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Eveniment religios cu mari rezonanţe spirituale
Slujba de sfinţire şi târnosire a Catedralei Episcopale din Caransebeş a
beneficiat, duminică, 12 septembrie,
de înalta prezenţă a Preafericitului
Daniel, Patriarhul României. Slujba
de târnosire a catedralei episcopale
cu hramul „Învierea Domnului” a
început dimineaţa iar după rostirea
rugăciunilor, zidurile bisericii au fost
unse cu Sfântul Mir şi stropite cu apă
sfinţită. Catedrala a fost înconjurată
de cei peste 600 de preoţi, clerici şi
laici şi de cei aproximativ 3000 de
credincioşi. Preafericitul P ărinte
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, în cuvântul de învăţătură
adresat credincioşilor după oficierea
slujbei de sfinţire. După sfânta slujbă
arhierească a fost sfinţită statuia
preotului Elie Miron Cristea, cel care
în urmă cu 100 de ani, ca episcop al Caransebeşului, şi-a exprimat dorinţa
înălţării unui asemenea aşezământ. La finalul slujbei, cei care au contribuit
activ la ridicarea şi finisarea Catedralei au primit distincţii şi însemne de
cinstire, înmânate de Patriarhul României. Apoi, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române a fost întâmpinat la sosirea în Caransebeş, în Catedrala
Istorică cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeş, de
către preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde, Primarul Caransebeşului Ion Marcel Vela precum şi secretarul de stat
din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, Adrian Lemeni. Sute de
credincioşi au luat parte la o slujbă de Te Deum, oficiată de un sobor de
preoţi, diaconi şi ierarhi. După acestă slujbă solemnă Preafericitul Părinte
Patriarh Daniel a dorit să menţioneze că se află într-un loc plin de luminare
a sufletului, catedrala istorică fiind simbolul unei lupte duhovniceşti de-a
lungul timpului. La finalul slujbei de Te Deum Preafericitul părinte Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a înmânat Episcopului de
Caransebeş Biblia, ediţia Sfântului Sinod, iar sutelor de credincioşi
prezenţi câte o iconiţă cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, în semn de
mulţumire, simbol şi comuniune.
Zeci de credincioşi reşiţeni dar şi din alte localităţi din Banat l-au întâmpinat luni dimineaţa, 13 septembrie, pe Preafericitul Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, în Piaţa 1 Decembrie 1918 din municipiului

Reşiţa, acolo unde a fost primit după tradiţie cu pîine şi sare de către reprezentanţii administraţiei publice din Caraş-Severin, în frunte cu preşedintele
judeţului, Sorin Frunzăverde. Înaltul oaspete a fost însoţit de numeroşi
ierarhi ortodocşi dar şi de reprezentanţi ai altor confesiuni creştine, în sala
mare de şedinte a Palatului administrative. Aici i-a fost decernat titlul de
“Cetăţean de onoare” al judeţului Caraş-Severin, ca recunoaştere a
meritelor sale şi a întreagii activităţi depuse în slujba bisericii. După
primirea acestei distincţii, Preafericitul Daniel, a fost onorat de către
conducerea academică a Universităţii Eftimie Murgu din Reşiţa, cu un alt
titlu, acela de “Doctor Honoris Causa”, decernat în semn de preţuire pentru
sprijinul şi binecuvântarea acordate la înfiinţarea secţiei de Teologie
Ortodoxă-Istorie în universităţii reşiţene. Titlul a fost înmânat de către
rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Doina Frunzăverde, care a evidenţiat
impresionanta activitate academică a Întâi Stătătorului Bisericii Ortodoxe
Române, Daniel. “Laudatio” sau argumentarea meritelor a fost adusă de
Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolit al Ardealului şi decan al Facultăţii de
Teologie “Andrei Şaguna” din Sibiu. Festivitatea s-a încheiat în acordurile
imnului academic Gaudeamus.
În cuvântul său de mulţumire, Patriarhul Daniel a vorbit despre meritele
românilor şi a menţionat bucuria care i s-a făcut prin acordarea acestor
titluri, sentiment despre care a vorbit dealtfel în meditaţia “Bucuria în viaţa
creştină”, prezentată pentru asistenţa formată din înalţi prelaţi, oficialităţi
politice şi administrative, conducători de instituţii şi clerici. (Dan Apostolescu)

Programul IPA România - Serbia debuteaz@
}i la GEC Nera
Biroul Regional de Colaborare Transfrontalieră Timişoara a publicat lista oficială a
proiectelor ce urmează a fi finanţate în cadrul primei runde de implementare a programului IPA România - Serbia finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României.
GEC Nera se numără printre câştigătorii acestei runde urmând ca în perioada
septembrie 2010 - august 2011 să implementeze proiectul “Poluarea cu deşeuri
miniere pe Dunăre, realitate şi în acelaşi timp bombă mediatică”.
Proiectul îşi propune o informare mai corectă a cetăţenilor de pe ambele maluri ale
Dunării în legătură cu cauzele şi amploarea fenomenului de poluare cu deşeuri miniere
în zona iazurilor de decantare a apelor de mină Tăuşani - Boşneag aparţinând SC
Moldomin SA din Moldova Nouă. Activităţile de informare includ o campanie de anchete
jurnalistice cu o abordare complexă a impactului acestui fenomen asupra stării mediului,
economiei locale şi vieţii sociale precum şi distribuirea de către voluntari de publicaţii
informative în spaţii publice şi la domiciliul cetăţenilor.
Tot în cadrul acestui proiect factorii interesaţi din comunităţile locale afectate de
poluare din Serbia vor fi implicaţi în completarea Planului Local de Acţiune pentru
îmbunătăţirea managementului deşeurilor miniere de la Moldova Nouă, document
întocmit de GEC Nera în anul 2009 care se află în momentul de faţă pe masa de lucru a
Ministerului Economiei şi de la care se aşteptă acţiuni concrete în vederea stopării
fenomenului de poluare şi reconstrucţiei ecologice a zonei iazurilor.
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Începe toamna protestelor la sindicate
Sindicatele de pregătesc de noi proteste, la acest început
de toamnă, cu atât mai mult cu cât anunţatele majorări de
preţuri, previzionata explozie a preţului gigacaloriei, introduc
fiori reci pe şira spinării oamenilor. Potrivit celor declarate
pentru noi de Jivomir Tovladiat, preşedintele CNSLR Frăţia
Caraş-Severin, luni, 13 septembrie, a avut loc la Bucureşti
Consiliul Naţional al acestei confederaţii sindicale. Principala
temă de discuţie a fost stabilirea programului acţiunilor
sindicale ale Confederaţiei CNSLR Frăţia din această
toamnă, ca răspuns la înăsprirea măsurilor de austeritate
propuse de Guvernul României, la intenţia modificării
legislaţiei muncii şi, în special al Codului Muncii. Cu această
ocazie s-a stabilit organizarea unui miting urmat de un marş
de protest în Bucureşti, în 22 septembrie 2010. CNSLR Frăţia
se pronunţă împotriva disponibilizărilor, solicitând stabilirea
de programme concrete de investiţii, finanţate corespunzător, pentru păstrarea şi crearea de noi locuri de muncă.
Împotriva modificării legii pensiilor şi a creşterii vârstei de
pensionare. Sindicaliştii nu doresc modificarea modului de
calcul al pensiei şi nici eliminarea categoriilor speciale şi
deosebite. Împotriva modificarii Codului Muncii. Ei nu doresc
desfinţarea protecţiei sociale a salariaţilor la concedieri
collective şi desfiinţarea contractului individual de muncă pe
durata nedeterminată, pentru a transforma angajaţii în
”zilieri”. Sindicaliştii se pronunţă împotriva dereglementarii
pieţei muncii şi doresc stabilirea salariului minim garantat în
plată la 750 lei, precum şi păstrarea coeficienţilor de
ierarhizare. În plus, nu se doreşte adoptarea unei noi legi de
salarizare unice în sectorul bugetar. Cei de la CNSLR Frăţia
doresc revenirea la salariile din decembrie 2009, începând
cu 1 ianuarie 2011, grila de salarizare 1:12ţ
CNSLR Frăţia Caraş-Severin va participa cu sindicatele
atât din domeniul public cât şi privat, numărul acestora
urmând a se stabili până vineri, 17 septembrie. La nivel
naţional, ne spune Jivomir Tovladiat, se aşteaptă ca numărul
de participanţi să fie peste 20 000 de membrii de sindicat.
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Crucea – simbol creştin al jertfei, al mântuirii, al răstignirii iubirii
divine a fost evocată în Ziua Înălţării Crucii la librăria “Semn de carte”,
sub egida Protopopiatului Reşiţa şi sub genericul Stavro Poesis
(Poezia crucii) o întâlnire cu poezia şi cântul religios. Au participat tineri
din parohia Reşiţa Montană, Câlnic, Cuptoare, Ţerova, Târnova,
Catedrala Govândari, Doman, corul Câlniceana.

