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Func]ionarii din administra]ia c@r@}ean@ - arunca]i “peste bord”
Aproximativ 900 de persoane din
administraţia publică locală îşi vor pierde locul
de muncă, la nivelul judeţului Caraş-Severin,
ne informează surse din Biroul de presă al
Instituţiei Prefectului. Reducerile operate
vizează personalul din primării, din Consiliul
Judeţean şi din Instituţia Prefectului. Din
Consiliul Judeţean Caraş-Severin vor pleca
193 de persoane, din Primăria Reşiţa 130,
Caransebeş 162, Oţelu-Roşu 155, Băile
Herculane 86, Anina 52, Oraviţa 24, Bozovici
20, Bocşa 13, Armeniş 4, Bănia o persoană,
Dalboşeţ una, Zăvoi 11, Zorlenţu-Mare - 4,
Teregova o persoană. Conform noii legislaţii,
care stabileşte numărul maxim de posturi
admise, există primării care ar trebui să mai
angajeze personal, însă, acest lucru nu este
posibil, deoarece, posturile sunt blocate.
Aceste cifre ar putea însă să nu fie foarte
exacte, având în vedere că unii primari vor
încerca, probabil, să externalizeze anumite
servicii. De asemenea, primăriile care
derulează proiecte europene, au posibilitatea
să menţină personal în plus.

Nu ştim încă pe ce criterii vor fi aleşi
oamenii care îşi pierd locul de muncă, dar cu
siguranţă că vom avea de-a face, în multe
cazuri, cu acţiuni subiective şi arbitrare. Cu
alte cuvinte, acei funcţionari despre care se
spune că “au spate”, beneficiază de şanse săşi conserve locul de muncă. Cu toate că unele
aparate administrative sunt, poate, supradimensionate, va fi, totuşi, o mare problemă,
pentru că sistemul privat nu e capabil la
această oră să absoarbă forţă de muncă
excedentară. Funcţionarii din Primăria Reşiţa
mai au, să nu uităm, o problemă suplimentară:
se află în pericolul să returneze sume
importante de bani - pentru mulţi chiar enorme
- din sporuri considerate de către Curtea de
Conturi ilegale. Din păcate, conducerea primăriei, în loc să declare decizia Curţii ilegală,
s-a îndreptat împotriva propriilor angajaţi
pentru a recupera sume de bani acordate de
aceeaşi instituţie.
(Dan Apostolescu)

Reabilitarea termic@ prin credite bancare cu garan]ie guvernamental@
Guvernul României a adoptat în şedinţa din 21 iulie a.c., Normele de
aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a
clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie
guvernamentală.
Lucrările de reabilitare termică eligibile pentru contractare de credite
bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată sunt:
a) reabilitarea termică a anvelopei clădirii şi a instalaţiilor aferente;
b) repararea, după caz, înlocuirea/achiziţionarea cu montaj a centralei
termice de bloc/scară, respectiv a centralei termice aferente locuinţei
unifamiliale, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia;
c) introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea
parţială/totală a energiei pentru prepararea apei calde de consum, iluminat
şi/sau încălzire.
Decizia de reabilitare termică a clădirilor de locuit se ia de către
beneficiar şi, în cazul asociaţiei de proprietari, de către adunarea generală
a proprietarilor, legal constituită, care hotărăşte cu votul a minimum 90%
din membrii acesteia.
Asociaţia de proprietari este eligibilă în condiţiile în care fiecare
membru al asociaţiei de proprietari nu înregistrează mai mult de 2 rate
scadente şi neachitate la plata cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei
de proprietari în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării
eligibilităţii de către finanţator, iar proprietarul locuinţelor unifamiliale este
eligibil în condiţiile în care nu înregistrează mai mult de 2 rate scadente şi
neachitate la plata facturilor de utilităţi (iluminat, gaze naturale şi apăcanal) în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de
către finanţator. Beneficiarul trebuie să respecte, de asemenea, condiţiile
din normele de creditare ale finanţatorului.
Lucrările de intervenţie vor fi finanţate din sursele proprii ale
beneficiarilor, în cuantum de minimum 10% din valoarea de execuţie şi din
credite bancare, în lei, cu garanţie guvernamentală şi cu dobândă
subvenţionată, contractate de beneficiari şi garantate în procent de 100%
de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi

Mijlocii (FNGCIMM) în numele şi în contul statului, reprezentând maximum
90% din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.
Expertiza tehnică, certificatul de performanţă energetică şi auditul
energetic ale clădirii existente, documentaţia pentru autorizarea lucrărilor
de intervenţie, după caz, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie, precum şi
certificatul de performanţă energetică a clădirii reabilitate termic se
realizează, în condiţiile legii, prin grija beneficiarului şi se finanţează din
sursele proprii ale acestuia.
Asociaţiile de proprietari pot solicita sprijinul autorităţii administraţiei
publice locale pe raza căreia este amplasat blocul de locuinţe, care poate
hotărî finanţarea în cuantum de maximum 30% din valoarea prevăzută în
devizul general, pentru: elaborarea documentaţiei de proiectare pentru
reabilitarea blocului de locuinţe, parţial sau în totalitate şi/sau acoperirea
contribuţiei asociaţiei de proprietari de minimum 10% din valoarea de
execuţie a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea termică şi/sau cotăparte din valoarea de execuţie a lucrărilor de intervenţie.
Selectarea constructorului se va face în conformitate cu prevederile
O.u.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
Lista cu finanţatorul/finanţatorii care vor fi acceptat să acorde credite în
condiţiile acestea şi cu care Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului a
încheiat convenţii de subvenţionare a dobânzii se va publica pe paginile
web ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Turismului şi FNGCIMM. Beneficiarul va prezenta oricărui finanţator din
listă o serie de documente printre care documentele de identificare,
documentaţia tehnică în copie şi hotărârea adunării generale a asociaţiei
de proprietari, dacă este cazul.
Băncile care vor participa la program vor acorda finanţări în lei, pe
maxim 5 ani, cu o dobândă calculată astfel: dobânda ROBOR la 3 luni, la
care se adaugă marja fixă de 1,5 - 2,5 % pe an, plus comisionul de gestiune
datorat FNGCIMM.

Spitalul din Re}i]a - în aten]ia Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
Spitalului Judeţean de Urgenţă din Reşiţa a fost preluat, de la 1 iulie, de
către Consiliul Judeţean Caraş-Severin. Există, în acest context, premise
ca investiţiile în aparatura medicală de aici să continue, cel puţin aşa a lăsat
să se înţeleagă săptămâna aceasta preşedintele Sorin Frunzăverde,
prezent la Spitalul Judeţean, la inaugurarea unui nou set de aparatură.
Secţia de oftalmologie a fost dotată, în urma unui efort investiţional de
270.000 de lei, din partea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu o serie
de aparate ultraperformante. Printre acestea se numără şi microscop
computerizat de nivel de clinică universitară - o vedetă din lumea medicală
oftalmologică, să spunem aşa - care va permite intervenţii chirurgicale de
mare fineţe. De altfel, secţia de oftalmologie a spitalului avea nevoie de o
asemenea investiţie, pentru că altfel nivelul intervenţiilor chirurgicale de
aici ar fi rămas unul modest. În urma acestei investiţii, însă, lucrurile se
schimbă radical, binenţeles, spre binele pacienţilor. “E important că avem o
asemenea secţie ultramodernă, a spus cu ocazia inaugurării Sorin
Frunzăverde, pentru că deserveşte tot judeţul. Nu ne vom opri aici, vom

investi şi în Secţia de neonatologie aproximativ 60.000 de euro, dar care
vor aduce, printr-un program european, patru milioane de euro.”
Reamintim că de la 1 iulie 2010, cel mai mare spital din judeţ a fost
preluat de Consiliul judeţean şi, cel puţin până acum, nu par să existe
emoţii că instituţia spitalicească ar putea fi cumva neglijată din punct de
vedere financiar de la nivel judeţean. Sigur, există la acest moment datorii
pe care spitalul le înregistrează, la fel cu toate instituţiile similare din ţară,
dar se speră că ele vor fi stinse. Problem ar putea însă apărea cu medicii,
pentru că, de pildă, la Unitatea de Primire Urgenţe, există riscul să rămână
doar trei medici, după ce unul a plecat de curând. Directorul spitalului,
doctorul Dumitru Secăşan, atrage atenţia că, în acest condiţii, dacă unul
dintre cei trei rămâne în concediu sau are o problemă devine imposibilă
asigurarea permanenţei la UPU. Din păcate, însă, scoaterea la concurs a
unui post de bugetar în această perioadă e aproape imposibilă, pentru că,
potrivit legii, pentru un post nou e obligatoriu ca şase să devină vacante.
(Dan Apostolescu)
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32 de familii reşiţene au primit luni, 19
iulie a.c. o locuinţă nouă în urma înmânării
cheilor de la apartamentele ANL de pe
Valea Domanului. Blocul ANL are 24 de
apartamente cu o cameră, 8 cu două camere
şi este dotat cu centrală termică proprie.

56 de candidaţi la titularizare au contestat
rezultatele examenului. Un singur candidat a
obţinut nota zece. Rezultatele finale vor fi
afişate în data de 21 iulie. În judeţul CaraşSeverin au fost scoase la concurs peste 1.000
de posturi, din care doar 54 sunt titularizabile.

Campania na]ional@ de control privind
venitul minim garantat
În urma finalizării Campaniei naţionale de control privind venitul
minim garantat, la nivelul judeţului Caraş-Severin, a fost dispusă
suspendarea acordării unor drepturi, ori încetarea acordării de ajutoare
sociale. Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin a verificat
modul de respectare a prevederilor legale referitoare la stabilirea şi
plata ajutoarelor sociale,la toate cele 77 de primării. Astfel, s-a
constatat că 4.969 de persoane sau familii au beneficiat de ajutoare
sociale, fiind verificate 3.912 dosare, ceea ce înseamnă 78,72 la sută
din total. În urma controalelor, pentru un număr de 177 de dosare, adică
4,52 la sută, s-a dispus suspendarea acordării acestor drepturi, iar
pentru 120 de dosare, respectiv, 3,06 procente, s-a dispus încetarea
acordării ajutorului social. La Primăriile comunelor Teregova,
Bucoşniţa, Zăvoi, Răcăşdia, Slatina Timiş, Ciclova Română, Vrani,
Coronini, Topleţ, Mehadia, Naidăş, Berlişte şi Grădinari, o parte din
ajutoarele sociale au fost suspendate din cauza neprezentării la
termen a adeverinţelor eliberate de către Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, aşa cum prevede legea.
De asemenea, s-a dispus încetarea plăţii ajutoarelor sociale pentru
neprezentarea acestor adeverinţe pe o perioadă mai mare de trei luni.
În cauză au fost Primăriile din Caransebeş, Bucoşniţa, Răcăşdia,
Sasca Montană, Zăvoi, Păltiniş, Bocşa, Vrani, Mehadia.
La acordarea ajutorului social nu s-a ţinut cont de toate bunurile
familiei beneficiare, conform legii. Mai exact, s-au acordat ajutoare
sociale unor beneficiari care deţin o suprafaţă mai mare decât cea
precizată în legislaţie. „Şi de acum încolo se va ţine cont de legislaţie şi
vor avea loc controale inopinate. În plus, administraţiile locale vor
trebui să fie mult mai atente la beneficiari. Nu este normal ca aceste
persoane să deţină vile şi maşini de lux, să muncească la negru în
străinătate, iar în România să cerşească ajutorul statului. Sunt
persoane care lucrează în afara graniţelor, câştigă mii de euro, iar când
vin acasă, peste iarnă, să solicite ajutoare sociale, subvenţii pentru
căldură sau alte facilităţi”, a afirmat la finalul controalelor, prefectul
judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea.

