERCULES l Astăzi, începând cu ora 18.00, Librăria “Semn de carte” găzduieşte
prezentarea cărţii “Ontologia întrupării” scrisă de Tănase Nichifor l Marţi, 6 iulie, poetei
Liubiţa Raichi i-a fost înmânată diploma de “Cetăţean de Onoare” în cadrul unei festivităţi
organizate de Primăria Reşiţa l

Săptămâna politică locală
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UNPR vrea dialog social

Partidul Conservator strânge
semn@turi de la pensionari

Conducerea Uniunii Naţionale Pentru Progresul României a fost prezentă în 3 iulie, la Reşiţa,
pentru a participa la întâlnirea delegaţilor din zona
de vest, din partea judeţelor Caraş-Severin, Arad,
Timiş, Hunedoara şi Mehedinţi. La întâlnire au
participat cei trei preşedinţi ai UNPR, Gabriel
Oprea, Marian Sârbu şi Cristian Diaconescu,
alături de aproximativ 400 de delegaţi ai zonei de
vest a ţării, întâlnire care a avut loc la Casa de
Cultură a Sindicatelor din Reşiţa.. Liderii UNPR au
precizat că au creat acest partid urmărind două
aspecte: interesul naţional şi dialogul social. Ion
Tabugan, preşedintele Organizaţiei Judeţene
Caraş-Severin a UNPR a precizat, la rându-i, că
formaţiunea are deja 1700 de membri în CaraşSeverin.

Filiala Judeţeană Caraş-Severin a Partidului
Conservator strânge semnături de la pensionari
pentru Fundaţia Facias, o grupare care va acţiona
Guvernul Boc în judecată, acuzându-l de tăierea
pensiilor. Ioan Ţundrea, preşedintele conservatorilor,
a afirmat, într-o recentă conferinţă de presă că la
nivelul judeţului s-au adunat câteva mii de semnături,
iar procesul va continua, chiar dacă, tot astăzi, Curtea
Constituţională a decis că micşorarea pensiilor nu e
un act constituţional. “Oricum, există un precedent în
care cetăţenii au căştigat împotriva guvernului, în
Lituania, a declarat Ioan Ţundrea. Aşa că, drept
ultimă soluţie, vom apela la Curtea Europeană a
Drepturilor Omului.”
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând garsonieră 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Preţ
17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decomandat, Luncă, et. 1/4, centrală, termopane
parţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, et. 4/4, bloc acoperit, Luncă, centrală
termică. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, 103 mp, et. 1, Reşiţa Sud, centrală
termică, termopane, podele laminate. Preţ
47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, zona Moroasa, centrală
termică, termopane. Preţ 42.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Luncă, et. 3/4.
Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Preţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren în centru, 1.200 mp şi casă 5
camere. Preţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă 2 camere, amenajată în
spaţiu comercial, la strada principală, zona
Muncitoresc. Preţ 21.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebeşului, zona
Petrom. Preţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Preţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat
la toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la stradă, racordate la
toate utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 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 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

28 iunie ‘10
29 iunie ‘10
30 iunie ‘10
1 iulie ‘10
2 iulie ‘10
5 iulie ‘10
6 iulie ‘10
7 iulie ‘10

141,1758
141,8117
142,0403
141,3422
133,9968
132,1910
131,1461
128,4481

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

7 iunie - 7 iulie 2010

EURO

7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7

lei
4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

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 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 21.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsoniera 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, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare, Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi:
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ă, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Lunca, 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, pivni ţ ă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apart. 3 camere, Govândari, Micro
2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat
utilităţi: centrală, termopane, uşi interior
noi, baie şi 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, suprafaţa 270 mp,
front stradal 10 m. Preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,

termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţa: 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apă captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire-centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. Cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte , gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova, 300 m
de la drum, 1000 mp, 12 € mp, negociabil,
cod anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Noua,
suprafaţă 5229 mp, front stradal la DN 57,
117.47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € neg. Cod anunţ 00494.
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
buna, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 €, 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 M. Semenic 11500
mp, zona cu potenţial turistic, preţ 4 € mp,
cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30 m, preţ 3 € mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţi sunt în zonă 50m. Preţ 7 € mp, cod
anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa 3095
mp, în zona Ocna de Fier, preţ 5 € mp. Cod
anunţ 00496
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţi sunt
în zonă, front stradal 280 m. Preţ 2 € mp,
cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa-Caransebeş 23.800 mp, extravilan utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 € mp, cod anunţ 00507.
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona Ocna de Fier, Munţii Dognecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5895 mp,
terenul este intabulat, utilităţi sunt în zona,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 12 € mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului 1325 mp, zonă liniştită, în zonă se construiesc case, drum, posibilităţi şi pentru
utilităţi, preţ 21 € mp, cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii
12.661 mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 € mp, cod anunţ 00511.
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Fondul Monetar Internaţional a aprobat a cincea tranşă pentru
România, de 900 milioane de euro. România a încheiat un acord în
aprilie anul trecut cu FMI, Uniunea Europeană şi Banca Mondială
pentru un împrumut de 20 de miliarde de dolari. Până acum, România
a primit patru tranşe de la FMI, însumând 9,3 miliarde de euro, de la UE
au venit 2,5 miliarde iar de la Banca Mondială, 300 de milioane.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu
amănuntul (cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete) a scăzut în primele
cinci luni din acest an cu 5,9% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut, potrivit datelor afişate
de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Reabilitarea termic@ a cl@dirilor de locuit cu finan]are
prin credite bancare cu garan]ie guvernamental@
Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgentă privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite
bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată care vine să completeze programul derulat conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performantei energetice a blocurilor de locuinţe.
Proiectul de act normativ propus vizează, în principal,
asigurarea cadrului normativ pentru contractarea unui
credit în condiţii de creditare avantajoase, cu garanţie
guvernamentală şi dobândă subvenţionată, de către
asociaţiile proprietari/ persoane fizice, pentru executarea
lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe dar şi
la clădirile unifamiliale, construite şi recepţionate până la
sfârşitul anului 2000, care nu necesită executarea unor
lucrări de consolidare ale sistemului structural.
Finanţarea executării lucrărilor de reabilitare termică se
va realiza atât din surse proprii ale beneficiarilor,
reprezentând minimum 10% din valoarea lucrărilor, cât şi
din credite bancare contractate de beneficiari şi garantate
de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. I.F.N. în numele şi în
contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea
lucrărilor. În mod excepţional, autorităţile administraţiei
publice locale, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, pot
finanţa, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie
în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite, în
cuantum de maximum 30% din valoarea prevăzută în

devizul general, executarea lucrărilor de intervenţie. În
această valoare pot fi incluse cuantumul de minimum 10%
al proprietarilor şi costurile elaborării documentaţiilor.
Perioada de rambursare a creditelor bancare cu
garanţie guvernamentală şi cu dobândă subvenţionată este
de maximum 5 ani.
Prin creditarea asociaţiilor de proprietari/a persoanelor
fizice în scopul realizării lucrărilor de reabilitare termică, se
stimulează indirect persoanele juridice care au ca obiect de
activitate lucrări de construcţii şi/sau producerea şi/sau
comercializarea materialelor de construcţii pentru
reabilitarea termică, respectiv echipamente pentru
utilizarea surselor alternative de energie. Totodată se
menţin şi se crează locuri de muncă în aceste sectoare şi se
asigură continuitatea plătii obligaţiilor bugetare de către
contribuabilii din aceste domenii de activitate.
Ordonanţa contribuie la atingerea obiectivelor Directivei
2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5
aprilie 2006 privind eficienta energetică la utilizatorii finali şi
serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 93/76/CEE
a Consiliului, prin reducerea consumurilor energetice la
consumatorii finali, cu efect direct în reducerea costurilor cu
încălzirea şi prepararea apei calde de consum şi indirect în
reducerea consumului de combustibil convenţional şi a
emisiilor de gaze cu efect de seră.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; 01.07.2010

Modificarea }i completarea Legii nr. 152/1998
privind înfiin]area Agen]iei Na]ionale pentru Locuin]e
Guvernul a aprobat în şedinţa din 30 iunie a.c., Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe care introduce posibilitatea dezvoltării unui program de construcţie de locuinţe în parteneriat public-privat.
Numărul mare de solicitări pentru obţinerea unei
locuinţe a condus la necesitatea modificării Legii nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicate, cu modificările ulterioare, prin
promovarea unor măsuri care să accelereze procesul de
construire a unor locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării
prin atragerea investitorilor privaţi. Astfel, ordonanţa
prevede promovarea şi dezvoltarea unui program privind
construcţia de locuinţe cu chirie şi/sau supuse vânzării prin
atragerea capitalului privat în baza contractelor de

parteneriat public-privat, precum şi posibilitatea ca în cadrul
programului să se poată finaliza construcţii aflate deja în
diverse stadii de execuţie.
Modalitatea de administrare, criteriile de repartizare,
precum şi repartizarea şi vânzarea locuinţelor construite
vor fi prevăzute de programul aprobat prin Hotărâre de
Guvern. Investiţiile vor fi finanţate din surse ale investitorilor
privaţi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi din alte surse
legal constituite. Terenurile, utilităţile şi dotările tehnicoedilitare vor fi puse la dispoziţie de către autorităţile publice
locale sau vor fi asigurate de către investitori, în
conformitate cu contractele de parteneriat public-privat,
încheiate de ANL cu aceştia.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului; 01.07.2010