Bursa locurilor de munc@ pentru absolven]i
24 septembrie 2010
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin va organiza în data de 24 septembrie 2010, începând cu ora 9,
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi la Reşiţa şi Caransebeş.
Absolvenţii sunt aşteptaţi în acest an la bursele organizate la Reşiţa
la Casa de Cultură a Sindicatelor (foaier), str Libertăţii nr 40, iar la
Caransebeş la Grupul Şcolar Auto, str Tribunalului nr 2 .
Bursa locurilor de muncă este una din măsurile active de
combatere a şomajului care va fi mereu în atenţia Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin, măsură activă
destinată corelării cererii şi ofertei de forţă de muncă.
Prin organizarea acestei burse, AJOFM Caraş-Severin urmăreşte
realizarea unei întâlniri directe, într-un cadru organizat, a agenţilor
economici cu absolvenţii aflaţi în căutarea unui loc de muncă,
satisfacerea rapidă a cererii şi ofertei de forţă de muncă, precum şi
creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor.
Agenţii economici care doresc să angajeze absolvenţi ai instituţiilor
de învăţământ pot beneficia de facilităţile oferite de către AJOFM Caraş-Severin conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pt.
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi Legii nr. 72/26.03.2007
privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor.
Până în prezent, au confirmat participarea la bursă un număr de 16
agenţi economici, 12 la Reşiţa şi 4 Caransebeş . Aceştia oferă
absolvenţilor 130 locuri de muncă: 121 la Reşiţa si 9 la Caransebes.
Dintre cele 130 locuri de muncă puse la dispoziţia absolvenţilor, 8
sunt pentru studii superioare: inginer metalurg (5), inginer mecanic (2)
şi redactor (1).
Celelalte locuri de muncă oferite pentru absolvenţi sunt în 16
meserii şi specializări: agent asigurare (25), oţelar (20), macaragiu
(10), maistru oţelar (10), maşinist pod rulant (10), ospătar (10), bucătar
(7), lucrator comercial (5), instalator (4), vânzător (2), confecţioner
îmbrăcăminte (2), agent vânzări (2), gestionar statie peco (2), spălător
vase (2), agent publicitate (1), muncitor necalificat în industria
confecţiilor (2) şi muncitor necalificat (8).
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă sunt aşteptaţi
să-şi depună ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str.
Traian Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau la sediul punctului de lucru
din Caransebeş, str. Cazărmii bl. 9, sc B (telefon 0255-516323).

Joi, 16 septembrie, ora 18,00, Biblioteca
german ă „Alexander Tietz“ Re şi ţa
găzduieşte vernisajul EXPOZIŢIEI: „60 de
ani Consiliul Europei“, în organizarea
Casei Europei „Karl Brunner” şi a Mişcării
Federaliste Europene din Austria.

Precizări de la AJOFM
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Caras-Severin, din dorinţa de a veni în sprijinul persoanelor fizice care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, pentru
care se datorează contribuţia individuală la bugetul
asigurărilor pentru şomaj, a prelungit programul de
lucru cu publicul pentru preluarea declaraţiilor şi
încasarea sumelor achitate conform O.u.G. nr.
58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003, astfel:
l 20-24 septembrie 2010 - 830-1900;
l 25 septembrie 2010 - 830-1300;
l 27 septembrie 2010 - 830-1800 .
Formularul declaraţiei se găseşte la sediul Agen-

Poliţie

nu a adaptat viteza într-o curbă la
stânga şi a intrat în coliziune cu
parapetul de beton de pe marginea
drumului.
l 09.09.2010: autori necunoscuţi,
prin forţarea sistemelor de închidere
de la uşile de acces de la o societate
comercială din municipiu, au
sustras două laptop-uri şi două
monitoare LCD. În urma activităţilor
desfăşurate de lucrătorii din cadrul
Biroului de Investigaţii Criminale
autorii au fost identificaţi şi depistaţi.
l 09.09.2010: în urma verificărilor
efectuate de către lucrători din
cadrul Poliţiei Mun. Caransebeş au
fost identificaţi şi depistaţi autorii
unui furt săvârşit în data de
03.09.2010.
l 09.09.2010: pe DJ 572 un autocamion transporta material lemnos
fără a avea aviz de însoţire a mărfii.
l 10.09.2010: minor la volanul
unui autoturism pe strada Ţerovei
din municipiu. La testarea cu aparatul alcooltest a tânărului a rezultat
o concentraţie de 0,17 mg/l alcool
pur în aerul expirat.

laţie pe DN 58 soldat cu victime.
l 11.09.2010: într-o oră trei conducători auto au fost depistaţi sub
influenţa băuturilor alcoolice, la volan
l 11.09.2010: pe DN 58 conducătorul unui moped nu a păstrat o
distanţă de siguranţă în mers faţă de
o autoutilitară care circula în faţa
sa, şi a intrat în coliziune cu aceasta.
l 12.09.2010: accident de circulaţie pe DN 68 soldat cu victime. Din
cauza oboselii şi a consumului de
alcool, şoferul a aţipit şi a pierdut
controlul volanului, răsturnându-se
pe carosabil după care autoturismul
a părăsit partea carosabilă.
l 13.09.2010: pe strada Calea
Timişorii din Oraviţa, s-a produs un
accident de circulaţie soldat cu
vătămarea gravă a unui minor.
l 13.09.2010: mai multe persoane
din comuna Vrani, au tăiat şi sustras
material lemnos din fâşia de
protecţie a frontiere de stat a
României cu Serbia.
l 15.09.2010: un bărbat din Vrani
s-a ales cu dosar penal după ce a
acroşat un pieton, cu autoturismul
Inspectoratul pt. Situaţii de
Urgenţă
l 13 septembrie: ziua Pompierilor.
Inspectoratul Poliţiei de
Frontieră
l 09.09.2010: 370 pachete ţigări
netimbrate şi fără documente de
provenienţă, în valoare de 2000 lei,
au fost confiscate.
l 14.09.2010: politiştii de frontieră
din cadrul Sectorului Poliţiei de
Frontieră Socol au reţinut în vederea confiscării 5.290 pachete ţigări
netimbrate şi fără documente de
provenienţă, în valoare de aproximativ 26.450 lei.

ţiei sau poate fi accesat pe site-ul AJOFM CaraşSeverin (www.ajofmcs.ro). Depunerea declaraţiilor
conform O.u.G. 58/2010 se face la sediul AJOFM
Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 17,
etajul 2.
Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor
pentru şomaj, datorată în baza Declaraţiei avute în
vedere, se achită în contul 28.2104.04.09, cod IBAN
RO84 TREZ 1812 8210 409X XXXX, deschis la
Trezoreria Reşiţa, pe seama Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caras-Severin.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul
AJOFM Caraş-Severin din Reşiţa, str. Traian
Lalescu nr. 17, tel. 0255-212160.

Primăria Reşiţa ne informează:
În anul 2009 din bugetul local al municipiului
Reşiţa s-au efectuat plăţi către S.C Prescom S.A
Reşiţa sub formă de subvenţii în sumă de 2.110.009
lei. Aceste subvenţii reprezintă gratuităţi la
mijloacele de transport în comun pentru revoluţionari
şi urmaşii acestora, veterani de război, văduve de
război, pensionari şi pentru traseele spre localităţile
aparţinătoare. În continuare municipalitatea face
eforturi financiare pentru asigurarea în continuare a
gratuităţii la mijloacele de transport în comun.

În data de 8 septembrie 2010 fost convocată o
şedinţă la care au participat reprezentanţi din partea
Consiliului Local Reşiţa, a S.C Group Ecoterm S.R.L
şi a firmei Menert Spol S.R.O. din Slovacia. Problemele analizate au avut în vedere stadiul proiectului
centralei termo-electrice pe biomasă care urmează
a fi executată în municipiul Reşiţa, în zona industrială Valea Ţerovei şi se estimează că va fi dată în
funcţiune în perioada martie - aprilie 2011. Scopul
principal al acestei întâlniri a fost discutarea problemelor tehnice şi a ultimelor aspecte financiare legate
Săptămânal Prisma publică evenimentele transmise de
de obţinerea cofinanţării de la Ministerul Economiei
Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru
Comerţului şi Mediului de Afaceri şi aportul de capital
Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul al acţionarilor. Se estimează că prin implementarea
acestui proiect va avea loc o îmbunătăţire a
de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
serviciilor de termoficare şi tarife accesibile pentru
Inspectoratul Judeţean de l 10.09.2010: accident de circu- abonaţii la sistemul centralizat de încălzire.

l 08.09.2010: în urma unui control efectuat de lucrătorii din cadrul
Postului de Poliţie Transporturi
Feroviare în staţia CFR Reşiţa
Nord a fost depistat un bărbat
care transporta în bagaj un număr
de 494 bucăţi capse genofix.
l 09.09.2010: 14 persoane suspectate de contrabandă cu ţigări
din Serbia au fost reţinute în urma
a 13 descinderi domiciliare pe raza jud. C-S. Pe parcursul anchetei
au fost ridicate în vederea confiscării peste 170.000 de ţigarete.
l 09.09.2010: pe DN 57B un şofer