În perioada 22-25 iulie a.c., Poiana Lupului din C-S găzduieşte ediţia a XIV-a
Festivalului de Jazz Gărâna. Printre formaţiile care vor concerta anul acesta
se numără Funky Growl (România), Elina Duni Quartet (Elveţia), Wolfert
Brederode Quartet (Olanda), Marcin Wasilevski Trio (Polonia), Wolfgang
Muthspeil (Austria), Bela Fleck, Patricia Barber. Preţul unui bilet pentru o zi
costă 50 de lei, iar un abonament pentru toate zilele de festival costă 170 de lei.

Satul românesc - prezent }i viitor
„Satul românesc - prezent şi viitor” este tema atelierului de lucru ce a
fost organizat pe 15 iulie 2010, în sala de şedinţe a Palatului Administrativ
de către revista „Lumea Satului”, Radio „Antena Satelor” Bucureşti în
parteneriat cu filiala Caraş-Severin a Asociaţiei Comunelor din România
(ACoR) şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a Instituţiei
Prefectului - Judeţul Caraş-Severin. Deschiderea a fost făcută de către
preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde şi
prefectul judeţului, Octavian Ţunea iar discuţiile din cadrul reuniunii au fost
moderate de către directorul general al revistei „Lumea Satului”, Ion Banu.
Prezent la această întâlnire a fost şi Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, Mihail Dumitru, care a răspuns tuturor întrebărilor adresate.
Ministrul a ţinut să precizeze că a preluat conducerea Ministerului
Agriculturii într-un moment nefast când datorită crizei financiare nu se mai
oferă resursele financiare existente până în 2009, care permiteau
Guvernului să fie mai generos în sectorul agro-alimentar. De aseme-nea a
mai menţionat că Guvernul ar fi trebuit să pregătească fermierii să suporte
şocul stopării celor 56 de forme de ajutor de stat care nu mai sunt în
conformitate cu tratatul de aderare al României la U.E.
Temele abordate în cadrul atelierului de lucru privesc modalităţile de
accesare a fondurilor europene, tehnici noi privind solicitările spriji-nului
financiar pentru fermieri, precum şi organizarea exploataţiilor agricole şi a
diferitelor forme asociative. De asemenea, participanţii la reuniune s-au
referit la integrarea tinerilor în mediul rural, la învăţământ şi serviciile de
sănătate la sate, precum şi la rolul primăriilor în dezvoltarea agriculturii,
meşteşugurilor tradiţionale şi in promovarea culturii la sate.
Larisa Crîsta

Un nou spaţiu de joacă
În Reşiţa a fost dat în folosinţă un nou loc de joacă pentru copii. Acesta
conţine elemente de joacă atractive pentru copii (leagăne, balansoar,
tobogan, complex tip căsuţă din lemn) şi este situat în zona Intim, pe
bulevardul Republicii, în spatele Complexului comercial Eva Center. Locul
de joacă a fost realizat de către Primăria Municipiului Reşiţa în parteneriat
cu S.C. EVA CENTER S.R.L.

Biroul de Presă

Săptămânal Prisma publică evenimentele 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 14.07.2010: o familie din Arad sa rătăcit în munţi, în zona Poiana
Mărului. În aceeaşi zi, toate cele
patru persoane au fost găsite în
zona “Valea Rea”, fără a suferi
vătămări corporale.
l 14.07.2010: femeie accidentată
de conducătorul unei vole, pe
şantierul din Cornereva.
l 15.07.2010: pe DJ 573A, s-a
produs un accident de circulaţie în
următoarele împrejurări: un tânăr
din Oraviţa, după ce a consumat
băuturi alcoolice, a sustras din faţa
un
unui bloc din Zona Gării
autoturism pe care l-a condus pe
D.N. 57, din Oraviţa până la intrarea
în Greoni, unde a pierdut controlul
autoturismului, a pătruns pe sensul
opus şi a lovit cu partea din faţă a
autoturismului peretele şanţului de
colectare a apei.
l 15.07.2010: autocamion încărcat cu bovine, răsturnat pe D.N. 6.
Şoferul nu a adaptat viteza de
deplasare într-o curbă deosebit de
periculoasă, semnalizată corespunzător, remorca a intrat în balans şi sa răsturnat pe partea carosabilă.
Autocamionul şi remorca erau
încărcate cu bovine vii, toate
supravieţuind în urma impactului.
l 15-16.07.2010: la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ şi municipiului Bucureşti, sub coordonarea
Inspectoratului General al Poliţiei
Române, s-a desfăşurat acţiunea
„Municipii în siguranţă”, pentru
prevenirea şi descurajarea faptelor
de natură penală sau contravenţional ă, precum şi asigurarea
climatului de ordine şi siguranţă
publică.
l 17.07.2010: pe D.N. 58B, în
afara municipiului Re şi ţa, s-a
produs un accident de circulaţie
soldat cu vătămarea corporală a
două persoane.În timp ce H. ATILA
ADORIAN, conducea o motocicletă
din direcţia Reşiţa - Timişoara, pe un
sector e drum în aliniament, pe
fondul neatenţiei în conducere s-a
dezechilibrat şi a căzut pe carosabil.
l 19.07.2010: lucrătorii Poliţiei
Transporturi C-S, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe trenul
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rapid Belgrad-Bucureşti, au descoperit, în spatele unei banchete, 70
de pachete de ţigări, diferite mărci,
toate de provenienţă din Serbia.
l 19.07.2010: în Prigor a avut loc
un accident soldat cu un rănit uşor.
l 19.07.2010: 10 cartuşe de ţigări
netimbrate au fost găsite ascunse în
aripile unui autoturism.
l 20.07.2010: pe fondul consumului de alcool şi a unor neînţelegeri
mai vechi, în Ramna a avut loc o
altercaţie între 4 bărbaţi. Doi dintre
cei implicaţi au ajuns la Spitalul
Judeţean din Reşiţa pentru îngrijiri
medicale însă nu au necesitat
spitalizare.
l 20.07.2010: datorită vitezei neadaptate, un ansamblul de vehicule
încărcat cu fier vechi s-a răsturnat
pe carosabil pe D.N. 58, în afara
localităţii Brebu.
l 21.07.2010: a fost depistat un
conduc ător auto sub influen ţa
băuturilor alcoolice
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă
l 14.07.2010: vântul puternic
înregistrat în zona Clisurii Dunării a
făcut pagube în oraşul Moldova
Nouă. Acoperişul unui bloc de
locuinţe de pe strada Lalelelor a fost
avariat şi punea în pericol siguranţa
trecătorilor.
l 14.07.2010: la Caransebeş, din
cauza precipitaţilor abundente, cât
şi a sistemului de canalizare colmatat şapte străzi au fost inundate.
l 17.07.2010: incendiu izbucnit la
un magazin mixt din oraşul Oraviţa,
cartier Zona Gării.
l 17.07.2010: incendiu, la o casă
particulară din comuna Fârliug.
l 18.07.2010: la Delineşti, căminul cultural risca să ardă din cauza
unui coş de fum neprotejat termic
faţă de materiale combustibile.
l 18.07.2010: echipa pirotehnică
a ISU „SEMENIC” a ridicat din
Reşiţa un proiectil perforant cal. 152
mm şi două proiectile explozibile de
cal. 85 mm.
l 18.07.2010: pompierii militari
din Moldova Nouă au acţionat la
salvarea unei bovine căzute într-o
fântână. Intervenţia a fost finalizată
fără incidente

Realiz@rile serviciilor
}i compartimentelor
din cadrul prim@riei
Re}i]a, din s@pt@mâna
12-16.07.2010
1. Serviciul de Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului a
executat verificări în teren privind
disciplina în construcţii, astfel au
fost verificate o serie de construcţii, a eliberat un număr de 5 certificate de urbanism, 5 autorizaţii de
construire, 6 adeverinţe imobil şi o
restituire de documentaţie incompletă. Deasemenea s-au întocmit
un număr de 8 certificate de urbanism şi 9 autorizaţii de construire.
Totodată inspectorii acestui
serviciu au verificat faţadele
blocurilor care nu au fost realizate
integral pe str. Timişoarei, str.
Rodnei, astfel încât firmele ce
executau/au executat lucrările de
reabilitare au fost somate pentru
desfiinţare înscrisuri cu caracter
publicitar şi aducerea culorilor
faţadelor la forma iniţială.
2. Direcţia Comunitară de
Evidenţă a Persoanelor a
eliberat un număr de 197 cărţi de
identitate, 9 avize de reşedinţă şi 8
cărţi de identitate provizorie, iar pe
linie de Stare Civilă s-au înregistrat 26 de naşteri, 15 decese şi 9
căsătorii.
3. Compartimentul Asociaţii
de Proprietari a transmis asociaţiilor de proprietari de pe raza
municipiului înştiinţări cu privirea
apariţiei O.u.G. nr. 69/2010 prin
care s-a stabilit cadrul legal prin
care reabilitarea termică a clădirilor se poate realiza cu finanţare
prin credite bancare cu graţie
guvernamentală.
Consilier primar,
Petronela Glinţa

Întâlnire cu dr. Liubiţa Raichici
Librăria SEMN DE CARTE a găzduit miercuri, 21
iulie 2010 orele 18, întâlnirea cu dr. Liubiţa Raichici,
poeta numită recent “CETĂŢEAN DE ONOARE” al
municipiului Reşiţa.
Au fost prezentate:
l “Vasko Popa - o frontier ă poetică”, prima
monografie, în România, despre unul dintre cei mai
importanţi poeţi sârbi şi europeni ai celei de-a doua
jumătăţi a secolului XX, de naţionalitate român
bănăţean, poetul preferat a lui Barack Obama! Prezintă
dr. Ada Mirela Chisăliţă, director al Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
Caraş-Severin şi drd. Iacob Roman, consilier superior
la Direcţia Judeţenă pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu

Cultural Naţional Caraş-Severin
l Volumul de versuri, în limba română “Sârbeşte,
întro limbă necunoscută” - prezintă editorul volumului,
criticul Gheorghe Jurma.
l Volumele de versuri, în limba sârbă, apărute la
finele anului trecut în Serbia “Iubirepepalmă.com”, la
editura Gradaţ, Raşka şi “Vis, poate”, la editura KOV,
Vârşeţ din care poeta va citi poezii, în versiune
românească
l Romanul “Cuvioasa Parascheva”, al Lilianei
Habianivici Giurovici, în traducerea dr. Liubiţa Raichici,
despre care va vorbi traducătoarea.
La finalul manifestării Liubiţa Raichici va citi versuri
din noile sale volume aflate în curs de apariţie.

l Astăzi, 22.07.2010, furnizarea apei potabile va fi oprită între orele 7.00-22.00 şi va afecta
întreg municipiul Reşiţa l Începând cu data de 26.07.2010, ora 0.00, se va întrerupe
furnizarea agentului termic pentru prepararea apei calde de consum, cu ocazia reviziei anuale
programate, pentru perioada 26.07.2010 - 13.08.2010, ora 20.00 l La Reşiţa a fost organizată
o întâlnire cu tema “Şi votul tău este egal cu al celorlalţi” la care au participat reprezentanţi
ONG pentru persoane cu dizabilităţi din judeţele Arad, Hunedoara, Timiş, Caraş-Severin l

Săptămâna politică locală

Săptămâna politică locală

Agricultura - la pământ!
“Agricultura românească şi inclusive cea
cărăşeană, se află într-o situaţie nefericită, a
declarat recent Ion Mocioalcă, pre şedintele
interimar al PSD Caraş-Severin. Bugetul a prevăzut
pentru anul acesta zero subvenţii pentru producţia
de carne de porc şi pasăre, ouă, sfeclă de zahăr,
orez, in, cânepă, soia sau tutun în 2010 şi zero
subvenţii pentru motorină. Din circa 10 miliarde de lei
buget pe 2010 pentru agricultură, 5 miliarde sunt de
la buget, restul din fonduri europene. Din cele 5
miliarde de la buget, 3 miliarde sunt cheltuieli

administrative şi numai 2 miliarde de lei ajutoare de
stat. Dar din cele 2 miliarde de lei, 1,8 miliarde sunt
sume restante din 2009.”
Ion Mocioalcă susţine că suma de 200 milioane
lei ajunge doar până în februarie 2010. PSD a adus
drept amendamente suplimentarea cu 2,1 miliarde
de lei a bugetului ministerului de profil, adoptarea
unor programe naţionale de înfiinţare de ferme,
centre de colectare şi depozite, reabilitarea unui
milion de hectare amenajate pentru irigaţii. (Dan
Apostolescu)
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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

12 iulie ‘10
13 iulie ‘10
14 iulie ‘10
15 iulie ‘10
16 iulie ‘10
19 iulie ‘10
20 iulie ‘10
21 iulie ‘10

130,8774
131,3562
130,6499
129,7525
127,2944
126,3460
125,2746
127,1637

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,48
3,46
3,44
3,42
3,40
3,38
3,36
3,34
3,32
3,30
3,28

USD

21 iunie - 21 iulie 2010

EURO

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

21 22 23 24 25 28 29 30 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21

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 casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte , gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

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 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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Persoanele cu restante la întreţinere vor fi scutite de
la plata penalităţilor de întârziere, dacă veniturile lor
nu depăşesc 1000 de lei pe membru de familie,
potrivit unei legi publicate în Monitorul Oficial.
Scutirea de la plata penalităţilor se aplică doar pentru
12 luni de la data intrării în vigoare a legii.