Câştigul salarial mediu nominal net a fost
de 1.428 lei în luna mai din acest an, în creştere
cu 5,3% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, dar
în scădere cu 0,6% (8 lei) faţă de luna
anterioară din acest an, arată datele prezentate
de Institutul Naţional de Statistică (INS)

Cre}terea disciplinei fiscale }i
stabilirea normativelor de personal
în administra]ia public@ local@
Executivul a adoptat, în şedinţa din 30 iunie, Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea şi completarea
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Actul normativ reglementează modul în care sunt
administrate finanţele locale şi are două componente,
respectiv creşterea disciplinei fiscale şi stabilirea
normativelor de personal în administraţia publică locală.
Toate bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi
ale sectoarelor Capitalei, incluzând proiectul de buget,
bugetul aprobat, situaţia trimestrială, situaţia anuală,
datoria publică, programul de investiţii, vor fi publicate
pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
În ceea ce priveşte investiţiile locale, pentru fiecare
dintre acestea se va încheia un contract de finanţare
care va cuprinde contribuţia bugetului de stat şi a
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, graficul de
implementare de până la 3 ani şi graficul plăţilor.
Situaţia datoriei publice este reglementată prin faptul
că Guvernul va aproba planul naţional al contractării de
noi împrumuturi pentru următorii 3 ani. Autorităţile care
au înregistrat plăţi restante nu vor putea să contracteze
un nou împrumut.
Totodată, de la 1 ianuarie 2011 se vor diminua cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru a asigura
fondurile necesare plăţii pensiilor.
Potrivit componenta normativului de personal al
Ordonanţei, va exista un normativ pentru servicii de
bază care se va aplica tuturor instituţiilor subordonate
autorităţilor administraţiei publice locale, care poate fi
majorat pe perioada implementării de proiecte finanţate
din fonduri europene nerambursabile în funcţie de
valoarea cumulată a acestora, un normativ care se
aplica serviciilor de evidenţă a populaţiei şi unul aplicabil
poliţiei comunitare.
Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Executiv va intra
în vigoare la 3 zile de la publicare în Monitorul Oficial, în
5 zile de la publicare va fi comunicată de prefect fiecărei
unităţi administrativ-teritoriale şi sectoarelor
Municipiului Bucureşti şi în 40 de zile primarul sau
preşedintele consiliului judeţean, după caz, vor
prezenta noua organigramă, urmând să fie demarate
procedurile de încadrare a personalului în aceasta,
diferite la funcţionarii publici faţă de cei contractuali.
Guvernul Romaniei Biroul de presa: 01.07.2010

Plafoanele pân@ la care instan]ele pot acorda desp@gubiri morale condamna]ilor politic
Guvernul a adoptat, în şedinţa de guvern din 30 iunie,
Ordonanţa de urgenţă referitoare la plafoanele până la
care instanţele pot acorda despăgubiri morale
condamnaţilor politic.
Prin legea nr. 221/2009, s-a creat temeiul ca orice
persoană care a suferit o condamnare cu caracter politic în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi
după decesul acestei persoane, soţii sau descendenţii
până la gradul al II -lea inclusiv, să poată solicita instanţei
de judecată, în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare
a legii, obligarea statului la acordarea unor despăgubiri
pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare. “Referitor
la obligarea statului la acordarea unor despăgubiri pentru
prejudiciu moral suferit prin condamnare, Legea nu a stabilit însă modalitatea de calcul a acestor despăgubiri morale,

motiv pentru care nu se realizează un tratament juridic
unitar pentru persoanele care au suferit condamnări cu caracter politic” a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului.
Plafoane până la care instanţa poate acorda despăgubiri morale reglementate de actul normativ sunt:
l 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989 sau care a făcut obiectul unor măsuri
administrative cu caracter politic.
l 5.000 de euro pt. soţul, soţia şi descendenţii de gradul I.
l 2.500 de euro pentru descendenţii de gradul al doilea.
Aceste plafoane stabilite prin actul normativ sunt în
acord cu jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a
Drepturilor Omului care a adoptat o poziţie moderată prin

acordarea unor sume rezonabile cu titlu de reparaţie morală, în majoritatea cazurilor aceste fiind sub 10 mii de euro.
Totodată, prin acest proiect de ordonanţă de urgenţă se
suspendă pentru o perioadă de 2 ani emiterea titlurilor de
plată, valorificarea titlurilor de despăgubire emise de
Comisia centrală pentru stabilirea despăgubirilor urmând a
se realiza doar prin conversia în acţiuni la Fondul
Proprietatea corespunzător opţiuni formulate.
De asemenea, s-a creat posibilitatea ca persoanele
care au optat deja pentru acordarea titlurilor de plată, dar
acestea nu au fost emise de Autoritatea Naţională pentru
Restituirea Proprietăţilor, să poată opta pentru conversia
titlurilor de despăgubire în acţiuni emise de Fondul
Proprietatea.
Guvernul Romaniei; 30.06.2010

l Codurile de procedură civilă şi penală au fost promulgate l România a preluat, începând cu data de 1 iulie, Secretariatului Procesului Bologna l FMI a majorat
ţinta de inflaţie pentru România, de la 3,5% la 7,9%, după creşterea TVA l Crucea Roşie a marcat la sfârşitul săptămânii, 134 de ani de la înfiinţare l Şoferii ar
putea plăti o taxă pentru a circula pe autostrăzile din România, începând din vara anului 2011 l Luni, 5 iulie 2010, Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice
proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 160/2010 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind abrogarea Ordinului preşedintelui
A.N.P.C. nr. 498/2009 privind aprobarea organizării acţiunii
de voluntariat în domeniul protecţiei consumatorilor (M.O. nr.
333/19.05.2010)
l Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri nr. 364/2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de atestare tehnico-profesionala a
specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici cu
executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru
lucrarile de montaj utilaje, echipamente si instalatii
tehnologice industriale (M.O. nr. 335/20.05.2010)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
nr. 727/2010 privind constituirea unei baze de date cu privire
la salariile si structura acestora pentru personalul din sectorul
bugetar si de abrogare a Ordinului ministrului muncii, familiei
si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr.
32/42/2010 pentru monitorizarea si controlul aplicarii
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prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea
unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul
institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale
(M.O. nr. 337/20.05.2010)
l O.u.G. nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din O.u.G. nr.
71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii
avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului
din sectorul bugetar (M.O. nr. 337/20.05.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Ghidul din 2010, de
finantare a Programului privind cresterea productiei de
energie din surse regenerabile (M.O. nr. 341/21.05.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Norma metodologica din
2010, privind atestarea persoanelor fizice si juridice care
efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri
funciare din domeniul silvic (M.O. nr. 342/21.05.2010)
l Comisia de Supraveghere a Asigurarilor - Norma din 2010,
privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule (M.O. nr.

344/25.05.2010)

l Legea nr. 94/2010 privind modificarea O.u.G. nr. 64/2005

pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de
bani datorate Agentiei Domeniilor Statului de catre partenerii
contractuali (M.O. nr. 350/27.05.2010)
l Legea nr. 95/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic (M.O. nr. 350/27.05.2010)
l Legea nr. 97/2010 pentru completarea art. 99 din Legea
nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national
mobil (M.O. nr. 351/27.05.2010)
l Legea nr. 99/2010 pentru modificarea alin. (1) al art. 24 din
Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
(M.O. nr. 351/27.05.2010)
l Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Norma metodologica din 2010, de agreare a expertilor evaluatori, membri
titulari ai Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania,
care desfasoara activitati de evaluare a terenurilor forestiere
si agricole supuse exproprierii (M.O. nr. 351/27.05.2010)

Miniştrii se externe spaniol, francez şi italian,
vor vizita în cursul acestei luni Fâşia Gaza pentru a
monitoriza reducerea blocadei promise de Israel.
Anunţul a venit după ce ministrul de externe din
Israel, Avigdor Lieberman, l-a invitat pe omologul
său italian să conducă o delegaţie UE în Gaza.

Primul tronson al conductei de gaz Nord Stream a ajuns până pe
continentul european şi a ieşit pe uscat în oraşul Lubmin, pe coasta
baltică a Germaniei. La Lubmin este deja în curs de construcţie staţia
de primire Ieşirea pe uscat a celui de al doilea tronson este
programată pentru mijlocul lunii iulie. În toamna anului 2011 va
începe pomparea gazului prin Nord Stream la staţia de primire.