Asociaţia Bike Attack, în parteneriat cu Centrul
de Voluntariat Reşiţa, Primăria Reşiţa, Primăria
Anina şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret vor
celebra la Reşiţa, între 16 şi 22 septembrie,
Săptămâna Mobilităţii, evenimet ce va culmina în
22 septembrie cu “Ziua Europeană Fără Maşini”.

respectarea prevederilor legale privind stabilirea şi
plata ajutorului social, conform Legii nr. 416/2001
(venitul minim garantat).
În luna august 2010 la nivelul mun. Reşiţa au fost
înregistrate pentru plata ajutorului social un număr
de 310 familii, totalizând 680 de persoane, care au
încasat un ajutor în valoare totală de 53.714 lei.
Astfel, din cele 310 familii beneficiare de venit minim
garantat 109 familii au obligaţia de a munci în folosul
comunităţii, 86 familii au în îngrijire copii sub 7 ani, 62
familii sunt formate din persoane care au atins vârsta
legală de pensionare, 53 de persoane, respectiv familii, care au incapacitate temporară de muncă. Sunt
scutite de prestarea muncii în folosul comunităţii
anumite categorii de persoane care fac dovada prin
documente că se află în imposibilitatea de a efectua
munca şi care se încadrează în prevederile legale de
a fi scutite de muncă. Situaţia beneficiarilor de ajutor
social este verificată prin anchete sociale, în scopul
evaluării situaţiei materiale şi sociale a familiei pentru acordarea sumelor de bani prevăzute de lege.

Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă Socială”
Reşiţa prin Biroul de Asistenţă Socială, răspunde de

Pentru a veni în sprijinul pensionarilor beneficiari
de tichete de călătorie pentru mijloacele de transport
în comun şi pentru a se evita aglomeraţia la ghişee,
Serviciul Public Direcţia de Asistenţă Socială Reşiţa
a făcut următoarea programare în ordine alfabetică:
Ghişeul nr. 1 - literele S,T,U,V,X,Y,Z,W în perioada 13.09 - 24.09.2010
Ghişeul nr. 4 - literele K,L,M în perioada 13.0924.09.2010
Ghişeul nr. 7 - literele N,O,P,R în perioada 13.0924.09.2010
Ghişeul nr. 6 - ghişeu pt. fotocopiere documente
Ghişeele sunt deschise de luni-joi între orele
8.00-16.00 iar vineri între orele 8.00-13.30.
Aceste tichete sunt acordate pensionarilor cu
domiciliul în municipiul Reşiţa, în vârstă de până la
70 de ani (pensie până la 800 lei) cât şi celor care au
o vârstă de peste 70 de ani (indiferent de cuantum-ul
pensiei).
Solicitanţii vor prezenta copii xerox după cartea
de identitate şi după ultimul cupon de pensie.
În evidenţele Direcţiei de Asistenţă Socială sunt
înregistrate un număr de 3.532 persoane cu vârsta
sub 70 ani şi 2.435 persoane cu vârsta peste 70 ani,
care beneficiază de aceste facilităţi.

Săptămâna politică locală

Săptămâna politică locală

Joi, 9 septembrie 2010 a avut loc în Zona
Industrială Valea Ţerovei un seminar organizat de
Agenţia de Dezvoltare Regională Vest cu sprijinul
Primăriei mun. Reşiţa, finanţat prin programul
INTERREG IVC. La acest seminar au fost invitaţi
reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai administraţiei publice locale. Scopul acestui seminar a fost
dezbaterea aspectelor privind gestionarea parcurilor
industriale şi a structurilor de sprijin pentru afaceri,
precum şi modalităţi de atragere şi sprijinire a potenţialilor investitori. În urma dezbaterilor s-a stabilit
realizarea unei strategii de promovare a parcurilor
industriale şi a structurilor de sprijin pentru afaceri
care include şi Zona Industrială Valea Ţerovei din
municipiul Reşiţa.

Ion Mocioalc@ - sus]inut de organiza]iile din comune pentru
pre}edin]ia PSD Cara}-Severin
Alegerile pentru conducerea Organizaţiei CaraşSeverin a PSD vor avea loc peste două săptămâni.
Aşteptate cu nerăbdare şi interes, atât de cei din
interiorul principalei formaţiuni de opoziţie, cât şi de
membrii altor partide sau de simplii observatori,
alegerile sunt precedate, aşa cum e, de fapt, normal,
de mişcările de aşezare şi reaşezare interne. PSD
pare acum, la puţin timp de viitorul scrutin intern,
destul de divizat, aşa cum e de altfel, întreaga clasă
politică românească. Se pare că, punctual vorbind,
bătălia se dă pe susţinerea cu voturi din partea
delegaţilor organizaţiilor conduse de primarii socialdemocraţi, care în ultima perioadă se erijează în
elemente politice importante de manevrare a
rezultatului alegerilor. Principalul candidat,

preşedintele în exerciţiu, deputatul Ion Mocioalcă, a
reuşit să-ţi atragă sprijinul organizaţiilor din
comunele judeţului, în timp ce unele oraşe se spune
că nu l-ar susţine, idee însă discutabilă. Şi totuşi, fără
a avea pretenţia de observatori exhaustivi ai
fenomenului politic, nu există, cel puţin deocamdată,
un candidat suficient de puternic pentru a-l
contracara pe preşedintele în exerciţiu. Numele
acreditate până acum ca fiind capabile să-l scoată
din cursă pe „veteranul” Mocioalcă - Ioan Narcis
Chisăliţă, Silviu Avram sau poate chiar Mirel Pascu nu par să poată performa îndeajuns de puternic
pentru a-l învinge pe actualul preşedinte. Rămâne
însă de văzut care dintre grupurile de susţinători îşi
vor face cel mai bine treaba. (Dan Apostolescu)

l Galeria de Artă „Agora” din Reşiţa va găzdui joi, 16 septembrie, de la ora 18, vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică a Taberei de Creaţie Plastică
desfăşurată în luna august în localitatea Gârnic l Săptămâna aceasta în Gârnic încep lucrări de reamenajare pe drumurile de pe raza comunei l Campionatul
Naţional de gimnastică ale Maeştrilor, ce va avea loc de vineri, 17 şi până duminică, 19 septembrie, se va desfăşura în Sala Polivalentă din Reşiţa l La Bocşa a
fost inaugurată ieri o grădiniţă care funcţionează în cadrul Fundaţiei umanitare Triumful inimii, intitulată Tinker Bell l Profesorii din Moldova Nouă vor fi
monitorizaţi în noul an şcolar de inspectori ai Primăriei l
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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, situat în Luncă, et. 3/4. Preţ
27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Preţ 57.000
€. 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, 0720-038774.
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. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 34.700 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. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
Văliug, zona Poliţie. Preţ 10 €/mp. Tel. 0255221529, 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. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere semidecomandat în bloc de cărămidă, et. 2/4, situat
lângă Universitate. Preţ: 28.500 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere semidecomandat, confort 2, situat în Govândar, zona
Intim, et. 1/10. Preţ: 18.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere semidecomandat, îmbunătăţit, mobilat, situat în Micro
1, et. 4/4, bloc acoperit. Preţ: 23.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ:
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774
Vând apartament 2 camere, confort 2,
îmbun ătă ţit, situat în Re şi ţa, pe Al.
Trandafirilor, parter. Preţ: 20.000 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 1 cameră, bucătărie,
baie, balcon situat în Reşiţa, Al. Ţibleşului.
Preţ 11.000 € neg. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri, et. 1/4,
situat în Reşiţa, Al. Trandafirului, mobilat sau
nemobilat. Preţ: 33.000 € neg. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat,
et. 1/4 situat în Lunca Pomostului, B-dul A.I.
Cuza. Preţ 43.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Reşiţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ:
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie
modernă, termopane, centrală, podele
laminate, curte 800 mp, situată în Măureni la
str. Principală. Preţ: 25.000 € neg. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 1200 mp teren plus cabană din piatră şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Semenic lângă Cabana Centrală. Preţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 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
centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15 €/mp. 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. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
Reşiţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat în
Reşiţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 25 mp situat în
Reşiţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
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

6 sep. ‘10
7 sep. ‘10
8 sep. ‘10
9 sep. ‘10
10 sep. ‘10
13 sep. ‘10
14 sep. ‘10
15 sep. ‘10

133,3113
134,8449
136,6957
135,5957
134,7410
133,0655
133,2163
133,4221

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

USD

16 August - 15 Septembrie 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

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15

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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Strategia fiscal-bugetară pentru 2011-2013 Guvernul se angajează
să reducă deficitul bugetar de la 6,8% din PIB cât este în 2010, la 4,4% din
PIB în 2011, la 3% în 2012 şi 2,5% în 2013. Şi cheltuielile cu personalul vor
scădea de la peste 8% din PIB în 2010, la 7,4% din PIB în 2011. În ceea ce
priveşte plafonul nominal al cheltuielilor totale pentru 2011 la bugetul
general consolidat, acesta este de 192,3 miliarde de lei.