Comisia Europeană doreşte stoparea subvenţiilor
pentru minele nerentabile de cărbune până în 15
octombrie 2014, cu zece ani mai devreme decât era
prevăzut. Decizia, dacă este aprobată de cel 27 de
guverne ale Uniunii, ar afecta în principal mine din
Germania, Spania şi România.

Primul-ministru a prezentat m@surile guvernamentale pentru
sus]inerea mediului de afaceri
Măsuri de stimulare economică
- sinteză I. Componenta economică
1. Tratarea veniturilor în perioada de şomaj
tehnic (maxim trei luni), după cum urmează: din
punct de vedere al angajatului - ca venituri de
natură non-salarială şi aplicarea regimului corespunzător de impozitare; din punct de vedere al
angajatorului: scutirea de la plata contribuţiilor
către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale.
2. Sprijinirea firmelor care angajează şomeri
pe locuri de muncă nou-create prin scutirea de la
plata Contribuţiei de Asigurări Sociale.
3. Programul „Prima casă”.
4. Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul Fondului de Garantare şi Contragarantare a IMM.
5. Oferirea de garanţii guvernamentale
pentru beneficiarii proiectelor finanţate din
fonduri structurale în domenii prioritare pentru
economia românească.
6. Sprijinirea asociaţilor de proprietari prin
garanţii de stat pentru contractarea creditelor în
vederea reabilitării termice a locuinţelor.
7. Scheme de ajutor de stat privind
asigurarea dezvoltării economice durabile.
8. Sprijinirea IMM-urilor prin acordarea de
ajutoare de stat în valoare de maxim 200 mii euro
(ajutoare de minimis).
9. Amânarea la plată a obligaţiilor restante ale
agenţilor economici afectaţi de criza economico-

financiară.
10. Încurajarea investiţiilor prin neimpozitarea profitului reinvestit.
11. Aplicarea unei cote reduse de TVA de 5%
pentru achiziţionarea unei locuinţe sociale.
12. Achitarea datoriilor administraţiei centrale
către agenţii economici: facturi restante şi lucrări
recepţionate şi nefacturate.
13. Reducerea/eliminare/comasare a unui
număr de taxe şi tarife cu caracter nefiscal.
14. Menţinerea cotei unice de impozitare la
16%.
II. Alte măsuri cu impact asupra mediului
de afaceri
1. Eliminarea impozitului minim
2. Monitorizarea absorb ţiei fondurilor
europene.
3. Sprijinirea tinerilor întreprinzători.
4. Simplificarea mecanismelor birocratice
5. Salarizarea unitară.
6. Eliminarea pensiilor care nu au la bază
principiul contributivităţii.
7. Adoptarea celor patru coduri, din domeniul
justiţiei.
8. Procesul de descentralizare în domeniul
sănătăţii, educaţiei şi administraţiei publice
locale.
9. Implementarea Legii Parteneriatului
Public-Privat.
16 iulie 2010

Contribuţia medie pe participant în sistemul de pensii
private obligatorii (Pilonul II) virată în iunie 2010 (pentru
veniturile salariale din aprilie 2010) a fost de 40,5
lei/participant, în creştere cu 28 la sută faţă de decembrie
2009 şi cu 22 la sută faţă de iunie 2009, potrivit buletinului
Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Pre]ul de referin]@
pentru medicamente

Recalcularea pensiilor
speciale

Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate (CNAS) a publicat lista
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul
ambulatoriu cu sau fără contribuţie
personală, pe baza prescripţiei
medicale în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, după data de
19 iulie 2010. Sistemul de compensare a medicamentelor a fost
modificat, începând cu data de 1
iulie, astfel încât pacienţii trebuie să
îşi plătească o mare parte din preţul
tratamentului.
Potrivit Ordinului CNAS nr. 615/
2010 privind aprobarea metodei de
calcul al preţului de referinţă pentru
medicamente, va exista un singur
preţ de decontare, cel mai mic,
pentru toate medicamentele care
tratează o anumită boală.
Astfel, dacă medicamentul străin
de care un pacient are nevoie costă
50 de lei, iar în farmacii echivalentul
lui românesc costă 10 lei, compensarea de 90% se aplică medicamentului mai ieftin, adică 90% din 10 lei.
Deci, conform noului sistem, pentru
medicamentul străin, pacienţii vor fi
nevoiţi să plătească 41 de lei.

Executivul a aprobat, prin două
Hotărâri, normele metodologice de
recalculare a pensiilor speciale. Până la
1 septembrie vor fi recalculate 6250 de
pensii ale parlamentarilor, funcţionarilor
parlamentari, personalului diplomatic şi
consular, personalului aeronautic civil
navigant profesionist din aviaţia civilă,
precum şi pensiile de serviciu ale
personalului Curţii de Conturi, pensiile
de serviciu ale personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti
şi al parchetelor de pe lângă acestea.
Una dintre Hotărârile de Guvern adoptate se referă la recalcularea acestor
pensii speciale.
Un alt act normativ se referă la
recalcularea pensiilor militare de stat,
pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale
funcţionarilor publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciarelor. Potrivit acestui act normativ vor fi
recalculate până la sfârşitul anului
aproximativ 168.000 de pensii, urmând
ca începând cu ianuarie 2011 să intre în
plată aceste drepturi în cuantumurile
rezultate din recalculare. Pensiile mai
mici de 3.000 de lei ale militarilor nu vor
fi diminuate în urma recalculării.
Guvernul Romaniei - 21.07.2010

l Fermierii ar putea benefica de un ajutor de stat, în valoare de maxim 15.000 de euro, constând în subvenţionarea ratei dobânzii la creditele în lei,
conform unui proiect de Ordonanţă întocmit de Ministerul Agriculturii l Clienţii care şi-au achitat maşinile înainte de 1 iulie, dar primesc autoturismele
după această dată nu plătesc TVA mărit l În 20 iulie, Comisia Europeană a publicat raportul pe 2010 privind progresele realizate de România în domeniul
reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei l
P
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C O M U N I C AT D E P R E S Ă
22 iulie 2010
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinţi în parteneriat cu
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin şi Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara a iniţiat proiectul “Cariera e în mâinile tale”.
AJOFM Mehedinţi derulează proiectul “Cariera e în mâinile tale” în cadrul Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”; Domeniul Major de Intervenţie:
2.3 - „Acces şi participare la formare profesională continuă”. Durata de implementare a
proiectului este de 20 de luni în perioada 01.09.2009 - 30.04.2011. Valoarea totală a
proiectului este de 1 454 969 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 1 347 919 lei.
AJOFM Caraş-Severin, în calitate de partener, vă aduce la cunostinţă că a început
derularea a trei cursuri de formare profesională, în Reşiţa, după cum urmează: Ospătar - 26 de participanţi, Lucrător în comerţ - 14 participanţi şi Bucătar - 14 participanti.
AJOFM Mehedinţi în data de 29 aprilie 2010 a început cursul de formare
profesională în calificarea de Lucrător în comerţ în Drobeta Turnu-Severin, fiind
înscrise 28 de persoane din rândul angajaţilor. Acelaşi curs a debutat şi în Orşova în
data de 31 mai 2010 - 23 de participanţi.
AJOFM Hunedoara, în calitate de partener, desfăşoară de asemenea trei cursuri
de formare profesională, şi anume: Ospătar - Orăştie - 14 participanţi, Lucrător în
comerţ- Deva - 14 participanţi şi Bucătar - Orăştie - 14 participanţi.
Cursurile sunt gratuite, urmând ca până la finele proiectului să se mai formeze în
Hunedoara şi Caraş-Severin câte trei grupe: Ospătar, Bucătar şi Lucrător în comerţ,
precum şi alte două cursuri în Drobeta Turnu Severin şi Baia de Aramă în calificările
de Ospătar şi Bucătar.
Se pot înscrie angajaţi fără experienţă şi competenţe, muncitori necalificaţi;
angajaţii cu un nivel scăzut de calificare sau cu calificări redundante pe piata muncii
şi care doresc să se califice într-o meserie din domeniul serviciilor; angajaţii cu
experienţă şi competenţe, dar fără o certificare a acestora; angajaţii calificaţi într-o
meserie, care şi-au manifestat dorinţa de a se recalifica într-una din cele trei meserii.
Puteţi să aplicaţi pentru unul dintre cursurile de formare profesională pe pagina
de internet www.ajofm-mh.ro/formare-meserii unde găsiţi informaţii detaliate sau la
sediul Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din cele trei judeţe
partenere în proiect, pentru Caras-Severin persoana de contact Simona Cosmagiu,
responsabil judetean proiect, tel: 0255-221015.
MANAGER PROIECT
Vasile DEAC