Comisia European@ lanseaz@ consultare
asupra neutralit@]ii re]elelor internet
Comisia Europeană a lansat o
consultare privind unele întrebări cheie
care decurg din conceptul de neutralitate a
reţelei. Trebuie să fie autorizaţi furnizorii
de internet să adopte anumite practici de
gestionare a traficului prin care să dea
prioritate unui anumit tip de trafic pe
internet în dauna altuia? Creează aceste
practici de gestionare a traficului probleme
şi efecte inechitabile pentru utilizatori?
Sunt suficiente nivelul concurenţei dintre
furnizorii de servicii internet şi cerinţele de
transparenţă ale noului cadru pentru
telecomunicaţii, pentru ca, prin acordarea
libertăţii de alegere consumatorilor, să se
evite probleme potenţiale? Trebuie să
intervină în continuare UE pentru a asigura echitatea pe piaţa internetului sau
trebuie să revină sectorului rolul conducător? Consultarea va fi inclusă într-un raport
al Comisiei privind neutralitatea reţelelor
internet, care urmează să fie prezentat
până la sfârşitul acestui an. Toate părţile
interesate - furnizorii de servicii şi de
conţinut, consumatorii, întreprinderile şi
cercetătorii - sunt invitate să participe la
consultare până la 30 septembrie 2010.
Un internet deschis şi neutru stă la baza
multor obiective stabilite în Agenda
digitală pentru Europa.
Gestionarea traficului internet
astăzi
În ultimii ani, internetul a suferit schimbări dramatice. Din ce în ce mai mulţi
utilizatori profită de conexiunile de mare
viteză în bandă largă. Serviciile care
necesită un nivel înalt de transfer de date,
precum televiziunea prin internet (IPTV) şi

video-sharing, sunt în ascensiune. Între
timp, au apărut noi tehnologii, cum sunt
transmisiile de voce prin protocol de
internet (voice over internet protocol VoIP), cu ajutorul cărora apelurile voce pot
fi transmise prin internet.
În acest context, furnizorii de servicii
internet au elaborat instrumente pentru a
face distincţie între diferitele site-uri
internet şi aplicaţii accesate în reţeaua lor,
evitând astfel congestia şi promovând utilizarea eficientă a reţelei. Este ceea ce se
numeşte „gestionarea traficului”. Aceste
instrumente pot fi utilizate pentru asigurarea funcţionării eficiente a reţelelor şi
pentru furnizarea de servicii premium,
precum televiziunea prin internet, atât timp
cât se respectă normele UE, iar consumatorii sunt informaţi cu privire la calitatea
estimată a serviciului. Aceleaşi tehnici pot
avea însă ca efect un acces încetinit la
serviciile sau aplicaţiile neprioritare, în
cadrul unei conexiuni fixe sau mobile, sau
o calitate mai scăzută a altor servicii.
Unele voci susţin că tratarea diferită a
fluxurilor de date poate aduce prejudicii
utilizatorilor şi poate submina caracterul
deschis al internetului.
Obiectivul central al consultării
Această consultarea publică vizează
obţinerea de opinii asupra aspectelor
gestionării traficului internet legate de
neutralitatea reţelei. Comisia doreşte să
afle mai mult despre problemele potenţiale
legate de anumite forme de gestionare a
traficului şi dacă noile reglementări din domeniul telecomunicaţiilor sunt suficiente
pentru a aborda aceste probleme. Comi-

Noile norme UE în materie de etichetare, inclusiv noua
sigl@ ecologic@ a UE, au intrat în vigoare la 1 iulie
Aşa-numita „euro-frunză” va
apărea de acum în mod obligatoriu pe
alimentele ecologice preambalate
produse în orice stat membru al UE şi
care îndeplinesc standardele
necesare. Pe lângă eticheta UE vor
apărea în continuare şi alte sigle
folosite de întreprinderile private sau la
nivel regional ori naţional. Sigla
rămâne opţională pentru produsele ecologice neambalate şi de import.
Pe lângă siglă, noile norme în materie de etichetare prevăd şi afişarea
informaţiilor obligatorii despre locul de producţie al ingredientelor
produselor şi numărul de cod al organismului care a efectuat
controalele. Operatorii dispun de o perioadă de tranziţie de doi ani
pentru a se conforma acestor noi reguli de etichetare. O altă schimbare
o reprezintă introducerea pentru prima dată de norme UE în materie de
acvacultură ecologică.
Modelul „euro-frunză” reprezintă stelele UE dispuse în formă de
frunză pe un fond verde, ceea ce transmite două mesaje clare
consumatorilor: natura şi Europa. Desenul a fost înregistrat de Comisie
drept marcă înregistrată colectivă.

sia este interesată şi de aspectele tehnice
şi economice, de consideraţiile privind
calitatea serviciului şi de eventualitatea ca
libertatea reţelei să fie afectată.
Etapele următoare
Comisia va analiza răspunsurile
primite în cadrul consultării şi opiniile
exprimate în alte forumuri, după care va
prezenta, până la sfârşitul anului 2010, o
comunicare privind neutralitatea reţelelor.
Acest document va exprima opinia
Comisiei cu privire la necesitatea unor
iniţiative sau a unor orientări suplimentare.
Context
Deşi nu s-a stabilit o definiţie a „neutralităţii reţelei”, se consideră în general că
această noţiune reprezintă ideea conform
căreia toate datele de pe internet trebuie
tratate în mod egal, indiferent de sursa sau
de destinaţia lor. Acest lucru înseamnă că,
în general, utilizatorii de internet trebuie să
poată accesa conţinutul sau aplicaţia pe
care o doresc.
Conform cadrului UE pentru telecomunicaţii revizuit, autorităţile naţionale sunt
împuternicite să stabilească niveluri minime de calitate pentru serviciile de transmisie în reţea. În plus, în conformitate cu
noile norme privind transparenţa, consumatorii trebuie să fie informaţi înainte de
semnarea unui contract cu privire la natura
serviciului la care se abonează, inclusiv la
tehnicile de gestionare a traficului şi la
impactul acestora asupra calităţii
serviciului, precum şi cu privire la orice alte
limitări (cum ar fi limitarea lăţimii de bandă
sau viteza de conectare disponibilă).

Coaliţia de guvernare de la Chişinău a propus ca
referendumul pentru modificarea Constituţiei, care să
le permită moldovenilor să-şi aleagă singuri preşedintele, să se desfăşoare pe 5 septembrie. Guvernul nu a
spus cum vor fi formulate întrebările în referendumul
propus. Acesta mai trebuie aprobat de parlament.

Candidatul liberal Bronislaw Komorowski la alegerile prezidenţiale care au avut loc duminică în Polonia, a obţinut 53 % din voturi, potrivit rezultatelor oficiale
finale. Contracandidatul lui Komorowski, conservatorul
Jaroslaw Kaczynski, a obţinut 47% din sufragii.
Aceste alegeri urmează după accidentul de avion
ce a costat vieţile, la 10 aprilie în Rusia, preşedintelui
Lech Kaczynski, soţiei sale şi altor 94 de persoane
dintre care numeroşi înalţi responsabili politici şi militari.
Victoria lui Komorowski, candidat al partidului liberal
Platforma Civică, va permite acestei formaţiuni să preia
în întregime guvernarea ţării.
La Londra au început audierile pentru extrădarea
în Serbia a fostului preşedinte bosniac Ejup Ganic. Este
acuzat de partea sârbă că a comis o serie de atrocităţi
din Sarajevo, mai 1992. Mai este acuzat că în timpul
războaielor balcanice din anii 1990, a ordonat atacurile
asupra unui club de ofiţeri de armată iugoslavă, unui
convoi de ambulanţe şi mai târziu asupra unui convoi
de armată în retragere.
Fostul preşedinte neagă acuzaţiile şi reclamă că nu
va avea parte de un proces echitabil în statul vecin.
Vicepreşedintele Biden a părăsit Irakul după o
vizită de trei zile, în care le-a cerut oficialilor irakieni să
accelereze formarea noului guvern.
Liderii irakieni sunt în mijlocul negocierilor pentru
crearea noului guvern. Irakienii au votat cu aproape
patru luni în urmă, dar nu a existat un câştigător clar şi
componenţa guvernului rămâne nerezolvată.
Populaţia Chinei se va apropia de 1,4 miliarde de
persoane până în 2015, când peste jumătate vor fi
locuitori ai oraşelor. Potrivit statisticilor oficiale,
populaţia Chinei a rămas la 1.32 miliarde în 2008, de
2,5 ori mai mult decât în 1949, când a fost fondată
Republica Populară Chineză.
China a implementat o politică strictă de control în
1979, ce în general limitează familiile la un singur copil,
cu unele excepţii pt. fermieri, minorităţi şi alte grupuri.