Proprietarii imobilelor care ar constitui pericol public pentru
trecători vor fi obligaţi de primarii să efectueze lucrări de intervenţii
în şase luni de la notificarea făcută de primar, urmând ca, în cazul în
care refuză să reabiliteze faţadele, primăria să se ocupe de acest
lucru iar costurile să revină tot proprietarilor, conform unui proiect de
lege iniţiat de MDRT şi aflat în dezbatere publică.

Spitalele vor fi clasificate
Începând de la sfârşitul lunii octombrie
a.c., spitalele vor fi clasificate în funcţie de
competenţă.
CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii aprobat
punerea în dezbatere publică, pe site-ul
ministerului, la adresa www.ms.ro, a proiectului
de Ordin privind aprobarea criteriilor de
clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă.
Conform proiectului de act normativ, spitalele
se vor clasifica pe 5 categorii, în funcţie de
competenţe, după cum urmează:
a) categoria I - nivel de competenţă foarte
înalt;
b) categoria II - nivel de competenţă înalt;
c) categoria III - nivel de competenţă mediu;
d) categoria IV - nivel de competenţă bazal;
e) categoria V - nivel de competenţă limitat.
Clasificarea spitalelor de urgenţă va fi
realizată în continuare din punctul de vedere al
competenţelor, resurselor materiale şi umane şi
al capacităţii de a asigura asistenţa medicală de
urgenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor
aflaţi în stare critică, conform prevederilor
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1764 din
22 decembrie 2006,
Criteriile care vor sta la baza clasificării spitalelor, în funcţie de competenţe, vor fi legate de
structura organizatorică a spitalului aprobată în
condiţiile legii, tipul serviciilor medicale furnizate,
personalul de specialitate medico-sanitar încadrat la nivelul spitalului, continuitatea asistenţei
medicale şi dotarea cu echipamente şi aparatura
medicală.
Spitalul cu nivel de competenţă foarte înalt va
fi spitalul caracterizat prin:
I - număr de 500 -1500 de paturi;
II - cel mai înalt nivel de dotare cu aparatură şi
echipamente medicale, precum şi de încadrare
cu resurse umane;
III - furnizarea tuturor tipurilor de servicii
medicale, inclusiv a celor cu grad de complexitate
foarte înalt;
IV - structuri care funcţionează ca baze clinice
pentru activitatea de învăţământ, cercetare
ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă,

având relaţii contractuale cu o instituţie de
învăţământ medical superior acreditată.
V - deservirea populaţia judeţului din aria sa
administrativ-teritorială, precum şi alte judeţe
(1.500.000 - 3.500.000 locuitori).
Spitalul cu nivel de competenţă înalt va fi
spitalul caracterizat ca având:
VI - un număr de 400 -1200 paturi;
VII - structuri care funcţionează ca baze
clinice pentru activitatea de învăţământ,
cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie
continuă, având relaţii contractuale cu o instituţie
de învăţământ medical superior acreditată.
VIII - servicii medicale pt. populaţia judeţului
din aria sa administrativ-teritorială, precum şi a
judeţelor limitrofe (350.000 - 1.500.000 locuitori).
Spitalul cu nivel de competenţă mediu va fi
spitalul caracterizat astfel:
IX - un număr de 300 -1000 paturi;
X - deserveşte populaţia judeţului din aria administrativ-teritorială unde îşi are sediul şi, doar
prin excepţie, din judeţele limitrofe (200.000 600.000 locuitori), pentru afecţiuni cu grad mediu
de complexitate.
Spitalul cu nivel de competenţă bazal va fi
spitalul caracterizat astfel:
XI - are un număr de 100 - 400 de paturi;
XII - deserveşte populaţia pe o rază administrativ-teritorială de maximum 70 km, pentru
afecţiuni cu grad bazal de complexitate.
Spitalul cu nivel de competenţă limitat este
spitalul care va asigura următoarele servicii
medicale, după caz :
XIII - servicii medicale pentru îngrijirea
bolnavilor cronici;
XIV - servicii medicale într-o singura
specialitate (TBC, boli infecţioase, psihiatrie, de
recuperare şi altele, după caz);
XV - servicii paleative.
Proiectul de Ordin al Ministerului Sănătăţii
mai prevede şi ce condiţii minime de structură
organizatorică, precum şi dotare trebuie să
îndeplinească din acest an spitalele pentru a se
clasifica în categoria I, II, III, IV şi V.
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, 13-09-2010

l Recensământul populaţiei şi locuinţelor se va desfăşura, în perioada 22-31 octombrie 2011
l Ministerul Culturii şi Cultelor a pus în dezbatere publică un proiect de modificare a Legii nr.
8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe l Marea Debarasare se va desfăşura în
data de 2 şi 3 octombrie l Rata medie lunară a inflaţiei, în primele opt luni ale acestui an, a fost
de 0,7 %, în august rata anuală a inflaţiei atingând un nivel de 7,58 % l România va avea un
sistem de plăţi online funcţional de la 1 ianuarie 2011 l

În luna iulie s-au născut
19.029 copii, dar au murit
20.186 persoane, ceea ce
a determinat scăderea
populaţiei cu 1157 de
persoane.

Campanii de curăţenie
l Campania Let's Do It, Romania! va avea loc sâmbătă, 25 septembrie
l Cea de-a treia ediţie a Campaniei Marea Debarasare se va desfăşura
în primul week-end al lunii octombrie (2-3 octombrie)
Ministerul Mediului şi Pădurilor, împreună cu asociaţiile colective şi
reciclatorii vor desfăşura cea de-a treia ediţie din acest an a campaniei Marea
Debarasare pe 2 şi 3 octombrie 2010. Modificarea a survenit ca urmare a
faptului că pe 25 septembrie 2010, se va desfăşura, la nivel naţional campania
Let's Do It, Romania!, acţiune la care M.M.P este partener principal.
Campania are ca scop curăţarea gunoiului din arealele naturale ale ţării,
într-o singură zi. Mormanele de gunoi ce sunt identificare şi curăţate în cadrul
acestei campanii sunt cele aruncate de către cetăţeni (fie ei localnici sau
turişti) în areale naturale. În mormanele de gunoi nu se includ zonele în care au
fost transportate deşeuri cu utilaje şi depozitate sistematic (acestea fiind gropi
de gunoi ilegale). Arealele naturale curăţate pot fi atât pe uscat, cât şi pe apă.
Pentru detalii despre etapele proiectului „Let's Do It, Romania!” vă invităm
să accesaţi link-ul www.letsdoitromania.ro
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Instrumente Structurale
2007 - 2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ
FINALIZAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE PENTRU PROIECTUL
“MODERNIZAREA FABRICII DE MOBILĂ A SC VALBER SRL, REŞIŢA,
JUDEŢ CARAŞ-SEVERIN, ÎN VEDEREA CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII
ECONOMICE”

Reşiţa, 16.09.2010
În perioada 16.12.2009 -16.09.2010 SC Valber SRL Reşiţa, cu sediul
social în mun. Reşiţa, str. Romul Ladea, nr. 21A, jud. Caraş-Severin, a
derulat proiectul cu titlul “Modernizarea fabricii de mobilă a SC Valber
SRL, Reşiţa, judeţ Caraş-Severin, în vederea creşterii competitivităţii
economice”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare
Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Direcţia pentru
gestionarea fondurilor comunitare prin IMM în calitate de Organism
Intermediar. Valoarea totală a proiectului a fost de 400.074,21 lei, din
care asistenţa financiară nerambursabilă este de 237.539,67 lei.
Proiectul a fost implementat în loc. Reşiţa pe o durată de 9 luni.
Obiectivul proiectului a fost creşterea calităţii produselor şi a
competitivităţii economice a SC Valber SRL.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Stoica Marius
Funcţie: Director Vânzări
Tel. 0255220680, Fax: 0255220680, email: dan@hotel-claris.ro