„Cariera e în mâinile tale”
„Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul
Oficial al României
l Ordinul nr. 180/2010 al Autorit ă ţii
Naţionale pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice privind abrogarea Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice nr. 183/2006 privind aplicarea
dispoziţiilor referitoare la contractul de
publicitate media (M.O. nr. 391/14.06.2010)
l Ordinul nr. 51/2010 al Autorităţii Naţionale
Sanitară Veterinară şi pt. Siguranţa Alimentelor privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de
supraveghere, prevenire şi control al bolilor la
animale, al celor transmisibile de la animale la
om, protecţia animalelor şi protecţia mediului
pentru anul 2010, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
2/2010 (M.O. nr. 392/14.06.2010)
l Ordinul nr. 138/2010 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de
minimis "Sprijinirea activităţilor economice în
vederea diversificării economiei rurale şi a
creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural",
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr. 567/2008 (M.O. nr.
392/14.06.2010)
l Ministerul Finanţelor Publice - Precizarea
din 2010, privind modul de încasare a
fondurilor băneşti primite sub forma de donaţii
pentru diminuarea efectelor crizei economice
(M.O. nr. 395/15.06.2010)
l Ordinul nr. 131/2010 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pt. aprobarea modelului
certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializata şi a programelor de perfecţionare organizate de Agenţia
Naţională a Funcţionarilor Publici, precum şi
pentru aprobarea modelului certificatului de
atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de
formare continuă pentru administraţia publica
locală (M.O. nr. 396/15.06.2010)
l Ordinul nr. 4140/2010 al Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
pentru modificarea Regulamentului privind
acordarea de distincţii şi premii personalului
didactic din învăţământul preuniversitar de
stat, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei
şi cercet ării nr. 5.435/2006 (M.O. nr.
396/15.06.2010)
l H.G. nr. 530/2010 pt. aprobarea Programului "Reabilitare şi modernizare - 10.000 km

drumuri de interes judeţean şi drumuri de
interes local", implementat de către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, în perioada 2010-2013 (M.O. nr. 397/15.06.2010)
l Ordinul nr. 113/2010 al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 74/2009
privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul
european de garantare agricola, Fondul
european agricol de dezvoltare rurală şi
Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de
la Comunitatea Europeană şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente
programului de colectare şi gestionare a
datelor necesare desfăşurării politicii comune
în domeniul pescuitului şi a programului de
control, inspec ţie şi supraveghere în
domeniul pescuitului şi pentru modificarea
art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind
stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD,
Fondul european agricol pentru dezvoltare
rurală, Fondul european pentru pescuit,
Fondul european de garantare agricolă, prin
preluarea riscului de creditare de către
fondurile de garantare, aprobate prin Ordinul
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
16/2010 (M.O. nr. 399/16.06.2010)
l Hotararea nr. 487/2010 a Consiliului de
Mediere pentru aprobarea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului
mediatorilor (M.O. nr. 401/16.06.2010)
l Instructiuni nr. 2/2010 ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru modificarea
Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea
ofertelor publice prin intermediul sistemului
de tranzactionare al unui operator de piata/de
sistem (M.O. nr. 401/16.06.2010)
l Ordinul Ministerului Administratiei si
Internelor nr. 129/2010 privind construirea de
locuinte proprietate a personalului institutiei,
din fondurile beneficiarilor, prin programe
coordonate de Ministerul Administratiei si
Internelor (M.O. nr. 401/16.06.2010)
l Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr.
20/2010 privind punerea in circulatie, in scop
numismatic, a unei monede dedicate aniversarii a 125 de ani de la recunoasterea
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romane si a
85 de ani de la infiintarea Patriarhiei Romane
(M.O. nr. 405/17.06.2010)

Şeful politicii externe a UE, Catherine Ashton, a solicitat relaxarea din partea Israelului a blocadei de patru ani,
impusă Fâşiei Gaza, în timpul unei vizite pe fâşia costieră.
Ea a spus că poziţia UE este extrem de clară. "Vrem ca
oamenii să se poată deplasa liber iar bunurile nu doar să
ajungă în, dar, de asemenea, să fie exportate din Gaza."

Un acord între Rusia şi China pentru
cooperarea în notificarea lansărilor de rachete
a fost trimis pentru ratificare Parlamentului
Rusiei. Acordul dintre cele două ţări ar crea un
mecanism de notificare bilaterală privind lansările de rachete balistice şi rachete purtătoare.

La Varşovia au fost instalate primele ATM-uri biometrice
din Europa. Numerarul este eliberat după scanarea "venelor
degetului". "Aceasta este o tehnică mult mai fiabilă decât
utilizarea amprentelor digitale" a spus şeful securităţii de la
firma care a dezvoltat tehnologia. "Testele noastre arată că
rata de acceptare falsă este de una la un milion.

Lansarea portalului european E-Justice
Portalul internet european e-justiţie oferă răspunsuri îndeaproape cu statele membre pentru a îmbogăţi treptat conţinutul
site-ului şi a elabora noi funcţionalităţi.
rapide la întrebările cu caracter juridic ale cetăţenilor
Un italian care călătoreşte în Germania are nevoie de serviciile
unui avocat. Un antreprenor francez doreşte să obţină o informaţie
din registrul de cadastru din Ungaria. Un judecător din Estonia
doreşte să obţină informaţii cu privire la sistemul judiciar din Spania.
În prezent, pentru a obţine aceste informaţii este nevoie de
săptămâni. Răspunsurile la aceste întrebări în 22 de limbi ale
Uniunii Europene vor fi disponibile printr-un clic. Vineri, 16 iulie, UE
a lansat portalul european e-justiţie un ghişeu electronic unic pentru
acces la justiţie în întreaga Uniune Europeană. Site-ul internet este
în folosul cetăţenilor, întreprinderilor, avocaţilor şi judecătorilor care
doresc să afle răspunsul la întrebări juridice cu implicaţii
transfrontaliere şi stimulează înţelegerea reciprocă a diferitelor
sisteme judiciare, contribuind la crearea unui spaţiu unic al justiţiei.
Cu peste 12 000 de pagini de conţinut, prima versiune pune la
dispoziţie informaţii şi linkuri cu privire la legislaţiile şi practicile din
toate statele membre. De exemplu, portalul oferă informaţii cu privire
la asistenţa judiciară, formarea juridică, organizarea de
videoconferinţe, precum şi linkuri către bazele de date legislative,
registrele online de insolvenţă şi de cadastru. Peste 10 milioane de
cetăţeni implicaţi în fiecare an în procese transfrontaliere au acum
acces rapid la informaţii în materie de justiţie.
Cine sunt beneficiarii acestui site?
l Cetăţenii pot primi răspunsuri asupra modului în care funcţionează sistemele juridice ale celor 27 de state membre. Pot obţine
răspunsuri rapide atunci când se confruntă cu evenimente din viaţa
reală precum divorţurile, decesurile, litigiile sau chiar când se mută
într-o altă locuinţă. De asemenea, pot să găsească un practician în
drept într-o altă ţară, pot să obţină informaţii cu privire la evitarea
proceselor costisitoare, apelând la mediere, informaţii cu privire la
instanţa competentă, legislaţia cărui stat membru se aplică în anumite cazuri şi condiţiile în care pot beneficia de asistenţă judiciară.
l Avocaţii, notarii şi judecătorii pot avea acces la bazele de date
legislative, îşi pot contacta colegii prin intermediul reţelelor judiciare
şi pot regăsi informaţii cu privire la formarea juridică. De asemenea,
pot obţine informaţii cu privire la organizarea de videoconferinţe
transfrontaliere.
l Întreprinderile vor găsi linkuri către registrele de insolvenţă şi
registrele funciare, precum şi informaţii cu privire la legislaţiile
aplicabile şi procedurile transfrontaliere.
Barierele lingvistice care complică adesea procesul de obţinere
a informaţiilor sunt depăşite prin furnizarea informaţiilor în toate
limbile oficiale ale UE. Conţinutul site-ului internet este disponibil în
22 de limbi oficiale ale UE. Linkurile de pe site îi vor direcţiona pe
utilizatori către informaţiile naţionale ale statelor membre.
Implicarea judecătorilor şi a practicienilor în drept notari, avocaţi,
executori judecătoreşti, mediatori este o condiţie esenţială a
succesului portalului, şi o serie de proiecte sunt în derulare. De
exemplu, este în derulare activitatea cu privire la Identificatorul
european de jurisprudenţă (ECLI) în vederea facilitării accesului la
jurisprudenţa naţională şi a UE în context transfrontalier.
Comisia, care administrează site-ul, va continua să lucreze

Următoarele etape
Această lansare marchează o primă etapă în dezvoltarea unui
portal multilingv care poate uşura viaţa cetăţenilor, întreprinderilor şi
practicienilor în drept din Europa.
În anii următori, pe portal vor fi adăugate noi informaţii,
instrumente şi funcţii. La începutul anului 2011, vor fi disponibile în
toate statele membre UE fişe sintetice cu privire la drepturile
victimelor şi ale celor chemaţi în judecată, inclusiv, de exemplu,
informaţii asupra modului în care infracţiunile rutiere sunt tratate în
ţări diferite. Aceste fişe sintetice vor folosi ca instrument de referinţă
de bază atât pentru practicienii în drept cât şi pentru cetăţeni.
Versiunile ulterioare ale portalului vor permite ca instrumentele
UE existente în materie de justiţie să devină mai eficiente, dând
posibilitatea cetăţeanului să introducă o cerere electronică
transfrontalieră având ca obiect o pretenţie cu valoare redusă sau o
somaţie de plată. De asemenea, întreprinderile vor beneficia de pe
urma costurilor mai reduse datorită unor proceduri judiciare online
mai simple, raţionalizate, de îndată ce registrele de insolvenţă,
registrele comerciale şi cele de cadastru sunt accesibile prin
intermediul portalului. Instanţele ar putea să trateze online cererile
transfrontaliere şi ar putea comunica cu reclamanţii şi pârâţii dintr-un
anumit caz, precum şi cu instanţele din alte state membre.
Deja se întreprind acţiuni pentru a asigura până în 2013 existenţa
unui instrument care să permită cetăţenilor să restrângă căutarea
unui avocat. De exemplu, portalul va permite unui cetăţean să caute
un avocat vorbitor de limba germană care este specializat în dreptul
familiei sau divorţ în Ungaria.
Se estimează că se vor înregistra progrese bune în tratarea
aspectelor legate de interoperabilitate la nivelul UE în ceea ce
priveşte semnătura, identitatea şi plata electronice. Sunt necesare
soluţii în aceste domenii pentru aplicarea integrală a câtorva proiecte
e-justiţie, ca de exemplu pentru somaţia de plată europeană sau
pentru procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă.
Context
Planul de acţiune al Consiliului privind e-justiţia europeană
pentru perioada 2009-2013, adoptat în noiembrie 2008, are ca scop
îmbunătăţirea accesului la justiţie şi a modului în care este furnizată.
Stabileşte ca obiectiv crearea unui portal european e-justiţie şi
recunoaşte faptul că tehnologiile informaţiei şi comunicării pot
îndeplini un rol esenţial în îmbunătăţirea modului de funcţionare a
sistemelor judiciare deoarece pot facilita activitatea curentă a
practicienilor în drept şi pot promova cooperarea în rândul
autorităţilor judiciare.
Comisia lucrează deja la remedierea blocajelor de pe piaţa unică
bazându-se pe Strategia Europa 2020 din 3 martie 2010. Utilizarea
înţeleaptă a tehnologiei este unul dintre cele mai bune mijloace de
reducere a costurilor judiciare şi de simplificare a operaţiunilor
transfrontaliere implicând proceduri online având ca obiect cereri cu
valoare redusă, somaţii de plată europene şi interconectarea
registrelor de insolvenţă şi a registrelor comerciale.
IP/10/956, Bruxelles, 16 iulie 2010

Moscova Camera inferioară a parlamentului rus a aprobat un proiect de lege care
extinde puterile Serviciului Federal de
Securitate (FSB).
Proiectul de lege permite FSB să dea un
avertisment oficial persoanelor suspectate
pentru acţiuni care creează condiţii pentru
comiterea de crime "la adresa securităţii ţării."
Propusă în urma atacurilor sinucigaşe
mortale care au zguduit metroul din Moscova la
sfârşitul lunii martie, suporterii legii spun că
măsura va ajuta la prevenirea terorismului.
La începutul acestei luni, după proteste din
partea grupurilor pentru apărarea drepturilor
omului, Comitetul de Securitate din Dumă a
convenit să elimine dispoziţiile care ar fi permis
FSB-ul să cheme oamenii despre care consideră că sunt pe cale să comită o crimă, stabilind în plus faţă de versiunea originală, un mecanism de recurs împotriva avertismentelor.
Avocaţi, activişti pentru drepturile civile,
precum şi membri ai opoziţiei spun că, sub
pretextul de a face mai sigură Rusia, legea ar
putea fi utilizată pentru a intimida adversarii
guvernului şi sufoca protestele.
Teheran Parlamentul iranian a votat o lege
prin care se cere guvernului să continue
îmbogăţirea uraniului la 20 la sută, în centrala
nucleară Natanz.
Măsura este un gest politic simbolic, pentru
că deciziile nucleare sunt luate de către liderul
religios suprem, Ayatollahul Ali Khamenei, prin
intermediul Consiliului Naţional de Securitate,
şi nu de Parlament.
Guvernul susţine că este capabil să
producă tije de combustibil pentru reactorul
medical din Teheran până în martie 2011.
Belgrad Preşedintele Serbiei a descris ca
"istorică" întâlnirea de la Belgrad cu omologul
său croat, vechii duşmani făcând un nou pas
spre o mai bună cooperare.
În timpul destrămării Iugoslaviei, între
1991-1995, Croaţia a dus un război sângeros
cu separatiştii sârbi susţinuţi de Belgrad.
În ultimele luni, legăturile s-au îmbunătăţit
considerabil, preşedinţii celor două ţări impulsionând procesul de reconciliere pe fondul scopului comun, aderarea la Uniunea Europeană.
Cairo Preşedintele egiptean Hosni
Mubarak, este considerat, de către agenţiile de
informaţii, a fi pe moarte din cauza cancerului
care îi afectează stomacul şi pancreasul,
relatează Washington Times.
Alegerile prezidenţiale din Egipt sunt programate pentru luna septembrie 2011. Egiptul
este un aliat vital al SUA în Orientul Mijlociu.