NASA amână ultimul zbor al navetelor spaţiale
americane, menit să transporte platforma pentru un
Noile norme acoperă şi producţia de peşte, crustacee important experiment de fizică la Staţia Spaţială
şi alge marine din cadrul acvaculturii ecologice. Normele Internaţională, din noiembrie până în februarie 2011.
stabilesc condiţii la nivelul UE pentru mediul producţiei
acvatice şi pentru separarea unităţilor de producţie
Declinul economic a cauzat o creştere masivă a
ecologică de cele de producţie neecologică şi precizează
condiţiile privind bunăstarea animalelor, printre care şi ratei şomajului în rândul tinerilor, aceasta fiind una dintre
nivelurile maxime de densitate a efectivelor, care problemele cele mai urgente ale Europei. În prezent,
reprezintă un indicator măsurabil al bunăstării. Normele peste 5,5 milioane de tineri sub 25 de ani sunt şomeri,
precizează că biodiversitatea trebuie respectată şi reprezentând un procent de 21,4% - dublu faţă de rata
interzic utilizarea reproducerii induse prin hormoni generală a şomajului.
artificiali. Hrana ecologică pentru animale trebuie
completată cu hrana din peşte rezultată din activităţile de
Menţinerea Europei pe primul loc mondial al
pescuit gestionate în mod sustenabil. Au fost prevăzute destinaţiilor turistice este obiectivul unei comunicări
dispoziţii speciale pentru producţia de moluşte bivalve şi prezentate de Comisia Europeană. Cu 370 de milioane
pentru alge marine.
de sosiri internaţionale în 2008, Europa reprezintă mai
Se estimează că în 2008 în Europa îşi desfăşurau mult de 40% din cifra totală pe plan mondial o poziţie
activitatea 123 de exploataţii certificate de acvacultură care trebuie păstrată.
ecologică, dintr-un total de 225 de astfel de exploataţii
Turismul joacă un rol important în economia euroexistente în lume. Acestea au furnizat aproape jumătate
peană. El reprezintă 1,8 milioane de întreprinderi, din
din producţia mondială de 50 000 de tone pentru 2008.
Primele cinci state membre în ceea ce priveşte producţia care numeroase întreprinderi mici şi mijlocii. El furnizeasunt Regatul Unit, Irlanda, Ungaria, Grecia şi Franţa. Cea ză, de asemenea, 5,2% din ocuparea forţei de muncă şi
contribuie la PIB-ul european cu mai mult de 5%.
mai reprezentată specie este somonul.

Noi condi]ii privind acvacultura ecologic@

l Uniunea vamală dintre Rusia, Kazahstan şi Belarus a intrat pe deplin în vigoare începând cu 1 iulie 2010 l Autorităţile de la Moscova şi Minsk au încheiat un
acord referitor la tariful de tranzit al gazelor ruseşti pe teritoriul statului Belarus l Aeroflot va cumpăra 11 avioane Airbus A330-300 pentru distanţe lungi l
Guvernul pakistanez a finalizat un acord cu China pentru a construi două noi centrale nucleare în ţară l Finlanda a devenit primul stat din lume unde accesul la
Internet de mare viteză a devenit un drept stabilit prin lege l Guvernul american va depune 15 milioane de dolari într-un fond internaţional destinat finanţării
întreţinerii fostului lagăr de concentrare de la Auschwitz l Dalai Lama a marcat 75 de ani la templul lui în McLeod Ganj, în partea indiană din Himalaya, unde a
trăit după ce a fugit din Tibet în 1959, după o revoltă eşuată împotriva statului chinez l

Terrafugia Transition
Terrafugia, Inc., dezvoltator al Transition Roadable
Aircraft, sau "maşina zburătoare", a primit o scutire de la
Administraţia Federală de Aviaţie Americană (FAA) pentru a
permite Transition o greutate maximă de decolare de 648,5 kg
(standardul maxim este de 598 kg). Această greutatea
suplimentară asigură structura şi echipamentele necesare
pentru respectarea standardelor federale de siguranţă pentru
vehiculele, echipamente care nu se regăsesc în alte avioane
sport uşoare. Elemente cum ar fi airbag-uri, o zonă de deformare pentru absorbţia energiei, o cuşcă de siguranţă şi de
protecţie vor spori siguranţa,
atât pe drum cât şi în aer. Prin
acordarea piloţilor de opţiuni
convenabile de transport la
sol, Transition reduce costurile şi sensibilitatea la fenomene meteorologice. În plus faţă
de protecţia sporită acordată
prin aplicarea tehnologiei din
industria automobilelor de
siguranţă la impact la avioane
uşoare, Transition reduce potenţiale accidente, permiţând
piloţilor să conducă vehiculul

pe vreme rea în loc de zbor în condiţii marginale.
Clasificat ca un avion sport uşor, Transition necesită
un certificat de pilot pentru zbor, este proiectată să
circule pe drumuri publice şi să fie parcată într-un garaj
standard.
"Terrafugia", în latină "a scăpa de pe pământ", este
compusă dintr-o echipă de ingineri care au avansat
ideea de aeronave cu caracter personal din 2006. A fost
fondată de cinci piloţi absolvenţi la MIT.
Maşina urmează să intre în producţie şi va putea fi
achiziţionată pentru suma de aproximativ 200.000 de
dolari. Primele livrări sunt programate pentru 2011.

Caracteristici
Are patru roţi şi două aripi cu o suprafaţă deschisă de 8 metri şi o
elice în spate. Aparatul atinge în zbor 185 km/h şi la sol 129 km/h.
Motorul de 100 cai putere, 4 cilindri, 4 timpi, răcit cu lichid / aer,
ungere forţată cu rezervor de ulei separat, 2 carburatoare, pompă
mecanică de combustibil, aprindere electronică dublă, starter electric. Potrivit unuia din fondatori "Maşina este capabilă să depăşească în aer distanţa de 640 km cu un rezervor de combustibil. Pentru
fiecare 100 km, consumă 7,84 litri de combustibil". Are nevoie de o
pistă lungă de aproximativ 500 de metri pentru decolare. Şi nu în
ultimul rând, se transformă din maşină în avion în 30 de secunde şi
din avion în maşină în 15 secunde.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând cărţi: Dracula de Bram
Stoker, Sonata Kreutzer - Tolstoi, în
ediţie antebelică, Scrisul şi spiritul,
incursiune în grafologie, Jocul de-a
măcelul - Eugen Ionescu, Povestiri
după Shakespeare, Iluzii pierdute
de Balzac, Opere-Balzac Mos
Goriot Eugenie Grandet, Faust de
Goethe, Hamlet de Shakespeare.
10 lei fiecare, 80 lei toate. Tel. 0745668683.
Vând maşini de spălat second.
Ofer garanţie, preţ mic. Tel. 0751424286.
Vând în Bocşa căţea brac
german, 3 luni, 100 € neg. Tel. 0752344323. (R.R)
Vând în Gătaia iezi, 3,5 lei/kg vii;
6 capre, un ţap, cu 12 iezi, 2.200 lei.
Tel. 0742-127772.
Vând pianină Nocturno. Tel.
0769-427493. (R.R)
Vând rochie de mireasă în stare
foarte bună, 350 lei, costum negru
de ocazie, 80 lei; costum popular de
bărbaţi din Banat şi costum popular
pt. femei din Oltenia, 150 € /buc;
dormitor, 600 lei; canapea extensibilă, 300 lei; videocasetofon, 150 lei,
dună, perne, covoare. Tel. 0751847843. (R.R)
Vând în Reşiţa motocositoare
Carpatina, 2.500 lei; cositoare pe
tambur pentru tractor 900 €. Tel.
0746-642653. (R.R)
Vând în Glimboca 3 vaci cu
lapte. Tel. 0765-271945. (R.R)
Vând cărucior copii, 300 lei;
pătuţ copii, 150 lei; TV color, 150 lei;
2 geamuri termopane de mansardă,
200 lei/buc; canapea; frigider, 450
lei. Tel. 0355-425973, 0729-022526
Vând tv color diagonala 51,
Everest, 150 lei; tv color Nicam,
diag. 1,10 m, 250 lei; 2 calculatoare
Pentium 4, 400 lei; monitor lcd de
19, 250 lei. Cumpăr produse
electronice bune şi defecte. Tel.
0757-612642. (R.R)
Vând în Bocşa cazan de făcut
ţuică, inox, 120 l, cu răcitor de cupru,
cu toate dotările, 1.000 €; masă
circular mare, 700 lei; cilindrii de
basculare 500 lei/buc; cablu pentru
curent 4x16, 30 lei/ml; lanţ gal nou
de 1 ţol, 100 lei/ml; reductoare noi,
500 lei/buc. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând aparat foto cu card, 120 lei
neg. Tel. 0751-193203. (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 cazan de ţuică, cupru 120
l. Tel. 0740-943863. (R.R)