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
nr. 566/2010 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate
care se acorda sub forma de tichete de creşă pentru
semestrul II 2010 (M.O. nr. 516 din 23.07.2010)
l Ordinul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
865/2010 privind modificarea art. 8 alin. (1) din Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
4.500/2008 pentru stabilirea unui cadru unitar privind
metodele de completare şi transmitere a datelor şi
informaţiilor referitoare la respectarea normelor de conduita
de către funcţionarii publici şi la implementarea procedurilor
disciplinare (M.O. nr. 516 din 23.07.2010)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
1847/2010 privind modificarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 397/2009 pentru aprobarea
categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea
proiectelor finanţate în cadrul Programului pentru Reţeaua de
dezvoltare urbană URBACT II (M.O. nr. 516 din 23.07.2010)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1996/2010
pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a
certificatului de amânare de la plata în vama a taxei pe
valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru
importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor publice nr. 500/2007 (M.O. nr. 517/26.07.2010)
l Guvernul României - Criteriul din 2010 de evaluare a
performantelor profesionale individuale în cazul examenului
de promovare şi avansare în funcţii, grade ori trepte
profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului
propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi
instituţiilor sau autorităţilor aflate în subordine, coordonare ori
sub autoritate (M.O. nr. 518/26.07.2010)
l Guvernul României - Regulamentul din 2010 de stabilire a
condiţiilor de organizare şi a modului de desfăşurare a concursului/examenului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale din cadrul
aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi instituţiilor ori autorităţilor aflate în subordine,
coordonare sau sub autoritate (M.O. nr. 518/26.07.2010)
l Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
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Afaceri nr. 1338/2010 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumita "Schema transparenta de
ajutor de minimis sub forma de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integranta a implementării iniţiativei JEREMIE în
România", aferenta domeniului major de intervenţie 1.2
"Accesul IMM la finantare", axa prioritara 1 "Un sistem de
producţie inovativ şi ecoeficient", din cadrul Programului
operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii
economice (M.O. nr. 521/27.07.2010)
l Ministerul Apărării Naţionale - Regulamentul din 2010, de
organizare şi funcţionare a consiliilor de onoare (M.O. nr.
522/27.07.2010)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2003/2010
privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.
86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la
instituţiile publice (M.O. nr. 523/27.07.2010)
l Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2027/2010
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu
discont denominate în euro lansate în luna iulie 2010 (M.O. nr.
523/27.07.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor: Ghidul din 2010 - de
finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin împădurirea terenurilor agricole degradate (M.O. nr.
525/28.07.2010)
l H.G. nr. 589/2010 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 1.660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de
metrologie legală (M.O. nr. 525/28.07.2010)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
1878/2010 pentru modificarea şi completarea anexei la
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor
nr. 287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat
pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea
structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului
operaţional regional 2007-2013 (M.O. nr. 526/28.07.2010)
l H.G. nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite
potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de
stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special
din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr.
119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor

(M.O. nr. 527/28.07.2010)

l H.G. nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a

categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul
pensiilor (M.O. nr. 528/29.07.2010)
l Ministerul Sănătăţii - Norma metodologică din 2010,
pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului
public (M.O. nr. 529/29.07.2010)
l Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 78/2010 pentru
modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării
naţionale nr. M.88/2009 privind aprobarea Normelor pt. ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul
Ministerului Apărării Naţionale (M.O. nr. 532/30.07.2010)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 21/2010 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de cinci
monede din argint dedicate patriarhilor Bisericii Ortodoxe
Romane, Miron Cristea, Nicodim Munteanu, Justinian Marina,
Iustin Moisescu şi Teoctist Arapasu (M.O. nr. 534/30.07.2010)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
1867/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 839/2009 (M.O.
nr. 534/30.07.2010)
l H.G. nr. 717/2010 pentru modificarea şi completarea H.G
nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice (M.O. nr.
537/02.08.2010)
l Guvernul României - Norma din 2010, de aplicare a O.u.G.
nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu
finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
(M.O. nr. 537/02.08.2010)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 25/2010 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna August 2010 (M.O. nr. 538/02.08.2010)
l Guvernul României - Norma metodologica din 2010 de
aplicare a prevederilor art. III din O.u.G. nr. 58/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal şi alte masuri financiar-fiscale (M.O. nr. 542/03.08.2010)

Summit-ul pentru o nouă rută de aprovizionare cu gaz a Europei s-a
desfăşurat în Baku, Azerbaidjan. Pe 14 septembrie, a avut loc summitul
pentru proiectul de livrare de gaze sub presiune din Azerbaidjan prin
Georgia şi Marea Neagră spre România, intrând astfel în Uniunea
Europeană. Se prevede construcţia a două terminale la Marea Neagră.
Proiectul va fi finanţat de companiile private interesate şi nu de state.

Adunarea Generală a ONU a
adoptat recent o rezoluţie cu privire la
Kosovo prezentată de Serbia şi
sprijinită de UE, care solicită un nou
dialog între Belgrad şi Priştina în ceea
ce priveşte chestiuni tehnice.

Reutilizarea datelor din
sectorul public
Comisia Europeană a lansat o consultare publică cu privire
la Directiva UE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul
public (ISP). Această categorie include tot felul de date
generate de organismele din sectorul public de exemplu, hărţi,
informaţii din trafic, informaţii meteorologice, juridice,
financiare şi economice care pot fi reutilizate de oricine pentru
realizarea de produse inovatoare, cum ar fi sistemele de
navigaţie pentru autovehicule, previziunile meteorologice şi
aplicaţiile pentru accesarea informaţiilor despre călătorii, care
pot fi descărcate pe smartphone-uri. Potrivit unui studiu din
2006, se estimează că, în UE, datele publice reutilizate (în mod
gratuit sau contra cost) generează o cifră de afaceri de cel
puţin 27 de miliarde EUR pe an. Contribuţiile la această
consultare vor fi luate în considerare la revizuirea Directivei
ISP, prevăzută în Agenda digitală pentru Europa, care
urmăreşte să aducă o contribuţie la realizarea obiectivelor UE
în materie de intensificare a competitivităţii, a inovării şi a
creării de locuri de muncă. Consultarea se va desfăşura până
la data de 30 noiembrie 2010.
Revizuirea Directivei ISP reprezintă una dintre acţiunile
principale ale Agendei digitale pentru Europa Agenda digitală
pentru Europa. În strategia politicii sale, Comisia a evidenţiat
faptul că guvernele pot stimula pieţele de conţinut prin punerea
la dispoziţie a informaţiilor din sectorul public în condiţii de
transparenţă, eficacitate şi nediscriminare. Aceasta reprezintă
o sursă importantă de creştere potenţială a serviciilor online
inovatoare.
Context
Directiva UE privind informaţiile din sectorul public a fost
adoptată la 17 noiembrie 2003. Ea reglementează
comportamentul organismelor din sectorul public participante

Sesiunea Adunării
Generale ONU a început
la piaţa reutilizării datelor publice şi încurajează ţările din UE să
adopte politici proactive în materie de reutilizare a ISP.
Directiva a contribuit la eliminarea unor obstacole din calea
reutilizării, printre care poziţiile de monopol ale organismelor
din sectorul public sau lipsa transparenţei pe piaţa reutilizării
datelor publice.
În 2009, Comisia a analizat modul de aplicare a normelor
UE în materie de ISP. S-a confirmat cu acest prilej faptul că
reutilizarea ISP se află în creştere, facilitată de măsurile luate
în acest scop de statele membre şi de organismele din sectorul
public. Directiva din 2003 a avut un impact pozitiv în mai multe
domenii, cum ar fi geografia şi meteorologia. Însă Comisia a
avertizat de asemenea că, pentru a valorifica întregul potenţial
al ISP pentru economia UE, statele membre trebuie să elimine
şi restul obstacolelor din calea reutilizării. Printre acestea se
numără discriminarea între utilizatorii potenţiali, tarifele
excesive şi complexitatea politicilor în domeniul certificării.
Comisia a atras atenţia şi asupra unor probleme de ordin
practic, cum ar fi lipsa informării cu privire la disponibilitatea
datelor din sectorul public şi faptul că organismele din sectorul
public nu-şi dau seama de potenţialul economic al datelor pe
care le deţin.
Comisia a concluzionat că directiva din 2003, în forma sa
actuală, nu şi-a atins încă scopul pe deplin şi a decis să
procedeze la o nouă revizuire, cel târziu în 2012, când va
dispune de mai multe date referitoare la impactul, efectele şi
aplicarea normelor UE privind informaţiile din sectorul public.
Această revizuire reprezintă una dintre principalele acţiuni din
cadrul Agendei digitale pentru Europa. Rezultatele consultării
vor fi luate în considerare în acest context.
IP/10/1103,Bruxelles, 9 septembrie 2010

Raportul OCDE sprijină obiectivele strategiei
Europa 2020 în materie de educaţie şi formare
Raportul OCDE intitulat "O privire de ansamblu asupra
educaţiei" (Education at a Glance) analizează situaţia din 35
de ţări, dintre care 21 de state membre ale UE, oferind date
despre bugetul alocat educaţiei, funcţionarea sistemelor de
învăţământ şi rezultatele obţinute.
"Raportul nu face decât să confirme analiza realizată de
Comisia Europeană şi direcţiile politice pe care ne-am propus
să le urmăm prin strategia Europa 2020", a spus comisarul
pentru educaţie, Androulla Vassiliou. "Acesta scoate în
evidenţă importanţa, aş spune chiar necesitatea investiţiilor în
educaţie, mai ales în contextul crizei economice. Tinerii cu un
nivel scăzut de pregătire au fost cel mai grav afectaţi, în 2008 şi
2009 rata şomajului crescând cu aproape cinci puncte procentuale în rândul celor care nu şi-au finalizat studiile liceale", a
adăugat oficialul european.
Unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 este ca 40%
din tinerii europeni să aibă studii superioare. În prezent,
procentul se ridică la 34% pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între
25 şi 34 de ani, Irlanda situându-se pe primul loc în topul ţărilor
europene, cu 45%.
Concluziile raportului OCDE merg în aceeaşi direcţie,
arătând că lucrătorii mai puţin educaţi au reprezentat principala