l Ţările UE vor fi libere să decidă dacă doresc să cultive organisme modificate genetic pe propriul teritoriu l Comisia Europeană a adoptat o propunere pentru
prelungirea termenului de depunere a cererilor de rambursare a TVA aferente anului 2009, din septembrie 2010 până în martie 2011 l UE lansează o consultare
publică privind îmbunătăţirea drepturilor victimelor infracţionalităţii şi violenţei l Bulgaria şi Rusia au semnat foaia de parcurs privind South Stream l Parlamentul
European este în vacanţă de la 19 iulie. Lucrările vor fi reluate la 30 august, pentru pregătirea sesiunii plenare din 6-9 septembrie l Pakistan şi Afganistan au semnat
un acord de comerţ, reper în dezvoltarea ulterioară a relaţiilor bilaterale l Statele Unite ale Americii au trimis portavionul USS George Washington în Coreea de Sud
în această săptămână l Numărul abonamentelor de telefonie mobilă a depăşit cinci miliarde, respectiv aproape de şapte ori mai mult decât în urmă cu zece ani l

Deşeurile de pe orbita joasă a Pământului
Problema deşeurilor din spaţiu, implicit
pericolele reprezentate de acestea, trebuie
să fie abordată de toate statele lumii,
avertizează Naţiunile Unite o fundaţie
internaţională.
Secure World Foundation, o organizaţie
non-profit angajată în lupta pentru durabilitatea activităţilor în spaţiu, a spus Comitetului
ONU pentru utilizarea paşnică a spaţiului
cosmic că este vitală dezvoltarea unui cadru
legal şi protocoale pentru a aborda această
problemă. "Pentru a menţine posibilitatea de
a lucra în spaţiu, avem nevoie să reducem,
cât mai mult posibil, cantitatea de "resturi" pe
care am pus-o pe orbită," a spus Ray
Williamson, Director executiv al Secure
World Foundation.
O coliziune între un satelit american de
comunicaţii şi o defunctă navă spaţială
sovietică, în 2009, a adăugat mai mult de o
mie de bucăţi de resturi care pot fi urmărite pe
orbită, a spus Williams, ilustrând gravitatea
problemei. Coliziunea demonstrează necesitatea de a crea programe pentru reducerea
"gunoiului" în spaţiu şi supravegherea
resturilor existente, pentru a evita accidentele
viitoare, a spus Williamson.
Dar trebuie să existe, în primul rând,
acorduri internaţionale privind protocoalele
folosite, a mai spus el. "SUA nu ar agrea
deloc dacă China ar aduce înapoi pe Pământ

un satelit vechi american", a spus el. Şi
chinezilor nu le-ar place dacă am luat unul din
sateliţii lor şi l-am aduce înapoi. De aceea
avem nevoie, pentru a lucra, de protocoale
convenite prin acorduri internaţionale.”
De la lansarea primei nave spaţiale,
Sputnik I, în 1957, oamenii au pus pe orbită
circa 6.000 de sateliţi care deservesc aplicaţii
civile, comerciale şi militare. Cel mai vechi
deşeu care orbitează Pământul este al doilea
satelit produs de americani, Vanguard, lansat
în 1958. Începând cu module de rachetă
uzate şi sateliţi vechi până la capace pentru
lentile, mănuşi, nituri şi bucăţele de vopsea
exfoliată, toate se află între 800 şi 1.000 km în
registrul orbitei joase a Pământului, şi se
mişcă cu viteze de până la 28.000 km/oră.
„Impactul cu un obiect mai mare de 10
centimetri va distruge o navetă spaţială în
totalitate”, a afirmat Dr. Heiner Klinkrad, şeful
Biroului pentru Deşeuri Spaţiale al Agenţiei
Spaţiale Europene. Fragmente mici, chiar şi
de 1 milimetru, pot cauza stricăciuni şi chiar
dezafecta părţi ale navetelor spaţiale în
funcţie de locul unde acestea lovesc nava, a
mai adăugat el.
Anul trecut, un nor de rămăşiţe spaţiale a
trecut pe lângă Staţia Spaţială Internaţională,
obligând echipajul de la bord să se
adăpostească pentru scurt timp în capsula de
salvare Soyuz. ISS este la aproximativ 354

de kilometri deasupra Pământului şi la aproximativ 400 de kilometri sub câmpul de resturi.
Potrivit "Sindromului Kessler" (sau
coliziune în cascadă), o teorie dezvoltată în
1979 de omul de ştiinţă, Donald Kessler, chiar
dacă am opri toate lansările în spaţiu,
cantitatea de gunoi acumulat până acum a
atins o masă critică. Mecanismele cele mai
responsabile pentru poluarea spaţiului sunt
coliziuni şi explozii - din fiecare coliziune între
două obiecte rezultând mii de fragmente
împrăştiate în spaţiu; acestea vor intra apoi în
coliziune cu alte obiecte. Potrivit ipotezei lui
Kessler, în câteva decenii, inevitabila coliziune între bucăţi de gunoi deja în spaţiu îl va
umple cu nenumărate particule periculoase.
Particulele vor forma o mantie fatală în jurul
Pământului, care va distruge complet orice
posibilitate de a ieşi în spaţiu. După câteva
decenii de observare a deşeurilor pe orbita
Pământului, o reacţie în cascadă poate
intervenii doar în circumstanţe excepţionale.
În scenariul cel mai sumbru, cu o
coliziune suficient de mare sau explozie (cum
ar fi coliziunea între o staţie spaţială şi un
satelit defunct, sau rezultatul unui război în
spaţiu), cantitatea de moloz intrată în
coliziunea în cascadă (efectul de domino) ar fi
suficientă pentru a face orbita joasă a
Pământului, în esenţă, de netrecut.
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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 PIII, 300lei; Notebook Acer
Aspire 1405, P4 2.4 GHz, 15.0" TFT,
500 MB RAM, 20 GB, 500lei şi Dell
Latitude D600, P4 1.4 GHz, 512 MB
RAM, 30 GB, 600 lei; Auvisio LCD
TV-Box, 150 lei. Tel. 0733-285335,
după 5pm.
Ofer spre adopţie 6 pisici în
vârstă de 3 luni. Deparazitate intern
şi extern. Tel. 0727-876345.
Ofer sper adopţie câini maturi căţele sterilizate, masculi, talie
mijlocie-mică, 2 căţeluşi (femelă şi
mascul în vârstă de 5 luni) şi o
căţeluşă în vârstă de 2 luni. Foarte
cuminţi şi iubitori. Deparazitaţi intern
şi extern, carnet de sănătate. Tel.
0727-876345.
Vând în Bocşa cazan de făcut
ţuică, inox, 120 l, cu răcitor de cupru,
cu toate dotările, 1000 €; 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 în Bocşa căţea brac
german, 3 luni, 100 € neg. Tel. 0752344323. (R.R)
Vând în Reşiţa purcei 3 luni, 600
lei/perechea.Tel. 0723-235961 (RR)
Vând în Gătaia 10 iezi, 6.5 lei/kg.
Tel. 0742-127772. (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 mobilă nouă tineret, 700
lei; 3 canapele noi, 1000 lei. Tel.
0767-372844. (R.R)
Vând drujbă Stihl 460. Tel. 0355418311. (R.R)
Vând porci 110-120 kg, 8 lei/kg.
Tel. 0746-039581. (R.R)
Vând moară cu ciocănele de 1
tonă, 1500 lei. Tel. 0256-325828 (rr)
Vând cărucior, 250 lei; 2 perechi
role 100 lei/buc; lampă UV pt.
aplicare unghii false şi gel 2 bucăţi
150 lei; păun 1 an. Tel. 0722630097, 0769-623266. (R.R)
Cumpăr în Bocşa porumb. Tel.
0740-770047. (R.R)
Vând frigider Arctic 180 l, 250 lei.
Tel. 0355-411103. (R.R)
Vând în Re şi ţa moar ă cu
ciocane 3000 lei neg.; grâu măcinat,
60 bani/kg; cumpăr motocositoare
Carpatina bune şi defecte. Tel.
0734-357854. (R.R)
Vând aparat foto, 50 lei neg. Tel.
0751-193203. (R.R)
Vând în Re şi ţa mobil ă de
bucătărie mare cu maşină de spălat
vase, aragaz şi frigider, 550 €; 2
canapele piele şi un fotoliu, 350 €;
dulap mare de dormitor cu 5 uşi, 230
€ neg. Tel. 0764-794932. (R.R)

E.ON PLUS

Vând în Gătaia maşină de scris
Erica, 250 lei; staţia amplificare
Akai, 250 lei; aparatură foto mai
veche. Tel. 0256-410641. (R.R)
Vând costum popular ţărănesc
pentru bărbaţi, 500 lei, rochie de
mireasă în stare foarte bună, 350 lei,
costum negru de ocazie, 800 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800 lei,
dună, plapumă, covoare, aparate
radio la înţelegere, fripteuză inox de
3,3 l, 170 lei în cutie; videocasetofon, 200 lei, aparat de diafilme. Tel.
0751-847843. (R.R)
Vând o pereche de schiuri, 800
lei negociabil.Tel. 0731-171423 (rr)
Vând în Lupac taur 1 an. Tel.
0727-823662, 0766-797347. (R.R)
Vând pianină Nocturno. Tel.
0769-427493. (R.R)
Vând în Reşiţa mobilă bucătărie
+ mobilă cameră copii, 2000 lei neg.
Tel. 0769-623266. (R.R)
Vând în Reşiţa motocositoare
Carpatina, 2.500 lei; cositoare pe
tambur pentru tractor 900 €. Tel.
0746-642653. (R.R)
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 în Uliuc junincă 1 an jumătate, gestantă, 1.700 lei neg. Tel.
0742-925472. (R.R)
Vând în Dalboşeţ 2 căruţe cu roţi
de lemn, 1000 lei; motor pe benzină,
2 pistoane cu manivelă, 800 lei. Tel.
0746-656847. (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; suport de bicicletă pentru
maşină, 150 €. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (R.R)
Vând în Brebu cal; motocositoare, 1400 lei neg. Tel. 0742-627849.
Vând în Dezeşti 30 capre, 220
lei/buc; 60 iezi, 6 lei/kg; 5 perechi
purcei mistreţ, 400 lei/perechea. Tel.
0755-178365, 0745-006411. (R.R)
Cump ăr ma şin ă de spălat
Albalux. Tel. 0355-236402. (R.R)
Vând 7 purcei de 6 săptămâni,
300 lei/perechea; iapă 5 ani 1800 lei
neg. Tel. 0743-544119. (R.R)
Vând 2 geamuri în 3 canate +
rulouri, 700 lei; maşină de cusut,
300 lei neg. Tel. 0255-241066. (R.R)
Cumpăr în Târnova cal şi căruţă.
Tel. 0766-587368. (R.R)
Vând maşină de cusut Veronica,
250 lei; plapumă, 120 lei; robinet
porţelan vană, 40 lei; şnur macrameu. Tel. 0355-802030. (R.R)
Vând în Gherteniş porc 7 lei/kg.
Tel. 0745-027095. (R.R)
Vând vacă cu viţel în Zorlenţu
Mare, 4.000 lei neg. Tel. 0255232074. (R.R)
Vând mobilier de terasa din ratan, preţ 100 lei. Tel. 0729-133187.