E.ON PLUS

Vând în Caransebeş rochie de
mireasă, 650 lei; saltea o persoană,
50 lei; damigeană de 55 l cu coş, 55
lei; tv, 50 lei, butoi 50 l, 25 lei; radio
casetofon de maşină, nemţesc, 50
lei; goblene diferite mărimi şi teme, 3
lei/cm . Tel. 0756-040911. (R.R)
Vând covor pentru cameră 4/3,
400 lei. Tel. 0255-224242. (R.R)
Vând laptop Pentium 4, 350 €
neg. Tel. 0769-685289. (R.R)
Cumpăr tauri. Tel. 0733-683151.
(R.R)
Vând sufragerie, colţar, covor
persan 3/4. Tel. 0355-808330,
0742-330962. (R.R)
Vând în Anina căruţă de lemn.
Tel. 0740-915944. (R.R)
Vând vacă de 7 ani fătată de 3
săptămâni, 4.000 lei neg. Tel. 0740145334, 0255-240905. (R.R)
Vând în Jamu Mare purcei 2 luni,
300 lei/perechea. Tel. 0746-488090.
Vând în Reşiţa 2 convectoare,
500 lei neg; canapea, măsuţă + 2
fotolii, 550 lei neg. Tel. 0731657479. (R.R)
Vând mobilă nouă tineret, 700
lei; 3 canapele.Tel. 0767-372844 (rr)
Vând în Uliuc junincă 1 an
jumătate, gestantă, 1.700 lei neg.
Tel. 0742-925472. (R.R)
Vând în Măureni lămâi cu fructe.
Tel. 0255-526023. (R.R)
Vând în Ezeriş purcei 500 lei
perechea; taur 100 kg, 1100 lei. Tel.
0729-113724. (R.R)
Cumpăr loc de veci pentru 2
persoane, în Lunca Bârzavei, să nu
fie pe deal. Tel. 0355-402013. (R.R)
Vând maşină de spălat automată, 350 lei. Tel. 0355-809202,
0770-389440. (R.R)
Vând în Anina vacă + viţea 3
săptămâni, 4.000 lei. Tel. 0740915944. (R.R)
Vând în Reşiţa pureci 6 luni, 500
lei/perechea.Tel. 0723-235961 (RR)
Vând în Caransebeş instant
apă, 250 lei. Tel. 0732-288701 (R.R)
Vând în Reşiţa mobilă sufragerie, 1500 lei; colţar 500 lei; covor
sufragerie 3/4, 300 lei. Tel. 0355808330, 0742-330962. (R.R)
Vând 2 capre în Dalboşeţ, 550
lei neg. Tel. 0748-217661. (R.R)
Vând în Reşiţa dormitor 1300 lei;
frigider Indesit nou, 650 lei; ladă
frigorifică, 450 lei. Tel. 0728160720. (R.R)
Vând în Grădinari 2 viţele. Tel.
0743-089309. (R.R)
Vând şa de călărit, 250 € neg.
Tel. 0755-038023. (R.R)
Vând în Gherteniş vacă 4 ani,
3.500 lei; porc, 8 lei/kg. Tel. 0730582610. (R.R)
Vând lemn de nuc, în localitatea
Reşiţa. Tel. 0751-132460.
Vând 4 patru metri cubi de lemn
de foc, în localitatea Reşiţa. Tel.
0751-132460.
Vând transformatoare de sudură, generator de acetilenă, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.

Anunturi
,
Vând 2 seturi de fotolii pat în
stare bună. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-40 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Televizoare second 120 lei. Tel.
0741-295118.
Solar de bronzat mobil, 180 lei.
Tel. 0741-295118.
Ghete fotbal şi mingi umbro,
preţuri joase. Tel. 0741-295118.
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
Vând calculator Pentium 4 complet împreună cu birou, scaun ergonomic, 160 €, Tel. 0745-583129.
Cumpăr uşă casă cu tot ce
trebuie, să se deschidă pe mâna
stângă, în interior, plata pe loc. Tel.
0255-236074.

Auto-Moto-Velo
Vând 30 seturi perii electrice
pentru demaror+alternator pentru
tractor U-650. Preţ set 30 lei. Tel.
0355-800815, 0722-856769.
Vând în Cornereva, Golf 4,
2001, 4.500 € neg., stare impecabilă. Tel. 0747-222263. (R.R)
Vând Dacia Logan din 2005,
climă, air bag, 1,6, benzină. Tel.
0722-507779. (R.R)
Vând remorcă de tractor, 500 €.
Tel. 0723-235961. (R.R)
Vând în Reşiţa Suzuki 1100 E,
134 CP, 1.500 €; căşti motocicletă
noi, 60 €; jante de aluminiu cu
cauciucuri de 14 ţoli pt. Opel, 160 €;
cauciucuri, 70 lei/buc; GPS Mio, 450
lei. Tel. 0355-426664, 0745134127. (R.R)
Vând 2 vouchere, 800 €. Tel.
0733-732110. (R.R)
Vând la Sasca Română o rulotă,
3.000 €. Tel. 0728-696033. (R.R)
Vând motocicletă, 125 cmc, 600
€. Tel. 0355-425973, 0729-022526.
Vând Renault 11 diesel, 1600
cmc, gri metalizat, 1987, taxe la zi,
1.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)
Cumpăr biciclete bune şi
defecte. Tel. 0757-612642. (R.R)
Vând voucher. Tel. 0721327301. (R.R)
Vând tractor second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)
Vând Seat Ibiza în Reşiţa, din
1997 în perfectă stare de funcţionare, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 4.000 €. Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Vând Fiat Punto alb în Caransebeş, 2 uşi, alb, din 1994, 1,1
benzină, înmatriculat, 1.750 €. Tel.
0756-040911. (R.R)
Vând în Re şi ţa cauciucuri
165/70/13, noi 60 lei; casetofon
maşină mp3 nou, 200 lei. Tel. 0255224242. (R.R)
Vând în Reşiţa voucher 500 €
neg. Tel. 0744-470337. (R.R)
Vând în Mehadia Golf 3 GTI, din
1996, clim ă, turbodiesel, u şi
electrice, 1.900 € neg. Tel. 0769685289. (R.R)
Vând Dacia papuc din 2005,
1.300 €. Tel. 0733-683151. (R.R)
Vând în Măureni tractor Ferguson, semănătoare, maşină de împrăştiat îngrăşăminte, toate la 9.000
lei neg. Tel. 0255-526023. (R.R)

SIMSTAR - Reşiţa

Ofertă financiară
Str. G.A.Petculescu, nr. 24
avantajoasă prin BRD Finance
Tel. 0255-222214
l Firmă autorizată ISCIR şi ANRGN execută lucrări de gaze
naturale, montaj centrale termice şi instalaţii de încălzire.
l Firma este participantă la programul E.ON Plus, prin care se
asigură finanţarea lucrărilor în condiţii de creditare avantajoase.
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Anunturi
,

Vând sau schimb în Reşiţa Audi
înmatriculat din 1990, 4x4, 170 CP,
2.200 € neg.Tel. 0730-116375 (R.R)
Vând Mitsubishi Cordia, 850 € +
piese de schimb. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)
Vând jante de aluminiu. Tel.
0355-809202, 0770-389440. (R.R)
Vând 2 Mercedes-uri, benzină şi
diesel, 2.500-3.000 € neg.; 2 camionete. Tel. 0723-704632, 0788940190. (R.R)
Vând în Caransebeş Mazda
121, din 1995, 700 €, jante aluminiu
pt. VW Jetta, 15 lei/buc. Tel. 0732288701. (R.R)
Vând Renault Master din 2004,
motorină, 7.500 € neg; Peugeot
1007 din 2005, 7.500 € neg. Tel.
0740-069137. (R.R)
Vând în Reşiţa voucher. Tel.
0355-801535. (R.R)
Vând Ford Escort an 1999 motor
1, 4 impecabil stare perfectă de
funcţionare, preţ 1.000 € fix. Tel.
0746-434797, 0720-204684.
Vând voucher 1.400 lei.
Tel.0770-389708.
Vând bicicletă ergonomică, 4
jante de tablă de Opel sau Vw de 13
cu tot cu cauciucuri şi 4 cauciucuri
aproape noi de 175/80/14. Tel.
0723-894929.
Biciclete cu suspensie de la 100
lei la 250 lei. Tel. 0741-295118.
Cauciuc nou Michelin 175/14.
Tel. 0741-295118.
Vând BMW 318 cabrio 1997,
174.000 km, înscris, stare excepţională, 5.500 € negociabil. Tel. 0734356787.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Vând voucher, 450 € neg. Tel.
0725-037895.
Vând pompe electrice de benzină, injectoare, capuri distribuitoare,
pompe alimentare diesel pentru
orice tip auto la cele mai mici preţuri.
Ofer garanţie. Tel. 0744-852658.

Închiriez în Reşiţa hală de
spălătorie conform standardelor,
600 €. Tel. 0744-470337. (R.R)
Vând livadă în Mehadia, cu
pomi. Tel. 0768-777894. (R.R)
Vând casă în Goruia, 3 camere,
bucătărie, baie, anexe, grădină
1.100 mp, 17.500 € neg. Tel. 0371170232, 0727-751324. (R.R)
Vând teren pe Calea Caransebeşului, 1.700 mp, 6 €/mp. Tel.
0745-809643. (R.R)
Vând în Ezeriş casă 4 camere +
3 camere în construcţie, 45.000 €.
Tel. 0729-113724. (R.R)
Vând în Ilidia 2 case de vacanţă,
mobilate, preţ între 25.000-30.000 €
neg. Tel. 0723-704632, 0788940190. (R.R)
Vând 3 locuri de casă în Ezeriş.
Tel. 0770-495814. (R.R)
Vând în Oţelu Roşu casă, 2
camere, baie, bucătărie, garaj,
anexe, grădină, curte, 40.000 € neg.
Tel. 0761-644170. (R.R)
Vând apartament 3 camere în
Govândar. Tel. 0740-348082.
Vând teren la km 5 pe Calea
Caransebeşului intravilan 2.000 mp,
îngrădit. Tel. 0740-348082.
Vând teren construibil, 1439 m
intravilan, zonă foarte bună, Calea
Timişorii, cu servitute de trecere şi
expertiză topografică. Tel. 0769869936.
Vând urgent teren şi grădină în
localitatea Reşiţa pe Calea Caransebeşului, cu pomi şi vie. Tel. 0751132460.
Vând vilă elegantă, ultramodernă + teren 2.000 mp, în jud. Hunedoara, la poalele munţilor Retezat,
la 5 km de Sarmizegetusa, mobilată
sau nemobilată: parter - living + sală
fitness = 66 mp, dressing, bucătărie
= 20 mp, baie, garaj şi centrală
termică pe lemne. Etaj 4 dormitoare
de 20 mp, hol 20 mp şi baie.
Acceptăm şi un schimb cu două
apartamente în Constanţa sau
Bucureşti. Tel. 0723-304308.