Fondul Monetar Internaţional a vândut 10 tone
din rezerva sa de aur către Banca centrală din
Bangladesh. În toamna anului trecut, FMI a decis
să-şi vândă o parte din rezervele de aur pentru a-şi
diversifica sursele de venit şi a creşte creditele
acordate ţărilor în dificultate.

categorie afectată de criza mondială. Comparativ cu absolvenţii de universităţi, persoanele care nu au terminat liceul au fost
cel mai frecvent în situaţia de a-şi pierde locurile de muncă.
Dat fiind faptul că cererea de cursuri universitare este în
creştere, resursele investite în acest sector al educaţiei vor da
roade în timp, prin generarea de venituri fiscale suplimentare.
Şi la nivel personal beneficiile vor fi mari, absolvenţii de
facultate având şansa de a-şi îmbunătăţi situaţia financiară pe
parcursul vieţii profesionale.
Numărul celor care doresc să urmeze studii superioare
este mai mare ca niciodată, iar ţările care au făcut obiectul
raportului investesc resurse semnificative în sistemele de
educaţie. În întreaga lume, educaţia figurează pe listele de
priorităţi personale şi pe agendele politice.
La data de 15 septembrie, Comisia va lansa "Tineretul în
mişcare", un program care îşi propune să le dea tinerilor şansa
de a-şi îmbunătăţi perspectivele de angajare şi de a beneficia
de formarea profesională de care au nevoie. "Tineretul în
mişcare" este una dintre cele mai importante iniţiative ale
strategiei Europa 2020 pentru creştere economică şi ocuparea
forţei de muncă.
Comisia cultură, educaţie şi tineret - 08.09.2010

Sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU a fost
deschisă de preşedinţia elveţiană, la sediul Naţiunilor Unite
din New York, marţi, 14 septembrie.
Fostul preşedinte elveţian Joseph Deiss, care îi
succede lui Ali Treki din Libia ca preşedintele al Adunării
Generale, va prezida a 65-a sesiune a Adunării până în
septembrie 2011.
Săptămâna viitoare va avea loc una din reuniunile mult
aşteptate ale toamnei, summitul de trei zile pe tema
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
Preşedinţi şi prim-miniştri din 139 de ţări şi miniştrii de
externe din ţările rămase vor reprezenta guvernele lor la
summit-ul care începe pe 20 septembrie.
Liderii mondiali vor analiza măsurile luate pentru atenuarea sărăciei extreme, controlul răspândirii HIV/SIDA,
pentru extinderea educaţiei primare pentru toţi copiii şi
pentru a reduce decesele materne şi infantile.
Şefii de stat şi de guvern vor vorbi despre problemele
cheie la nivel mondial şi este de aşteptat să recomande
măsuri pentru a îmbunătăţi condiţiile în propriile lor ţări, în
cadrul dezbaterii anuale de şapte zile care începe pe 23
septembrie.
Preşedintele Turciei, Abdullah Gul, va prezida o şedinţă
a Consiliului de Securitate al ONU pe 23 septembrie, unde
vor fi căutate modalităţi de îmbunătăţirea a rolului
Consiliului de menţinere a păcii şi securităţii mondiale.
Secretarul General Ban Ki-moon, a declarat că
preşedintele iranian Mahmoud Ahmadinejad va participa la
reuniunea la nivel înalt privind dezarmarea, programată
pentru 24 septembrie.
Premierului chinez Wen Jiabao se va întâlni cu
preşedintele american Barack Obama în marja Adunării de
săptămâna viitoare.
Adunarea Generală oferă un forum de discuţii multilaterale a întregului spectru de probleme internaţionale, care
în acest an va fi dominat de problemele sociale şi
economice şi ale dezarmării nucleare.
În ciuda faptului că este principalul organ de dezbatere
şi elaborare a politicilor Naţiunilor Unite, deciziile Adunării
Generale nu sunt obligatorii, spre deosebire de cele ale
puternicului Consiliului de Securitate.

UE - ONU
O încercare a Uniunii Europene da a-şi upgrada
statutul în cadrul Naţiunilor Unite a fost oprită marţi, 14
septembrie, când Adunarea Generală a votat să amâne
luarea în considerare a modificărilor dorite de Bruxelles.
Ca parte a eforturilor de întărire a rolului său pe scena
mondială, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, cele
27 de naţiuni UE doresc să vorbească în adunare prin
reprezentanţii săi oficiali permanenţi mai degrabă decât
prin ambasadorul ţării care deţine preşedinţia rotativă.
Propunerea ar fi permis Preşedintelui UE, Herman Van
Rompuy, sau şefului afacerilor externe, Catherine Ashton,
să vorbească în numele blocului la reuniunea de
săptămâna viitoare, unde vor fi prezenţi liderii mondiali.
Cum marţi a marcat ultima zi a sesiunii Adunării 20092010, rezoluţia UE este amânată pentru următoarea
sesiune anuală, care, de asemenea, a început marţi, dar
are o agendă extrem de ocupată în primele luni.

l Turcia trebuie să joace un rol vital în negocierile de pace între Israel şi Siria, a declarat preşedintele sirian Bashar Assad după întâlnirea cu emisarul Franţei în
Orientul Mijlociu l În 18 septembrie au loc alegeri legislative în Afganistan l Cele două Corei au convenit să poarte discuţii privind reîntregirea familiei pe 17
septembrie. Este vorba de familiile separate în războiul din 1950-1953 l Papa Benedict al XVI-lea se află, între 16 şi 19 septembrie, în prima vizită de stat efectuată de
un papă în Marea Britanie l SUA a comemorat împlinirea a 9 ani de la atentatele teroriste produse la 11 septembrie 2001 l Sistemul de ventilaţie s-a îmbunătăţit
suficient pentru a trimite ţigări celor 33 de muncitori prinşi într-o mină din Chile de mai mult de o lună l Comisarul UE pentru comerţ a efectuat o vizită în Argentina şi
Brazilia pentru a găsi, împreună cu omologii săi, modalităţile de grăbire a negocierilor comerciale UE-Mercosur, în curs de desfăşurare l OPEC a împlinit 50 de ani l

Mars 500 a marcat 100 de zile
În 3 iunie 2010, un echipajul de şase
oameni a intrat în "vehiculul spaţial" şi
trapa a fost sigilată. Începea ultima fază a
experimentului numit "Mars 500", care se
desfăşoară până în noiembrie anul viitor.
Este a treia şi ultima etapă a unui proiect
comun al Agenţiei spaţiale ruse şi ESA.
Startul a fost dat în 2007 cu un zbor simulat de 14 zile, timp în care mai mult au fost
testate facilităţile. În iulie 2009 a fost încheiată a doua etapă a experimentului ce
a constat într-un zbor simulat de 105 zile.
Din actualul grup fac parte 3 ruşi, un
francez, un italian şi un chinez. Experimentul este efectuat la Institutul de
probleme medico-biologice al Academiei
Ruse de Ştiinţe, în apropiere de Moscova.
Mars 500 este programat să dureze 520
de zile, atât cât se presupune că ar dura
călătoria de la Pământ la Marte şi înapoi
(250 zile dus, 30 zile misiunea pe suprafaţa planetei, 240 zile drumul înapoi).
Savanţii spun că experimentul le va
permite să înţeleagă cum vor face faţă