Anunturi
,
Vând gamă completă de aparatură pt. pus unghii false, compusă
din aspirator cu sac, lampă pt. uscat
unghii cu temporizator marca BDI,
minipolizor cu set complet de pile,
gel de unghii de diferite culori, seturi
de unghii false toate mărimile de culoare transparente şi albe, foarfeci
de tăiat unghiile false, pile, pensule
pt. creat modele, etc. Toate sunt noi,
unele chiar sigilate, au fost folosite
doar de câteva ori. Preţ 400 €. Tel.
0729-133187.
Vând mobilă bucătărie cu
corpuri suspendate şi uşi cu sticlă
închisă la culoare 250 €. Tel. 0729133187.
Vând bibliotecă model rustic,
stare perfectă, preţ 250 €. Tel. 0729133187.
Vând mobilă de tineret în stare
perfectă, 150 €. Tel. 0729-133187.
Vând dormitor complet cu pat
mare, saltea relaxa, dulapuri mari cu
oglinzi aplicate pe uşi şi 2 noptiere în
stare perfectă, preţ 400 €. Tel. 0729133187.
Vând convector gaz cu tiraj
forţat, preţ 300 lei negociabil. Tel.
0770-479168.
Vând pat 1 persoană, dimensiuni 190x90 cm, preţ 250 lei
negociabil. Tel. 0770-479168.
Vând televizor Philips stare
foarte bună. Preţ acceptabil. Tel.
0732-598976.
Vând scroafă de 150-200 kg cu
5 purcei de 3 săptămâni, preţ
negociabil. Tel. 0741-772577.
Vând maşină de spălat automată, umplere sus, stare perfectă
de funcţionare, aproape nouă, preţ
400 lei Tel. 0729-204684.
Vând telefon LG touch screen,
cameră 3 mp, mp3, nou, garanţie,
preţ negociabil. Tel. 0729-204684.
Vând gps Smailo hd 5 full
Europa, nou în cutie, meniu în
română, accept orice test. Preţ
avantajos. Tel. 0741-133612.
Vând blugi dama mărimea 26 şi
tricou. Tel. 0770-497414.
Vând câini caniche masculi 6
săptămâni, de culoare apricot şi
negru. Preţ 130 € neg. Tel. 0729490931.
Vând lemn de nuc în localitatea
Reşiţa. Tel. 0751-132460 sau 0752123434.
Vând 4 patru metri cubi de lemne de foc în localitatea Reşiţa. Tel.
0751-132460 sau 0752-123434.
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând calculator P4 cu monitor,
sistem audio 5+1, tastatură fără fir,
birou + scaun ergonomic, 130 € neg.
Tel. 0745-583129.
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.

Auto-Moto-Velo
Vând motocicletă Simson Awo
din 1959, 250 cmc, 4 timpi, cardan,
2.200 €. Tel. 0743-992233.
Cumpăr scaun spate pentru Vw
Sharan. Ofer 300 lei. Tel. 0721786555.
Vând bicicletă mountain bike
Manhattan, culoare albastru cu
verde,120 € şi una pentru dame
marca DHS, culoare roşu cu alb,
preţ 70 €. Tel. 0729-133187.

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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Vând microbuz Vw Caravelle
albastru, 2,5 l, stare perfectă. Tel.
0726-609661.
Vând Ford Escort an 1987,
benzină, stare bună de funcţionare,
neînmatriculat, pt. dezmembrare,
400 € neg. Tel. 0255-213923 (între
orele 16-20).
Vând tractor second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)
Vând în Eftimie Murgu tractor
U445, 3300 €. Tel. 0765-856273 (rr)
Vând Renault 11 diesel, 1600
cmc, gri metalizat, 1987, taxe la zi,
1.200 € neg. Tel. 0722-440654,
0355-405138. (R.R)
Vând Dacia Logan din 2005,
climă, air bag, 1,6, benzină. Tel.
0722-507779. (R.R)
Vând Seat Ibiza în Reşiţa, din
1998 în perfectă stare de funcţionare, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 5.000 €. Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Vând remorcă de tractor. Tel.
0723-235961. (R.R)
Vând în Cornereva, Golf 4,
2001, 4.500 € neg., stare impecabilă. Tel. 0747-222263. (R.R)
Vând 2 vouchere, 800 €. Tel.
0733-732110. (R.R)
Vând în Reşiţa voucher 500 €
neg. Tel. 0744-470337. (R.R)
Vând VW Golf 3 în Lugoj,
decapotabil, genţi aluminiu, 1.800 €;
VW Passat din 1995, 1,8, acte
Franţa, stare impecabil ă; Fiat
Ducato, din 2001, toate taxele la zi,
3.500 € neg sau variante pt. toate
maşinile. Tel. 0768-066066. (R.R)
Vând Opel Astra break caravan,
1.7 turbodiesel, 1997, servo total,
ABS, airbag, închidere centralizată,
în stare foarte bună, înmatriculat
recent, acte la zi, 1800 €; piese
Opel. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând în Reşiţa motocicletă
Yamaha, 1003 cm; cauciucuri
second-hand pentru motociclete.
Tel. 0355-418311. (R.R)
Vând voucher în Reşiţa, 300 €.
Tel. 0722-274979. (R.R)
Vând Dacia 1100 break, 400 lei;
Renault Kangoo diesel din 2005, full
electric, 6500 € neg. Tel. 0730552734. (R.R)
Vând în Reşiţa Ford Scorpio 300
€, turbodiesel; faruri pt. diferite
maşini, 100 lei/buc neg. Tel. 0255218141. (R.R)
Vând voucher în Eftimie Murgu,
400 €. Tel. 0769-397300. (R.R)
Vând Logan în Gătaia, 23.000
km, benzină, 1,4, 4500 €. Tel. 0256410641. (R.R)
Vând Mitsubishi Cordia, 850 € +
piese de schimb. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)
Vând Fiat Punto alb în Caransebeş, 2 uşi, alb, din 1994, 1.1, benzină, înmatriculat, 1.750 €. Tel. 0756040911. (R.R)
Vând motocicletă, 125 cmc, 600
€; cauciucuri, 50-100 lei; roţi de ATV,
600 lei. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Vând VW Passat în Reşiţa din
1992, benzină, pt. dezmembrare.
Tel. 0744-392609. (R.R)
Vând voucher în Gherteniş,
1350 lei. Tel. 0745-027095. (R.R)
Vând voucher 350 €. Tel. 0740511000. (R.R)
Vând voucher 1400 lei neg. Tel.
0722-213788. (R.R)
Vând Opel Astra, înmatriculat,
taxe la zi, jante Al, 1.200 € neg. Tel.
0355-236402. (R.R)
Vând Ford Escort an 1999 motor
1,4 preţ 1000 €. Tel. 0729-204684.
Vând BMW 318is, acte Franţa,
stare perfectă de funcţionare, preţ
negociabil. Tel. 0729-204684.
Vând BMW 320i, acte Bulgaria,
stare ireproşabilă, preţ 1500 €. Tel.
0729-204684.
Vând Mercedes S Class 3.2
diesel, an 2001, full option, preţ
10.000 €. Tel. 0729-204684.
Vând Matiz SE Power, fab.
2000, 1.700 €. Tel. 0722-387567.
Vând voucher, 450 € neg. Tel.
0725-037895.

Vând BMW 320 an 93 înmatriculat RO, jante Al, scaune recaro,
evacuare sport, stare perfectă de
funcţionare, preţ 2.500 €. Tel. 0729204684.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
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.
Audi A6, 2002, diesel 2500 cmc,
berlina, 220.000 km, înscrisă, gri
metalizat, închidere centralizată,
dublu climatronic, ful electric. Preţ
8.000 neg. Accept test verificare.
Tel. 0731-316924, 0752-310009,
0771-387541, 0769-654838.
Vând Volkswagen Golf 1,9 TDI
90 CP, alb, an 2001, înmatriculată în
RO în 08, euro3, cutie manuală 5+1,
4 geamuri, oglinzi electrice încălzite
heliomate, abs, esp, servo, închidere pe telecomandă, 4 airbaguri, aer
condiţionat, computer bord, volan
reglabil, cd şi casetofon original, revizie facută recent, bine între-ţinută,
alte detalii la vizionare. 5.000 €.
Accept test verificare. Tel. 0745-032
640, 0732-975314, 0771-387548.

Imobiliare
Persoană fizică, vând apartament 3 camere, confort 2, zona Moroasa, lângă sala sportului, îmbunătăţit: centrală, termopane, gresie,
faianţă, uşă metalică, preţ 32.000
negociabil. Tel. 0748-904376.
Vând în Bocşa apartament 2
camere, 80 mp, bloc cărămidă,
debara, garaj, 30.000 €. Tel. 0747877713. (R.R)
Închiriez în Reşiţa hală de spălătorie conform standardelor, 600 €.
Tel. 0744-470337. (R.R)
Închiriez apartament 2 camere,
b-dul Muncii, bl. 14 A, 100 €. Tel.
0721-147604. (R.R)
Vând casă 4 camere, str.
Parcului sau schimb cu apartament
2 camere + diferenţă. Tel. 0722920719, 0255-140096. (R.R)
Vând teren pe Calea Caransebeşului între km 1 şi 2. Tel. 0722630097, 0769-623266. (R.R)
Vând teren la Văliug, curent,
apă, 507 mp, 30 €/mp neg. Tel.
0355-801685. (R.R)
Vând în Gătaia casă, 35.000 €
neg; casă în Şemlacu Mare, renovată, 12.000 €. Tel. 0256-410641 (RR)
Vând apartament 2 camere,
bucătărie, baie, coridor, balcon,
convector, contor gaz, et. 2, pe
Calea Caransebeşului, 20.000 €.
Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, termopane,
centrală, boxă, zona Kaufland. Tel.
0748-639563. (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 casă în Cărbunari, 3
camere, 11.500 € negociabil. Tel.
0769-427493. (R.R)
Vând casă în Stavila, 5 camere,
3 băi, salon, terasă, anexe, grădină,
75.000 €. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Vând în Văliug casă 3 camere,
curte, bucătărie de vară, grădină cu
50 pomi fructiferi, anexe, 105.000 €.
Tel. 0355-809078. (R.R)
Vând urgent teren şi grădină în
localitatea Reşiţa pe Calea Caransebeşului. Tel. 0751-132460 sau
0752-123434.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale

Bărbat, 36 ani, educat, curtat,
discret, dotat, ofer clipe unice
doamnelor şi cuplurilor. Tel. 0742682681.
Tanara, discreta si sexy astept
telefonul tau la 0729-215998.
Masaj de relaxare şi erotic cu
sau fără finalizare, pt. doamne. Eu,
bărbat 36 ani, educat, simpatic,
dotat. Tel. 0742-682681.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Vând teren intravilan în Zăvoi,
lângă şosea, 6 €/mp neg. Tel. 0746893683. (R.R)
Vând apartament 3 camere,
conf. I, semidecomandat, 1/4, Govândari, Al. Herculane, termopane,
microcentrală, uşă metalică, preţ
37.000 €. Tel. 0355-808838.
Vând apartament Dr.Tr. Severin,
str. Closani, două camere, etaj 1,
preţ 22.000 €. Tel. 0729-204684.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter, 2 băi, complet
renovat. Tel. 0724-998500.
Închiriez apartament 2 camere,
mobilat, utilat, pe termen lung, în
Govândari, Aleea Dacia. Preţ 130 €.
Tel. 0720-026801.
Vând teren intravilan de suprafaţă totală 28.500 mp, front stradal
118 metri. Preţ convenabil. Tel.
0034676374118.
Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, centrală,
2 băi, temopane sau schimb cu casă
în Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723894929.
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa sau Timişoara, 2-3 camere, conf. 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente +
curte, garaj, anexe, teren casă
1.520 mp. Preţ neg. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0770849354.