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str. SF.
Varvara. nr. 49, judeţul Caras-Severin, organizează licitaţie publică
deschisă pentru vânzarea şi închirierea următoarelor bunuri:
VÂNZĂRI BUNURI:
1) Blocul de garsoniere G5 situat în oraşul Anina, cartier
Oraşul Nou;
2) Teren în suprafaţă de 4.500 mp, situat în oraşul Anina,
str. Buhui, zona Ţiglărie cuprins în C.F. nr. 30 414;
3) Seră de flori situată în oraşul Anina, str. M. Sadoveanu;
ÎNCHIRIERI BUNURI:
1) Locuri de parcare situate în parcarea din str. Libertăţii.
Documentele privind vânzarea şi închirierea prin licitaţie publică
se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului Anina „Birou
Secretar", zilnic între orele 10.00-14.00.
Licitaţia va avea loc în data de 21.07.2010, ora 12.00 în cadrul
Primăriei oraşului Anina „Birou Secretar".
În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în datele de
28.07.2010 ora 12.00 şi 04.08.2010 ora 12.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 372731788 sau
0730-909335.
PRIMAR
GHEORGHE NEICU

Imobiliare
Vând apartament 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.
Vând urgent apartament 2
camere, Reşiţa, Moroasa 1, bloc
cărămidă, etaj 3, neamenajat, preţ
23.000 € neg. Tel. 0355-427992,
0758-628471.
Închiriez garsonieră pe Calea
Ţerovei, 70 €, mobilată. Tel. 0721498097, 0728-260018. (R.R)
Vând apartament 2 camere, 43
mp, bucătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebeşului, 20.000 €
neg. Tel. 0751-847843. (R.R).
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter, 2 băi, complet
renovat. Tel. 0724-998500.

SECRETAR
jr. IRINA IZVERNARI

Vând garsonieră dublă, str.
Căminelor, parter, termopane, uşă
metalică, convector gaz, podele
laminate. Tel. 0744-627916.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, 2 băi, centrală, termopane, izolat interior, îmbunătăţit, sau
schimb cu casă în Reşiţa sau Câlnic.Tel. 0723-894929, 0355-802202
Vând garsonier ă dublă str.
Căminelor, termopane, uşă metalică, laminate, convector gaz, preţ
neg. Tel. 0744-627916.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Pensionară 60 de ani, cu locuinţă caut partener pentru căsătorie.
Tel. 0728-166849.
Tânăr 31 ani doresc pentru
prietenie, domnişoară între 25-32
ani, fără obligaţii. Rog seriozitate.
Tel. 0725-246906.
Bărbat, 36 ani, educat, simpatic,
dotat şi discret ofer pl ăceri
deosebite doamnelor şi cuplurilor.
Tel. 0742-682681.

Anunturi
,
Imobiliare
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, utilat în Govândari, Al. Dacia. Preţ 120 €. Tel. 0720-026801.
Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lângă Comisariat, etaj 2/4,
gresie, faianţă, centrală, termopane, uşă metal, izolaţie interior,
preţ 28.500. Tel. 0745-786586.
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând spaţiu comercial 59 mp renovat, funcţional, piaţa Trandafirului
parter, bloc nr. 4, Alea Hunedoarei,
preţ neg. şi chioşc modernizat,
termopane, acces locaţie împreună
sau separat. Tel. 0729-101307.
Cumpăr grădină în Reşiţa, cu
sau fără acte. Tel. 0770-768499.
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.

Anunturi
,

Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Vând sau schimb casă de lemn,
1400 mp, teren intravilan Ţerova,
zona vilelor, 21.000 € neg. Tel.
0730-116375. (R.R)
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând cameră de cămin cu baie
în Blocul Funcţionarilor, Luncă,
avantajos. Tel. 0724-998500.
Vând apartament 2 camere, în
Băile Herculane, zona pieţei, decomandat, et. 3. Tel. 0724-998500.
Caut chiriaşi căsătoriţi sau
necăsătoriţi pentru 2 case în Câlnic,
200 lei neg. Tel. 0255-233067.
Vând teren pe C. Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front stradal.
Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren, diferite
mărimi şi poziţii, toate utilităţile. Tel.
0724-998500.
Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.
Tel. 0721-858714.

ANUNŢ
Privind licitaţia publică pentru concesionarea
suprafeţei de 443,56 mp din imobilul - clădire
Casa Protocol înscris în CF. nr. 4541 BR, nr. Top
169, Anul 2010, luna august, ziua 10, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz ă licitaţie public ă deschis ă conf. H.C.L.
141/30.10.2009 şi a O.u.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea
imobilului înscris în CF. Nr. 4541 BR nr. top. 169 în suprafaţă de
443,56 mp, pe o durată de 25 de ani. Bunul imobil mai sus menţionat
nu este grevat de sarcini.
Concesionarea imobilului se face în scopul creării unui cadru
organizat şi instituţionalizat pentru acordarea de ajutor material şi
moral, de a asigura servicii sociale, educaţionale şi medicale copiilor
bolnavi sau săraci, de a contribui la îmbunătăţirea nivelului de viaţă a
copiilor dezavantajaţi material şi totodată de a le îmbunătăţi relaţia
acestora cu societatea prin cazare, îngrijire, educare şi reintegrare
socială.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea Patrimoniului
Public şi Privat al oraşului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea
acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de
depunere a ofertelor. Ofertele vor fi transmise până la data de
02.08.2010 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie
1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care
vor cuprinde toate actele prevăzute în instrucţiuni şi dovada
depunerii garanţiei de participare reprezentând 104 lei.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de
10.08.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR
JR. MIREL PATRICIU PASCU

Săptămânalul Prisma caută persoane
interesate să lucreze ca agent de publicitate.
Cerinţe:
l studii medii/superioare (preferabil profil economic,
marketing);
l bune abilităţi de comunicare şi negociere.
Avantaje:
l comision în funcţie de realizări;
l flexibilitatea timpului de lucru.
Vă rugăm să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail, la
adresa redactia@prisma-online.ro.

Anunturi
,

Vând casă la Doclin. Tel. 0721858714.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.
Ofer chirie gratis unei femei fără
obligaţii până în 30 ani. Tel. 0728696785.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0255233119, 0770-849354.
Cumpăr casă în Reşiţa. Tel.
0757-612642.
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,
confort 2, parter, Micro 2, 25.000 €
neg. Tel. 0731-171423.
Vând casă în Reşiţa, str. Kogălniceanu, nr. 17, 4 camere, baie,
curte pavată, grădină, centrală
termică, mobilier şi aparatură,
73.000 €. Tel. 0731-511797.
Schimb garsonieră Al. Tineretului, bl. 1, ap. 132 cu apartament 3
camere în Govândar, confort 1, et. 1
sau 2, + diferenţă. Tel. 0721-039835
Vând garsonieră, Al. Tineretului,
Reşiţa. Tel. 0770-360301.
Ofer spre închiriere apartament
1 cameră, nemobilat, Govânadr. Tel.
0769-463199.
Caut fete în gazdă. Tel. 0728166849.
Vând cas ă în Gătaia, str.
Trandafirilor, nr. 148, a camere,
bucătărie, hol, teren 1600 mp,
şopru, dependinţe, 25.000 €. Tel.
0746-987781.
Vând urgent apartament 2
camere, Reşiţa, centru, confort I,
43.000 € neg. Tel. 0726-411878.
Vând cămin cu 2 camere, et. 1,
cu centrală, îmbunătăţită, parţial
mobilată, 11.500 € (fără intermediari). Tel. 0741-166573.
Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă. Preţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.
Închiriez apartament 2 camere,
et. 4, str. Sportului, vizavi de Comisariat. Tel. 0743-065496.
Vând casă 3 camere + dependinţe, 20 m front stradal, 1500 mp
grădină, pomi fructiferi, în Gătaia,
str. Carpaţi. Tel. 0771-630224,
0355-427654.