oamenii unei călătorii lungi spre o altă
lume. Proiectul a fost gândit să fie cât mai
realist cu putinţă însă unele aspecte ale
unei călătorii spre Marte, condiţiile de
imponderabilitate din timpul zborului spaţial, de exemplu, lipsesc. Nava spaţială
simulată este formată dintr-o serie de
containere din oţel care închid un volum
de 550 de metri cubi. Trei dintre module
simulează nava spaţială principală. Aici
sunt habitatului, utilităţile şi modulele
medicale. Modulul patru simulează
naveta pentru coborârea pe suprafaţa
marţiană şi este conectat la nava spaţială
principală. Modulul cinci simulează
suprafaţa marţiană. Costurile de bază
sunt de aproximativ 10 milioane de euro.
Pe parcursul misiunii, doi membrii ai
echipajului trimit un jurnal actualizat al
"călătoriei" şi clipuri video pe site-ul
Mars500 de la ESA. Însemnările în jurnal
au început cu: "La revedere Soare, la
revedere Pământ, plecăm spre Marte!".
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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
Ofer gratis 2 căţeluşi albi în
vârstă de 2 luni deparazitaţi unor
iubitori de animale. Tel. 0355801164, 0721-801188.
Vând iapă 7 ani. Tel. 0742544119. (R.R)
Vând convector cu tiraj forţat,
500 lei. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând în Reşiţa covor persan 3/4,
150 lei; dormitor Felicia, 1000 lei;
maşină de cusut rusească, 200 lei.
Tel. 0355-808330, 0742-330962 (rr)
Vând în Orşova 25 oi şi un
berbec, 250 lei/bucata. Tel. 0720725026. (R.R)
Vând în Brebu porci, 7 lei/kg. Tel.
0729-931567, 0255-232540. (R.R)
Vând în Reşiţa tv diag. 70 color,
200 lei; tv Grunding, diag. 37, 200
lei; combină muzicală Akai, 200 lei;
calculator Pentium 4, 400 lei; Pentium 3, 250 lei; boxe 400 W, 100 €;
tuburi de bas.Tel. 0757-612642. (rr)
Vând în Bocşa canapea nouă 2
persoane, 350 lei; canapea mai
veche, 100 lei; ţiglă măruntă 20
bani/buc; ţiglă mare de Jimbolia, 40
bani/buc. Tel. 0729-070819. (R.R)
Vând în Bocşa teracotă nouă,
600 lei. Tel. 0355-566212. (R.R)
Vând în Bocşa piese de schimb
pt. Raba, Saviem, IMS, un motor
complet pt. tractor U445, remorcă
joasă pe o axă pt. tractor; pompă de
injecţie şi injectoare noi pt. tractor
U650; semănătoare de păioase;
maşină de împrăştiat îngrăşăminte;
motor electric de 22 KW şi unul de
30 KW. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând în Bocşa 2 fotolii, 200 lei,
măsuţă, 10 lei; masă, 20 lei; pat cu
saltea, 250 lei.Tel. 0749-109667. (rr)
Vând rochie mireasă scurtă din
SUA, nouă, 500 lei. Tel. 0355418571, 0770-538012. (R.R)
Vând dormitor stare bună, 500
lei neg.; covoare persane 2/3 şi 3/1,
stare foarte bună, 200 lei neg;
plapume lână noi, 200 lei/buc. Tel.
0355-411149. (R.R)
Vând canapea +2 fotolii din piele
ecologică, în stare foarte bună,
1500 lei neg. Tel. 0762-662486 (RR)
Vând junincă pentru tăiat de 300
kg. Tel. 0255-219563 sau 0727407253.
Vând în Re şi ţa laptop HP
Compact NX7400, 1250 lei neg,
video dvd, 500 lei neg; dvd recorder,
350 lei neg; bicicletă 12 viteze, 250
lei neg; aparat foto digital, 180 lei
neg; aerotermă cu telecomandă,
200 lei neg. Tel. 0730-552734. (R.R)
Vând dvd recorder Philips, 200
lei neg; calorifer electric, 180 lei,
centrală termică, 1000 lei neg. Tel.
0731-171423. (R.R)
Vând în Mehadia vacă cu viţel
de 3 săptămâni, 2500 lei; căruţă cu
ladă, comot, căpăstru, frâne, şa,
2500 lei. Tel. 0730-494737, 0720079415. (R.R)

Cumpăr pat din metal suprapus,
echipat complet. Ofer 400 lei. Tel.
0721-786555.
Vând în Ohabiţa vacă 8 ani,
gestantă, 2200 lei. Tel. 0726144291. (R.R)
Vând în Reşiţa congelator 7
sertare, 500 lei, frigider mic 200 lei
neg. Tel. 0355-802072. (R.R)
Vând convector, 200 lei. Tel.
0355-803547. (R.R)
Vând combină frigorifică Zanussi, 700 lei neg. Tel. 0743-154808.
Vând în Ezeriş 2 iepe, 10 ani,
respectiv, 4 ani, 500 €. Tel. 0728072316. (R.R)
Vând în Gătaia 6 capre, 8 iezi,
un ţap, 1500 lei tot. Tel. 0745126991. (R.R)
Vând în Delineşti 3 vaci gestante, 2500 lei/buc; 2 viţele 2200 lei. Tel.
0763-305687. (R.R)
Vând în Caransebeş teracotă cu
uşă, 500 lei. Tel. 0741-195502. (RR)
Vând centrală termică pentru
casă, 1000 lei. Tel. 0727-340734 (rr)
Vând cărucior copii, 300 lei;
pătuţ copii, 150 lei; tv color, 150 lei; 2
geamuri termopane de mansardă,
180 lei/buc; canapea; frigider, 450
lei; suport de bicicletă pt. maşină,
150 €; congelator, 300 lei; biciclete,
150-300 lei; bicicletă ergonomică,
250 lei; saltea de dormit, 1 persoană, 150 lei; pat + saltea, 200 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)
Vând cazan 300 l cu răcitor,
1000 €. Tel. 0721-590984. (R.R)
Cumpăr în Reşiţa ţiglă veche de
Jimbolia. Tel. 0721-297936. (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 cazan de ţuică, cupru 120l,
2200 lei. Tel. 0740-943863. (R.R)
Vând în Scăiuş motocositoare
Carpatina, stare de funcţionare,
2600 lei neg. Tel. 0723-213286,
0724-898717. (R.R)
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 Caransebeş rochie de
mireasă, 650 lei; radiocasetofon de
maşină, 50 lei; saltea 1 persoană,
40 lei; butoi plastic, 25 lei; colţar
extensibil 800 lei. Tel. 0756-040911.
Vând convector, 400 lei neg. Tel.
0770-546823, 0746-095652. (R.R)
Vând la un preţ foarte convenabil 4 metri cubi de lemne de foc în
localitatea Reşiţa. Tel. 0752-123434
sau la 0751-132460

E.ON PLUS

Anunturi
,
Vând în Nermet vacă, 2000 lei.
Tel. 0769-046349. (R.R)
Vând în Reşiţa tv Taurus, color,
diagonala 72 cm, 650 lei neg. Tel.
0255-227064. (R.R)
Vând lemn de nuc la un preţ
convenabil în localitatea Reşiţa. Tel.
0752-123434 sau la 0751-132460.
Vând maşină de cusut Singer
veche de peste 200 ani, stare
impecabilă, preţ 1.500 lei. Tel. 0727145623.
Vând Roland E60 card 2gb 800
€, modul Yamaha TX81Z 150 €, tobe
Boss 150 €. Tel. 0745-433261.
Vând centrală termică de 18 kw
pe gaz preţ fix 1.000 lei. Tel. 0723087509.
Vând transformatoare de sudură, generator de acetilenă, trusă de
tăiere oxigaz. Tel. 0720-545776.
Vând convector pe gaz, instant
Junkers pe gaz, centrală termică pe
gaz. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-40 lei în funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând convector gaz cu tiraj
forţat, arată f.f. bine, preţ 300 lei
negociabil . Tel. 0740-233153.
Vând pat neextensibil una
persoană, dim. 190x90cm.
preţ
250 lei neg. Tel. 0740-233153.
Vând radio Bramms cu una boxă
detaşabilă cu tranzistori, preţ 40 lei
negociabil . Tel. 0740-233153.
Vând pălincă de prune din zona
Zalău. Pălinca este fără adaos de
zahăr, 100% naturală. Preţul este de
25 lei/litru. Tel. 0745-391600.
Achiziţionez rumeguş uscat în
cantităţi mari. Preţul oferit este de 5
€ pe tonă. Tel. 0745-391600.
Vând căruţ bebe 0-3 ani, marca
Chicco 50 lei, stare bună. Tel. 0727786920.
Vând 2 vaci cu lapte bălţate
romaneşti, cu viţei de 2 luni, junincă
la prima fătare, preţ 4.000 lei bucata
neg. Tel. 0744-390176.
De vânzare combină frigorifică
cu două motoare, preţ 300 lei. Tel.
0740-454836.
De vânzare colţar 3+1 stare
bună, preţ 400 lei. Tel. 0740-454836
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând urgent radiocasetofon
dublu + tv Philips alb-negru, cu diag.
de 61 cm, în stare foarte bună; ventilator auto în sare bună; calorifer
electric cu 9 elemenţi, 70 lei; tv albnegru Sport 233, diagonală 31. Tel.
0770-515588 (orele 8.00-24.30)
Vând manechine/busturi pentru
magazin şi stative; cărucior pentru
copil mic. Tel. 0355-802548, 0749486188.
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând televizor Telcolor, laptop
Toshiba, cărţi diverse. Tel. 0770445699.
Vând congelator nou. Tel. 0355411682.
Vând tv Nei, în stare perfectă.
Preţ 160 lei neg. Tel. 0723-092582.
Vând în Valea Denii 4 capre şi un
ţap; claie otavă, 1500 lei. Tel. 0762648223.
Vând maşină de cusut Singer,
casetă de fier cu chei, plachete de
aniversări, călcător cu cărbuni. Tel.
0255-257476 (după ora 18.00).