Anunturi
,

Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
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 sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.
Tel. 0721-858714.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.
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 casă la Doclin. Tel. 0721858714.
Vând teren în Reşiţa, zona
mănăstire, cu 6 €/mp neg. Tel. 0726609661.
Vând teren lângă Oraviţa, 8.000
mp, 10 €/mp neg. Tel. 0726-609661.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, 1.700 mp, 6 €/mp, cu acte.
Tel. 0745-809643.
Vând casă în Reşiţa, str. Kogălniceanu, nr. 17, 4 camere, baie,
curte pavată, grădină, centrală
termică, mobilier şi aparatură,
73.000 €. Tel. 0049-6938013439,
0049-15209809143.
Persoană fizică vând garsonieră
în Govândar, et. 2, 14.500 €, fără
intermediari. Tel. 0724-578882.

Anunţ
“BORA MARIA, SC RUMEXIM FARM SRL, titulari ai proiectului
PUZ - CASE DE VACANŢĂ ZONA LAC TREI APE, com. BREBU
(Gărâna - Trei Ape), jud. Caraş-Severin, aduce la cunoştinţa
publicului că decizia etapei de încadrare, din procedura de
reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 este cea de adoptare a
planului fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale
deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice,
la sediul ARPM Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, Timişoara.”

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815, organizează în
data de 04.08.2010, la ora 10, licitaţie publică, cu repetare în fiecare
miercuri până la adjudecare, pentru:
1. Vânzarea a 10 loturi de teren intravilan situate în cartier Gruni,
conform H.C.L. 115/13.07.2010 ;
2. Vânzarea a două terenuri intravilane situate în Oraviţa, str.
Spitalului, conform H.C.L. 105/13.07.2010;
3. Vânzarea spaţiului comercial din Răchitova, nr. 27, conform
H.C.L. 110/13.07.2010. Depunerea ofertelor se va face până în data
de 03.08.2010 , ora 16.
În data de 05.08.2010, la ora 10, se va organiza licitaţie publică,
cu repetare în fiecare joi până la adjudecare, pentru:
1. Concesionarea unui teren intravilan înscris în C.F. 31112
ORAVIŢA, nr. cadastral 3112 cu S = 665 mp, conform H.C.L. 109
/13.07.2010;
2. Concesionarea a 6 loturi de teren intravilan situate în Zona
gării, conform H.C.L. 108/13.07.2010. Depunerea ofertelor se va
face până în data de 04.08.2010, ora 16.
Documentaţiile de atribuire pentru cele două licitaţii se pot
procura de la camera 7 - biroul de urbanism, zilnic între orele 9-16,
începând din data de 23.07.2010.
PRIMAR, Inf. GOGA ION

Anunturi
,

Cumpăr grădină în Reşiţa, cu
sau fără acte. Tel. 0770-768499.
Schimb apartament, 2 camere,
confort 1, neîmbunătăţit, Micro 1 cu
garsonieră + diferenţă, 10.000 €.
Tel. 0741-731203.
Vând casă în Oraviţa, str.
Principală, nr. 50, casă cu etaj, 13
camere. Tel. 0255-571910.
Vând teren 5000 mp, Bratova,
pt. constucţii, cu utilităţi, 3 €/mp. Tel.
0726-701010, 0742-460160.
Persoană fizică, vând garsonieră confort 1, 30 mp, et. 2, cu multiple
îmbunătăţiri, 13.200 €. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând un hectar pădure în
Doman, Ocol Silvic Reşiţa, 4.000 €
neg. Tel. 0743-992233.
Ofer spre închiriere apartament
1 cameră, nemobilat, conevctor,
boiler electric. Tel. 0769-463199.
Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă. Preţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.
Vând cămin cu 2 camere, et. 1,
cu centrală şi îmbunătăţiri, parţial
mobilat, 11.500 €. Tel. 0741166573.
Vând apartament la casă, 3
camere, bucătărie, baie, anexe,
multiple îmbunătăţiri, terasă, grădină, garaj, str. Castanilor, nr. 66,
45.000 €. Tel. 0723-277407.
Proprietar, vând apartament 2
camere, mobilat, în Reşiţa, str.
Sportului (lângă Comisariat), preţ
neg. Tel. 0752-440404, 0353402747.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut loc de muncă, frizeriţă. Tel.
0769-463199.
Caut loc de muncă după-masa.
Tel. 0733-867835. (R.R)
Ofer meditaţii la lb. engleză
copiilor din clasele 2-8. Tel. 0741736661.
Execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare. Tel. 0723894929.
Studentă la medicină efectuez
masaj terapeutic, de relaxare şi
reflexoterapie la preţul de 30 lei.
Aştept oferte serioase. Tel. 0763933878.
Electrician, execut, modific
instalaţii electrice la apartamente,

Anunturi
,

case, vile, montez, schimb tablouri
electrice, prize, întrerup ătoare,
corpuri de iluminat, etc. Tel. 0768451834.
Caut depanator pt. centrale
termice de apartament. Tel. 0723495967.
Execut lucrări de finisaje rigips,
gresie, faianţă, zugrăveli, etc. la
preţurile cele mai mici. Tel. 0765177551.
Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Ofer salariu
+ carte de muncă, cazare şi masă.
Tel. 0770-516199.
Caut femeie care să îngrijească
o bătrână de 80 ani. Tel. 0730090109.
Execut lucrări de amenajări interioare şi exterioare. Tel. 0723894929.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri
avantajoase. Tel. 0720-070885.

Nou pe piaţa reşiţeană: executăm acoperiri cu răşini epoxidice pt.
piscine, băi, acoperişuri, faţade,
podele, rezervoare. Garanţie
integrală 5 ani. Tel. 0770-768499.
Efectuez lucrări cu buldoexcavator, preţuri convenabile. Tel.
0745-583129.
Zugrav, fac orice fel de interioare, 200-250 lei o cameră, lucrez
curat, repede şi ieftin. La 3 spaţii,
unul gratis. Tel. 0741-502288.
Execut amenajări interioare la
preţuri accesibile. Tel. 0769-421706
Execut amenajari int gresie
faianta rigips podele uşi int şi ext
zugrăveli moderne glet curent dau
gauri pt centrale. Tel. 0768-251825.
Domn 43 de ani posesor carnet
auto cat. B, caut de lucru, Reşiţa.
Tel. 0744-202255.
Traducător autorizat efectuez
traduceri din germană în română şi
invers la un preţ avantajos. Tel.
0754-889176.
Învaţă germană uşor în doar 10
ore. Rezultat garantat! Predau ore
de germană la începători şi/sau
avansaţi la un preţ mic. Tel. 0754889176.

Anunţ
Prin sentinţa 531/JS/10.06.2010 din dosarul 1996/115/2010
asupra SC IMPULS TRINITY SRL Reşiţa, CUI 23654950 a fost
deschisă procedura insolvenţei. Tribunalul Caraş-Severin
stabileşte următoarele termene: termenul limită pentru
înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor: 10.08.2010;
termenul de verificare a creanţelor, comunicarea Tabelului
preliminar: 26.08.2010; termenul pentru depunerea eventualelor
contestaţii: 01.09.2010; termenul de definitivare a tabelului
creanţelor: 10.09.2010. Prima şedinţă a adunării generale a
creditorilor are loc la data de 01.09.2010 ora 12,00 la biroul
lichidatorului CII Bratu Doru în Reşiţa, str. Traian Lalescu 32.
Informaţii suplimentare: tel./fax 0255-212135.
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.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.07.2010
REŞIŢA: Agent securitate: 51; Barman: 2; Bucătar: 4; Cameristă hotel: 3; Condiţioner finisor produse
explosive: 1; Controlor calitate: 3; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 20; Dulgher: 10; Electrician
în construcţii: 2; Instalator apă, canal: 4; Izolator termic: 5; Lucrător comercial: 6; Manipulant mărfuri: 3; Maşinist la
maşini mobile pentru transporturi interioare: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic,
faianţă, gresie, parchet: 25; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1; Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 25; Operator roboţi industriali: 1; Ospătar: 2; Primitor-distribuitor benzină şi motorină: 1;
Recepţioner de hotel: 1; Secretară: 2; Sef raion/adjunct şef raion de mărfuri alimentare/nealimentare: 1; Sef
serviciu: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1; Şofer de autoturisme şi camionete: 2; Sortator produse: 1;
Spălătoreasa lenjerie: 2; Stivuitor: 1; Zidar pietrar: 2; Zidar rosar tencuitor: 16;
ANINA: Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1;
BOCŞA: Muncitor necalificat la ambalat produse solide şi semisolide: 2;
BĂILE HERCULANE: Asistent medical fizioterapie: 1; Bucătar: 2; Camerista hotel: 1; Kinetoterapeut: 1;
Lucrător comercial: 1; Ospătar (chelner): 3; Recepţioner de hotel: 2; Subinginer construcţii civile, industriale şi
agricole: 1;
CARANSEBEŞ: Confecţioner articole din piele şi înlocuitori: 5; Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase
plastice: 2; Controlor calitate: 1; Dulgher: 6; Fierar betonist: 6; Lăcătuş mecanic: 7; Muncitor necalificat în
silvicultură: 2; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa, gresie, parchet: 1; Muncitor
necalificat la întreţinere drumuri, şosele, poduri: 6; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 5; Operator roboti
industriali: 1; Subinginer mecanic: 1; Sudor manual cu arc electric: 7;
ORAVIŢA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 4; Funcţionar în activităţi comerciale, administrative şi
preturi: 1; Inginer de cercetare în agricultură: 1; Îngrijitor animale: 1; Muncitor necalificat în agricultură: 1; Muncitor
necalificat în silvicultură: 1; Pregătitor pentru încălţăminte şi articole tehnice din cauciuc: 1;
BOZOVICI: Drujbist: 1; Gaterist la tăiat buşteni: 1; Motorist la agregate şi maşini în silvicultură: 1; Tâmplar
universal: 1; Vânzător: 1;
TOTAL JUDEŢ: 280

(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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LIGA 1

Atletism

La sfarsitul acestei saptamani se va da startul la o noua editie a Ligii
1 de fotbal. Prima etapa se va desfasura dupa urmatorul program:
Etapa 1/34: Vineri, 23 iulie: Sportul Studentesc - Otelul Galati, ora
16.30, Gsp TV; International Curtea de Arges - Unirea Urziceni, ora
18.30, Gsp TV; FC Rapid - FC Vaslui, ora 20.30, Antena 1; Sâmbata,
24 iulie: Universitatea Craiova - CFR Cluj, ora 18.00, Digi Sport; FC
Timisoara - Gloria Bistrita, ora 20.30, Gsp TV; Duminica, 25 iulie:
Universitatea Cluj - Steaua Bucuresti, ora 18.00, Digi Sport; Astra
Ploiesti - Dinamo Bucuresti, ora 21.00, Digi Sport; Luni, 26 iulie: FCM
Târgu Mures - FC Brasov, ora 18.00, Digi Sport; Victoria Branesti - Gaz
Metan Medias, ora 20.30, Gsp TV.