Anunturi
,

Persoană fizică, vând garsonieElectrician, execut, înlocuiesc
ră confort 1, 30 mp, etaj 2 cu multiple instalaţii electrice la apartamente,
îmbunătăţiri, liberă, 13.200 €. Tel. case, vile, montez, schimb tablouri
0770-746033, 0728-213320.
electrice, prize, întrerup ătoare,
corpuri de iluminat, etc. Tel. 0768451834.
Execut lucrări interioare şi exterioare, gresie, faian ţ ă, rigips,
Domn cu experienţă în domeniul laminate, zidării, tencuieli, izolaţii cu
logistică gestiune, achizi ţii şi polistiren. Tel. 0730-804629, 0355transporturi, posesor permis cat. B, 802306.
Transport de marfă intern şi
C, E cu atestat profesional transport
mărfuri + ADR solicit loc de muncă la internaţional. Tel. 0745-274929.
Echipă de meseriaşi executăm
o firmă serioasă. Tel. 0727-798285.
Inginer constructor, experienţă lucrări de amenajări interioare şi
deosebită, caut loc de muncă. Tel. exterioare, zid ării, tencuieli,
zugrăveli, faianţă, gresie, izolaţii.
0768-274238.
Tel.
0723-894929, 0355-802202.
Studentă la medicină efectuez
Transport zilnic persoane în
reflexoterapie, masaj terapeutic şi
de relaxare la domiciliul clientului. Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Ofer seriozitate şi calitate. Preţ 30 lei Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
ora. Aştept oferte serioase. Exclus la destinaţie, cu maşini moderne
masaj erotic sau finalizări. Tel. 0752- climatizate. Tel. 0721-285100.
Echipă de constructori, execu420359.
Nou pe piaţa reşiţeană: execu- tăm lucrări de amenajări interioare şi
tăm acoperiri cu răşini epoxidice pt. exterioare, casă la cheie. Tel. 0723piscine, băi, acoperişuri, faţade, po- 894929.
Firmă confecţii metalice execudele, rezervoare. Garanţie integrală
tăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
5 ani. Tel. 0770-768499.
Execut acoperişuri. Tel. 0733- diverse confecţii metalice la preţuri
avantajoase. Tel. 0720-070885.
092565.
Caut copii şi bătrâni pentru
Curăţ interioare auto şi fotolii,
canapele, la domiciliu. Experienţă îngrijire. Tel. 0728-166849.
Meserias execut amenajarii
străinătate. Tel. 0741-295118.
În staţiunea montană Poiana interioare la preturii accesibile. Tel.
Braşov ofer 5 nopţi cazare cu 300 lei 0769-421706.
Execut amenajarii interioare
pt. 2 persoane. Televizor la cablu,
frigider, cuptor microunde. Baie gresie faianta rigips podele laminate
dau gaurii pt centrale izolatii la
proprie cu duş. Tel. 0745-668683.
Transport non-stop maşini ava- fatade toata gama la preturi
normalee. Tel. 0768-251825.
riate accidente. Tel. 0769-976608.

Oferte-Cereri
de Serviciu

ANUNŢ
S.C. BELEVEDERE S.R.L., titular al proiectului “Deschiderea,
pregătirea şi exploatarea la suprafaţă de roci pentru
construcţii - Cariera Toraniţa I” anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin, de continuare a procedurii cu evaluarea
impactului asupra mediului şi efectuarea evaluării adecvate pentru
proiectul menţionat, propus a fi amplasat în Comuna Berzasca,
Valea Toraniţei.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi,
între orele 0800-1630, şi vineri, între orele 0800-1400, 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 12 iulie 2010.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 07.07.2010
REŞIŢA: Bucătar: 2; Călcătoreasa lenjerie: 3; Condiţioner finisor produse explosive: 1; Controlor calitate: 3;
Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 22; Dulgher: 10; Electrician în construcţii: 2; Instalator apă,
canal: 2; Izolator termic: 5; Lăcătuş mecanic: 25; Lucrător comercial: 6; Manipulant mărfuri: 3; Maşinist la maşini
mobile pentru transporturi interioare: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă,
gresie, parchet: 12; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 25; Ospătar: 3; Reprezentant
comercial: 1; Sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/nealimentare: 1; Sef serviciu: 1; Sudor în mediu
protector: 35; Zidar pietrar: 4; Zidar rosar tencuitor: 9;
BOCŞA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1;
BĂILE HERCULANE: Agent control acces: 3; Circularist la tăiat lemne de foc: 1; Instrumentist: 3; Ospătar
(chelner): 1;
CARANSEBEŞ: Confecţioner articole din piele şi înlocuitori: 5; Funcţionar administrativ: 1; Lăcătuş mecanic:
7; Muncitor necalificat în silvicultură: 2; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 5; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 200; Paznic: 1; Sef depozit: 1; Strungar universal: 1; Subinginer mecanic: 1;
Sudor manual cu arc electric: 7; Tehnician merceolog: 1;
ORAVIŢA: Ambalator manual: 1; Funcţionar în activitatea comerciale, administrative şi preturi: 1; Lucrător
comercial: 2; Lucrător gestionar: 1; Manipulant mărfuri: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie,
mozaic, faianţa, gresie, parchet: 2; Operator calculator electronic şi reţele: 1; Recepţioner de hotel: 1;
OŢELU ROŞU: Lucrător comercial: 1; Manipulant mărfuri: 1; Muncitor necalificat în metalurgie: 2;
BOZOVICI: Drujbist: 1; Gaterist la tăiat buşteni: 1; Lucrător comercial: 1; Motorist la agregate şi maşini în
silvicultură: 1; Paznic: 9; Tâmplar universal: 1;
TOTAL JUDEŢ: 445

(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:
,

Iulie
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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Cupa Mondială 2010

Ciclism

SFERTURI DE FINALĂ

Turul ciclist al Franţei, ediţia 2010, a 97-a, are un traseu de 3.641,9
km, cu plecarea pe 3 iulie de la Rotterdam, sosirea fiind programată pe
25 iulie la Paris. Sunt prevăzute un prolog şi 20 de etape, 2 contratimp
individual, 3 sosiri în vârf (Morzine-Avoriaz, A3 Domaine, Tourmalet) şi
2 zile de pauză (la Morzine-Avoriaz şi Pau).
Doar pentru a cincea oara in istoria de 97 de editii a Marii Bucle,
ciclistii vor porni la drum din Olanda, orasul port Rotterdam gazduind,
sambata, prologul cursei din acest an. Editia din acest an a Turului este
dedicata Pirineilor, celebrandu-se o suta de ani de la aparitia
impunatorului masiv muntos de la granita cu Spania in calendarul Marii
Bucle. Catararea de rezistenta este Tourmalet, peste care se va trece
de doua ori, intr-una dintre ocazii, in etapa a 17-a, fiind chiar la finalul
mansei. Alte patru etape vor fi de munte mediu, noua de plat si o
singura mansa contratimp individual de 52 kilometri, in penultima
etapa, la care se adauga prologul de opt borne de la Rotterdam.
Sunt puse în joc 4 tricouri distinctive: galben, al liderului general,
verde, pentru clasamentul pe puncte, alb cu buline roşii, pentru cel mai
bun căţărător, şi alb, pentru cel mai bun tânăr (sub 25 de ani). Totalul
premiilor este de 3,376 milioane de euro, câştigătorul urmând să
încaseze un cec de 450.000 euro.
În cele 96 de ediţii disputate, de la crearea cursei, în 1903, Franţa a
obţinut 36 de victorii, Belgia - 18, Spania - 12, SUA - 10, Italia - 9,
Luxemburg - 4, Olanda şi Elveţia - câte 2, Germania, Danemarca şi
Irlanda - câte 1.
Americanul Lance Armstrong, de şapte ori câştigător al Turului
Franţei, a căzut în etapa a doua a "Marii Bucle". Armstrong (38 de ani),
care este la ultima participare în tur, a coborât un loc în ierarhia
generală, până pe poziţia a cincea, la 3 min şi 19 s de "tricoul galben".

Vineri, 2 iulie
Sfert de finală 1
Olanda - Brazilia 2-1
Sfert de finală 2
Uruguay - Ghana 5-3

Sâmbătă, 3 iulie
Sfert de finală 3
Argentina - Germania 0-4
Sfert de finală 4
Paraguay - Spania 0-1

SEMIFINALE
Marţi, 6 iulie
Semifinala 1
Olanda - Uruguay 3-2

Miercuri, 7 iulie
Semifinala 2
Germania - Spania 0-1

FINALA MICĂ
Sâmbătă, 10 iulie, ora 21:30
Uruguay - Germania

FINALA
Duminică, 11 iulie, ora 21:30
Olanda - Spania

Handbal
Federatia Româna de Handbal a stabilit prin tragere la sorti,
programul competitional al ligii nationale feminine si a celei masculine
pentru sezonul 2010-2011. Prima etapa a Ligii Nationale de handbal
masculin incepe in 4 septembrie, echipa UCM Resita urmand sa
intalneasca in deplasare echipa HC Odorhei iar Liga Nationala de
handbal feminin, care incepe in 5 septembrie programeaza meciul
Universitatea Resita - Otelul Galati.
Conducerea UCM Resita a anuntat ca fostul jucator al formatiei
Steaua Bucuresti, Ionut Georgescu a semnat un contract valabil pe
urmatorul sezon, la fel ca interul Adrian Tucanu, care si-a prelungit
întelegerea cu viceampioana, pe înca un an. Ionut Georgescu (28 de
ani) a mai jucat de-a lungul carierei la Uztel Ploiesti, Fibrex Savinesti,
Bidasoa Irun (Spania), iar în ultimele trei sezoane a evoluat la Steaua
Bucuresti. Formatia banateana a revenit la sentimente mai bune si în
privinta capitanului Adrian Tucanu, cu care încetase colaborarea la
finalul lunii trecute, nedorind sa-l mai pastreze în lot. Tucanu a semnat
o noua întelegere, valabila tot pentru un sezon. UCM Resita i-a mai
transferat în intersezon pe Predrag Vujadinovici, tot de la Steaua,
Alexandru Stamate (Minaur Baia Mare), pe sârbul Borko Djordjevic,
precum si pe portarii Levente Szabo (U Transilvania Cluj) si Ionut
Irimus (Minaur Baia Mare).
HCM Constanta va întâlni in grupa D a Ligii Campionilor,
campioana Spaniei, Ciudad Real, care a câstigat Liga Campionilor în
anii 2008 si 2009, campioana Croatiei, HC Zagreb, campioana
Bosniei-Hertegovina, RK "Bosna BH Gas" Sarajevo, vicecampioana
Rusiei, Sankt Petersburg si echipa SG Flensburg-Handewitt care a
încheiat sezonul în Germania pe locul trei. Echipele participante în
sezonul 2010/2011 al Ligii Campionilor au fost împartite în patru grupe
de câte sase echipe. HCM Constanta a jucat în sezonul 2009-2010 al
Ligii Campionilor pâna în faza optimilor, în care a fost învinsa de MKB
Veszprem (Ungaria). Detinatoarea trofeului este echipa THW Kiel.
03 - 25 iul:
09 - 11 iul:
10 iul:
12 - 18 iul:

Tenis

Formula 1
La sfarsitul acestei saptamani
va avea loc pe circuitul Silverstone
(circuit modificat), Marea Britanie,
a 10-a etapa din cadrul Campionatului Mondial de Formula 1.
Clasamente generale inainte de
Silverstone:
Clasament general piloţi
1. Lewis Hamilton
127
2. Jenson Button
121
3. Sebastian Vettel
115
4. Mark Webber
103
5. Fernando Alonso
98
6. Robert Kubica
83
7. Nico Rosberg
75
8. Felipe Massa
67
9. Michael Schumacher 34
10.Adrian Sutil
31
11.Rubens Barrichello
19
12.Vitantonio Liuzzi
12
13.Kamui Kobayashi
7
14.Sebastien Buemi
7
15.Vitaly Petrov
6
16.Jaime Alguersuari
3
17.Nico Hulkenberg
1
Clasament general echipe
1.McLaren Mercedes
248
2.Red Bull Racing
218
3.Scuderia Ferrari
165
4.Mercedes Grand Prix 109
5.Renault F1 Team
89
6.Force India F1
43
7.Williams F1 Team
20
8.Scuderia Toro Rosso 10
9.BMW Sauber F1 Team 7
10.Virgin Racing
0
11.Hispania Racing
0
12.Lotus F1 Racing
0

Perechea Horia Tecau/Robert Lindstedt (România/Suedia, cap
de serie numarul 16) a fost învinsa, sâmbata, cu scorul de 6-1, 7-5, 7-5,
de cuplul Jurgen Melzer/Philipp Petzschner (Austria/Germania), în
finala de dublu a turneului de la Wimbledon. Tecau si Lindstedt vor
primi, pentru ca au jucat finala, un cec în valoare totala de 120.000 de
lire sterline, în timp ce câstigatorii vor fi recompensati cu 240.000 de lire
sterline.
Horia Tecau a reusit la Wimbledon performanta de a fi primul român
calificat într-o finala de dublu la un turneu de Grand Slam din 1979.
Ultimii români care au disputat o finala de Grand Slam au fost Virginia
Ruzici si Ion Tiriac, care în 1979 pierdeau în ultimul act al turneului de
dublu mixt de la Roland Garros. La Wimbledon, ultima prezenta
româneasca într-o finala de dublu i-a apartinut tot Virginiei Ruzici, în
1978. Ea a pierdut împreuna cu slovena Mima Jausovec finala de
dublu feminin. La dublu masculin, singura prezenta în ultimul act la
Wimbledon i-a apartinut lui Ilie Nastase în 1973, când împreuna cu
americanul Jimmy Connors avea sa câstige titlul. Nastase a fost ultimul
român într-o finala de dublu masculin, câstigând tot cu Connors trofeul
la US Open, în 1975.
Tenismenul spaniol Rafael Nadal si-a trecut in palmares cel de-al
doilea titlu la Wimbledon, dupa ce l-a invins duminica pe Tomas
Berdych, scor 6-3, 7-5, 6-4. A fost o demonstratie de forta din partea
spaniolului, care a frant parcursul bun al lui Berdych, aflat la prima
finala a unui turneu de Grand Slam. Serena Williams a obtinut la
Wimbledon al 13-lea titlu de Grand Slam. Cea mai valoroasa jucatoare
a momentului a triumfat la Wimbledon, impunandu-se in fata rusoaicei
Vera Zvonareva, cu 6-3, 6-2. Williams a dominat jocul cu serviciul
puternic, lidera mondiala reusind un serviciu as de 196 km/h.

Echipajul de canoe dublu al
României, format din Silviu Dumitrescu si Victor Mihalachi, a
obtinut o medalie de aur în proba
de 500 de metri si una de bronz la
1.000 metri, în cadrul Campionatelor Europene de kaiac-canoe,
care s-au desfasurat în Spania. La
proba de 500 de metri, România a
terminat cursa într-un minut, 38 de
secunde si 642 de miimi, fiind urmata de echipajul din Azerbaidjan,
format din Sergiy Bezugliy si
Maksim Prokopenko, care au
ajuns cu o întârziere de 210 miimi
de secunda.
Delegatia României prezenta la
CE din Spania a mai obtinut un loc
patru în proba de canoe 4 - 1.000
de metri, cu echipajul format din
Nicolae Bogdan, Florin Comanici,
Mihail Simion si Silviu Simioncencu. De asemenea, Silviu
Simioncencu s-a clasat pe locul al
saselea în finala probei
individuale de 1.000 de metri.

Joi/8 Iulie

Vineri/9 Iulie

Duminic@/11 Iulie

Timişoara

Timişoara

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
CICLISM - Turul Frantei, Le tour 2010;
FORMULA 1 - MP al Marii Britanii, Silverstone;
ATLETISM - Diamond League, Gateshead, Anglia;
TENIS - Turneu ATP, Mercedes Cup, Stuttgart, GER.

DE VĂZUT LA TV:
VOLEI MASCULIN: Liga Europeana, Romania - Spania
Vineri TVR 2 ora 18:00
VOLEI FEMININ: Liga Europeana, Romania - Serbia
Vineri TVR 2 ora 20:30
RUGBY: Tri Nations: Noua Zeelanda - Africa de Sud
Sambata Sport.ro ora 10:35
ATLETISM: Diamond League, Gateshead, Anglia
Sambata Digi Sport ora 20:30
CANOTAJ: Cupa Mondiala, Lucerna
Duminica Eurosport ora 11:15
CICLISM: Turul Frantei, Etapa 8, etapa alpina
Duminca Eurosport ora 13:45
FORMULA 1: Marele Premiu al Marii Britanii, cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55
FOTBAL: Finala Cupei Mondiale, Africa de Sud 2010
Duminica TVR 1 ora 21:20

+23ºC
+14ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+21ºC
+13ºC

Reşiţa
Oraviţa +24ºC
+14ºC

+21ºC
+15ºC

Luni, 12 Iulie
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+30ºC
+1 6 º C

Sâmb@t@/10 Iulie
Timişoara

Caransebeş

+27ºC
+14ºC

Reşiţa

+32ºC
+18ºC

Miercuri, 14 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+28ºC
+16ºC

+34ºC
+19ºC

Vineri, 16 Iulie

Reşiţa

+29ºC
+18ºC

+28ºC
+19ºC

+28ºC
+18ºC

Joi, 15 Iulie

Caransebeş

Oraviţa +35ºC
+19ºC

Oraviţa +33ºC
+19ºC

Oraviţa +31ºC
+17ºC

+26ºC
+17ºC

Marţi, 13 Iulie

Kaiac - Canoe

Sâmbătă, 17 Iulie

Duminică, 18 Iulie

Reşiţa

+35ºC/+19ºC

+34ºC/+21ºC

+33ºC/+21ºC

+33ºC/+21ºC

+33ºC/+19ºC

+33ºC/+20ºC

+33ºC/+21ºC

Timişoara

+36ºC/+18ºC

+35ºC/+19ºC

+33ºC/+19ºC

+34ºC/+20ºC

+34ºC/+18ºC

+33ºC/+20ºC

+33ºC/+20ºC
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