Nicoleta Grasu, locul 2 in proba de aruncarea discului de la
Paris. Atleta Nicoleta Grasu a ocupat, sâmbata, locul doi în proba de
aruncarea discului din cadrul reuniunii de atletism de la Paris/SaintDenis, a noua etapa a Ligii de Diamant. Nicoleta Grasu a înregistrat o
performanta de 63,78 metri. Pe primul loc s-a clasat cubaneza Yarelis
Barrios (65,53 metri), în timp ce locul trei i-a revenit croatei Sandra
Perkovic (63,62 m).
În proba masculina de triplusalt, sportivul român Marian Oprea a
ocupat locul 7, cu o saritura de 16,8 metri. Podiumul a fost ocupat, în
ordine, de cubanezii David Giralt (17,49 metri) si Alexis Copello (17,45
m), si ucraineanul Viktor Kuznetov (17,21 m).
Tot în cadrul reuniunii de la Paris/Saint-Denis, americanul David
Oliver a realizat cea mai buna performanta mondiala a anului în proba
de 110 m garduri, cu timpul de 12 secunde si 89 de sutimi, la fel si
kenyanul Brimin Kiprop Kipruto, campion olimpic, în proba de 3000
metri obstacole, care s-a impus cu timpul de 8 minute si 90 de sutimi.
Si în proba masculina de 400 metri s-a stabilit cea mai buna
performanta mondiala a anului, americanul Jeremy Wariner câstigând
concursul cu timpul de 44 de secunde si 49 de sutimi.
Cursa masculina de 100 de metri a fost câstigata de jamaicanul
Usain Bolt (9.84), care a fost urmat de compatriotii sai, Asafa Powell
(9.91) si de Yohan Blake (9.95).
Delegatia Romaniei la CE de seniori va cuprinde 33 de sportivi.
Delegaţia României la Campionatul European de atletism pentru
seniori, programat între 27 iulie şi 1 august la Barcelona, va cuprinde
33 de sportivi, 21 fete şi 12 băieţi, care au ca obiectiv cucerirea a 1-2
medalii şi 4-5 calificări în finale. Consiliul federal al FR de Atletism,
întrunit duminică după campioantele naţionale de la Bucureşti, a
aprobat lotul naţional care va participa la CE 2010.

Fotbal - Cupe Europene
Joi se va desfasura returul meciului din turul II preliminar al Ligii
Europa dintre Dinamo Bucureşti si Olimpia Bălţi. Meciul va incepe la
ora 20:45 si va fi transmis in direct de Sport.ro. Echipa lui Andone s-a
impus in prima mansa cu scorul de 2-0 si este calificata in turul urmator
in proporţie de 95%.
Dinamo va da piept în turul III al EL, dacă trece de Olimpia, cu
Hajduk Split, una dintre cele mai tari adversare pe care le putea întîlni
în această fază a competiţiei. Hajduk Split, la care stagiunea precedentă a evoluat şi Florin Cernat, a încheiat ediţia precedentă a campionatului Croaţiei pe locul 2, la 4 puncte de campioana Dinamo Zagreb.
FC Timisoara va intalni in turul trei preliminar al Ligii Europa
invingatoarea dublei dintre Mylykosken (Finlanda) si UE Sant Julia
(Andorra). Banatenii vor disputa prima mansa pe teren propriu la 29
iulie, urmand ca returul sa se joace in deplasare la 4 august. În prima
mansa a turului doi preliminar, Mypa 47 a trecut de Sant Julia, scor 3-0.
Vicecampioana Romaniei, Unirea Urziceni va intalni formatia rusa
Zenit Sankt Petersburg, fosta castigatoare a Cupei UEFA, in turul trei
preliminar al Ligii Campionilor. Ialomitenii vor disputa prima mansa pe
teren propriu, la 27 sau 28 iulie, urmand ca mansa a doua sa se joace in
Rusia pe 3 sau 4 august.

Rugby
Romania invinge Tunisia, scor 56-13, continuand drumul spre
Cupa Mondiala. Nationala de rugby a Romaniei a intalnit, sambata
seara, la Buzau, echipa similara a Tunisiei in calificarile pentru turneul
final al Cupei Mondiale din 2011. Stejarii s-au impus la pas in fata unui
adversar modest. Ultimul obstacol in calea stejarilor pana la Cupa
Mondiala ramane Uruguayul, echipa pe care baietii pregatiti de Robert
Antonin si Romeo Gontineac o vor intalni in dubla mansa in luna
noiembrie.
A doua victorie consecutiva pentru All Blacks in fata
Springboks. La o saptamana distanta de la debutul Turneului Celor 3
Natiuni din acest an, Noua Zeelanda a obtinut a doua victorie
consecutiva in fata Africii de Sud, All Blacks impunandu-se la
Wellington, cu 31-17 (13-7). In urma acestui nou succes neoTecau a castigat turneul de dublu de la Bastad. Horia Tecau si
zeelandezii conduc in clasamentul competitiei, cu 10 puncte si plus 34
la punctaveraj. Turneul Celor Trei Natiuni continua cu intalnirea dintre Robert Lindstedt au reusit, duminica, sa castige turneul de dublu de la
Australia si Africa de Sud, programata pe 24 iulie la Brisbane, cu Bastad, dupa ce i-au invins in finala pe italienii Andreas Seppi si
Simone Vagnozzi, scor 6-4, 7-5. La doua saptamani de la finala
aceasta ocazie debutand in competitia din acest an si Wallabies.
pierduta la Wimbledon, Tecau si Lindstedt au reusit o noua
performanta notabila, reusind sa castige turneul de dublu de la Bastad.
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
Cei doi tenismeni vor primi pentru aceasta performanta cate 250 de
23-25 iul:
FORMULA 1 - MP al Germaniei, Hockenheim;
26 iul - 01 aug:
TENIS - ATP Tour, LATennis Open, Los Angeles,SUA; puncte ATP si 21.650 de euro. Primul set a fost extrem de spectaculos,
26 iul -01 aug:
ATLETISM - Camp. Europene, Barcelona, Spania;
cu foarte multe break-uri, in timp ce al doilea s-a jucat sub semnul
27 iul - 01 aug:
POLO - Cupa Mondiala FINA 2010, Oradea, Rom.
echilibrului pana la 5-5, cand Tecau si Lindstedt au castigat pe serviciul
adversarilor. Turneul de la Bastad este al treilea castigat de Tecau si
Lindstedt, dupa cele de la Casablanca si s'Hertogenbosch.
DE VĂZUT LA TV:
Cupa Davis. Presedintele Federatiei Române de Tenis, Ruxandra
ATLETISM: Diamond League, Monaco
Dragomir a declarat ca bugetul necesar organizarii partidei din cadrul
Vineri Digi Sport ora 20:00
barajului pentru Grupa Mondiala a Cupei Davis, dintre România si
RUGBY: Tri Nations: Australia - Africa de Sud
Ecuador, este de aproximativ 130.000 de euro. Cred ca este un buget
Sambata Sport.ro ora 10:35
foarte bun si ne încadram într-o suma onorabila. Bineînteles ca vom
FOTBAL: Regii Fotbalului: Luis Figo
avea câtiva parteneri importanti pe lânga noi care ne vor ajuta în acest
Duminica Digi Sport ora 11:30
proiect. Presedintele FRT a adaugat ca reprezentantii Federatiei
FORMULA 1: MP al Germaniei, Hockenheinring, cursa
Internationale de Tenis (ITF) au inspectat deja locul în care se va
Duminca TVR 1 ora 14:55
desfasura partida dintre România si Ecuador, la Zone Arena din
CICLISM: Turul Frantei, Ultima etapa
Duminca Eurosport ora 15:15
Bucuresti. "Deoarece calificarile turneului BCR Open România se
MOTOCICLISM: MP al SUA, Laguna Seca, cursa MOTOGP
suprapun cu week-end-ul în care ar trebui sa se joace meciul de Cupa
Duminica Digi Sport ora 23:55
Davis dintre România si Ecuador, am hotarât sa schimbam locul de
POLO: Cupa Mondiala FINA, Romania - Iran
desfasurare al acestei partide. Vom construi o arena noua la Zone
Marti TVR 1 ora 17:00
Arena. Echipa de Cupa Davis a României va întâlni, în perioada 17-19
ATLETISM: Campionatele Europene de la Barcelona, Spania, ziua 2
septembrie, reprezentativa Ecuadorului în barajul pentru promovarea
Marti TVR 2 ora 19:30
în Grupa Mondiala a competitiei.

Te n i s

Joi/22 Iulie

Vineri/23 Iulie

Timişoara

Timişoara

+36ºC
+21ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş
Reşiţa
Oraviţa +37ºC
+22ºC

+31ºC
+21ºC

Luni, 26 Iulie
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+32ºC
+18ºC

+37ºC
+20ºC

Sâmb@t@/24 Iulie

+33ºC
+18ºC

Reşiţa

+34ºC
+14ºC

Oraviţa +37ºC
+22ºC

Miercuri, 28 Iulie

Clasament general echipe:
1. McLaren Mercedes 278
2. Red Bull Racing
249
3. Scuderia Ferrari
165
4. Mercedes Grand Prix 126
5. Renault F1 Team
89
6. Force India F1
47
7. Williams F1 Team
31
8. BMW Sauber F1 Team 15
9. Scuderia Toro Rosso 10
10. Virgin Racing
0
11. Hispania Racing
0
12. Lotus F1 Racing
0

Scrimă
Romania, locul 5 la proba de
spada feminin de la CE din Germania Echipa feminina de spada
a României, formata din Simona
Alexandru, Ana Maria Brânza,
Anca Maroiu si Iulia Maceseanu,
s-a clasat pe locul al 5-lea la C.E.
care se desfasoara la Leipzig.
România a debutat cu o victorie în
competitie de la Leipzig, învingând în optimi echipa din Israel cu
scorul de 45-29. Desi pornea ca
favorita la o medalie, fiind
campioana europeana en-titre,
România a fost învinsa în sferturi
de Franta, scor 40-44. Spadasinele din România au intrat în turneul
pentru locurile 5-8, întâlnind prima
data Ungaria, pe care au învins-o
cu scorul de 45-36. În meciul urmator, România a învins Suedia,
scor 45-20, terminând competitia
de la Leipzig pe locul 5.

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+29ºC
+14ºC

+29ºC
+14ºC

Vineri, 30 Iulie

Reşiţa

+26ºC
+12ºC

+26ºC
+14ºC

+28ºC
+16ºC

Joi, 29 Iulie

Caransebeş

Oraviţa +28ºC
+15ºC

Oraviţa +34ºC
+14ºC

+33ºC
+22ºC

Marţi, 27 Iulie

Clasament general piloţi:
1. Lewis Hamilton
145
2. Jenson Button
133
3. Mark Webber
128
4. Sebastian Vettel
121
5. Fernando Alonso
98
6. Nico Rosberg
90
7. Robert Kubica
83
8. Felipe Massa
67
9. Michael Schumacher 36
10. Adrian Sutil
35
11. Rubens Barrichello
29
12. Kamui Kobayashi
15
13. Vitantonio Liuzzi
12
14. Sebastien Buemi
7
15. Vitaly Petrov
6
16. Jaime Alguersuari
3
17. Nico Hulkenberg
2

Duminic@/25 Iulie

Timişoara
Caransebeş

Formula 1
La sfarsitul acestei saptamani
va avea loc a 11-a etapa din cadrul
Campionatului Mondial de Formula 1, in Germania , pe circuitul de la
Hockenheimring. Clasamente
generale inainte de Germania:

Sâmbătă, 31 Iulie

Duminică, 1 August

Reşiţa

+34ºC/+19ºC

+29ºC/+18ºC

+31ºC/+18ºC

+32ºC/+19ºC

+31ºC/+15ºC

+33ºC/+19ºC

+33ºC/+18ºC

Timişoara

+37ºC/+19ºC

+30ºC/+17ºC

+31ºC/+16ºC

+32ºC/+17ºC

+32ºC/+14ºC

+33ºC/+17ºC

+33ºC/+17ºC
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