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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,
Auto-Moto-Velo

Vând motocicletă Suzuki GSXR, 750 cmc, a.f. 2001, 140 CP, cu
multiple îmbunătăţiri (cauciucuri noi
Dunlop, ulei proaspăt schimbat,
scăriţe racing preţ catalog 495 €, furtune racing, crush-pods, amortizor
ghidon, alarmă cu pager rază acţiune 300 m ş.a.). Tel. 0723- 261997.
Vând autocar Magirus, 53 de
locuri, an 1981, motor standard,
radiat, pentru piese, preţ avantajos.
Tel 0754-765516.
Renault Megane de vânzare
negru, 1,6 stare f.b. înmatriculat,
fără climă, din 97, Reşiţa. Tel. 0731382847.
Vând piese Opel; cumpăr Opel
Astra break caravan, înmatriculat,
1,4-1,6. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând în Jamu Mare Opel Astra,
1.7, diesel, din 1993, acte la zi, 1400
€ neg. Tel. 0742-544119. (R.R)
Cumpăr VW Golf 2 turbo diesel
pt. piese schimb. Tel. 0762-748427,
0769-609121. (R.R)
Vând Dacia Logan din 2009, 1,4,
benzină, 13.000 km, 6.500 €. Tel.
0744-639309. (R.R)
Vând Opel Corsa din 1999,
diesel, servo-direc ţie, 2 u şi,
înmatriculată, 2.500 €. Tel. 0726350256. (R.R)
Vând voucher, 1000 lei. Tel.
0743-154808. (R.R)
Vând în Fârliug voucher, 1200
lei. Tel. 0721-156835. (R.R)
Vând în Bocşa Mercedes C
Classe, din 1998, înscris, 8.000 €.
Tel. 0255-525371. (R.R)
Vând în Nicolinţ voucher, 350 €
neg. Tel. 0749-103517, 0764563280. (R.R)
Vând în Lugoj Opel Astra, 1,6,
benzină, din 1990, 1800 € neg. Tel.
0255-354736. (R.R)
Vând voucher în Caransebeş,
1400 lei. Tel. 0741-195502. (R.R)
Vând Ford Sierra cu toate taxele
la zi, 650 € neg. Tel. 0756-386658.
Vând voucher, 1000 lei. Tel.
0753-312122. (R.R)
Cumpăr bară de protecţie pentru
Ford Mondeo, din 1995, TDI. Tel.
0724-4093929. (R.R)
Vând voucher la Nermet, 1000
lei. Tel. 0769-046349. (R.R)
Vând voucher în Reşiţa, 1000
lei. Tel. 0740-415077. (R.R)
Vând voucher, 900 lei. Tel. 0721410752. (R.R)
Vând în Reşiţa Peugeot 106, din
1996, consum mic, 2800 € neg. Tel.
0740-453210, 0731-186933. (R.R)
Vând sau schimb în Reşiţa, Audi
din 1990, 4x4, 2200 € neg. Tel.
0730-116375. (R.R)
Vând în Reşiţa Dodge din SUA,
8000 €; piese Fiat Ritmo. Tel. 0371108992. (R.R)
Vând în Ocna de Fier motor Dacia, 400 lei. Tel. 0255-527902. (R.R)
Vând în Bocşa Ford Mondeo din
1995, turbodiesel,1100 € neg. Tel.
0763-738925. (R.R)
Vând în Comorâşte Dacia
Supernova din 1997, 250 € neg. şi
Nissan din 1992. Tel. 0728-224707.
Vând 4 jante aluminiu în 4
prezoane distanţa 4x100 - merg pe
Golf 1,2,3 şi pe Logan doar că la
Logan trebuie folosite distanţiere de
10 mm. Preţ 200 € negociabil. Tel.
0727-780709.
Vând voucher program Remat,
1000 lei. Tel. 0722-581766. Vând
voucher auto cu toate actele
aferente. Preţ foarte avantajos. Tel.
0771-628310.
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.
Vând Renault Laguna, an
fabricaţie 2000, 138.000 km, 1198
cmc, dotări complete, taxe la zi
plătite, 3.000 €, arată bine. Tel.
0255-517830.
Vând 4 roţi cu jante pentru Matiz,
noi şi un scuter cu pedale Piagge,
preţ 1.300 €, negociabil. Tel. 0770497364.

Imobiliare
Vând apartament 3 camere,
Moroasa 2, lân ă Comisariat,
îmbunătăţit, 25.500 € neg. Tel.
0748-904376. (R.R)
Închiriez spaţiu comercial spre
piaţa Intim; vând sau închiriez
apartament 3 camere, Govândar,
28.000 €. Tel. 0743-154808. (R.R)
Vând casă în Gârlişte, 15.000 €
neg. Tel. 0734-546113. (R.R)
Vând parcele de teren intravilan
în Bocşa, situate în zona turistică, în
parcul industrial de pe drumul
Binişului şi în Divici, în zona vilelor,
au facilităţi şi drum asfaltat. Tel.
0740-524888. (R.R)
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, decomandat, conf. 1,63 mp,
termopane, centrală, în spatele universităţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând garsonieră, 9.000 €. Tel.
0355-418571, 0770-538012. (R.R)
Vând sau schimb cu apartament
3 camere, casă cu grădină şi curte,
loc de casă cu nr., grădină în extravilan şi intravilan în Ezeriş, la str.
Principală. Tel. 0770-495814. (R.R)
Vând apartament 3 camere,
Micro 2, 25.000 € neg. Tel. 0731171423. (R.R)
Vând în Ezeriş casă 4 camere,
grădină, 1400 mp, apă, 45.000 €.
Tel. 0729-113724, 0355-884369 (rr)

ANUNŢ PUBLIC
S.C. ANB NATIDAN S.R.L.
cu sediul în Anina, str. Sf.
Varvara, nr. 39 anunţă publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de obţinere a
acordului de mediu la Agenţia
de Protecţie a Mediului CaraşSeverin, pentru activitatea de
Exploatare agregate minerale
desfăşurată în EXTRAVILAN,
com. Bucoşniţa Perimetrul
„PETROŞNIŢA”.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desfăşurată se pot depune, în scris la
sediul Agenţiei de Protecţie a
Mediului Reşiţa, strada Petru
Maior, nr. 73, în zilele de lunivineri între orele 08.00- 16.00.
Vând în Oţelu Roşu grădină
3500 mp 2,5 €/mp neg. Tel. 0355404435, 0770-120125. (R.R)
Vând în Izgar casă, 20.000 €
neg. Tel. 0745-714573. (R.R)
Vând garsonieră, confort 1, bloc
de apartamente, et. 1, Calea Caransebeşului, 16.000 €. Tel. 0767702550. (R.R)
Vând apartament 2 camere,
confort 2, Al. Gladiolelor, 21.000 €
sau schimb cu 3 camere + diferenţa.
Tel. 0751-075680. (R.R)
Vând un imobil compus din 2
corpuri de casă în Reşiţa, 85.000 €.
Tel. 0730-107964. (R.R)
Vând casă în Stavila, 5 camere,
3 băi, salon, terasă, anexe, grădină,
75.000 €. Tel. 0355-425973, 0729022526. (R.R)
Cumpăr apartament 2 camere,
et. 1 sau 2, Micro 4. Tel. 0751847843. (R.R)
Cumpăr casă în Reşiţa. Tel.
0729-824413. (R.R)
Închiriez apartament la Intim;
închiriez, vând sau schimb apartament 3 camere, conf. 2, cu apartament 2 camere, conf. 2, et. 2. Tel.
0753-312122. (R.R)
Primesc în gazdă o elevă. Tel.
0355-402865. (R.R)
Închiriez apartament în zona
Poliţie, 120 € neg. Tel. 0355412730, 0765-295732. (R.R)
Vând apartament în Luncă,
conf. 1, mobilat, 30.000 €. Tel. 0355405136. (R.R)
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale

Pensionară, 61 ani, caut partener pentru căsătorie. Tel. 0728166849.

Anunturi
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Imobiliare
Vând 2 case de vacanţă în Ilidia,
mobilate, cu grădini de pomi
fructiferi şi zarzavaturi. Tel. 0788940190.
Vând casă în Cărbunari, 3
camere, 1305 mp, anexe, 12.000 €
neg. Tel. 0769-427493. (R.R)
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând teren 17.000 mp, FS 60m
la sosea internaţională, la 3 km de
Băile-Herculane, posibilitate
racordare la apă şi curent, intravilan
Mehadia. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat, 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, la 300 m de
sosea internaţională pe malul râului
Belareca. Bun pentru construcţii,
privatizare. Tel. 0720-026801.
Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane spre Topleţ.
Preţ negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând casă tip duplex în Reşiţa,
zona Centrală, liniştită, grădină, garaj, curte.Preţ neg.Tel. 0724-293214
Caut o persoan ă serioasă
pentru întreţinerea şi îngrijirea unei
gr ădini în Re şi ţa pe Calea
Caransebeşului. Tel. 0751-132460.
Vând/schimb apartament 2
camere, 38 mp, Sala Sportului,
termopane, laminate, uşă metalică,
gresie-faianţă, convector, cu ap.2/3
cam. 17.500 €. Tel. 0722-660385.
Cumpăr casă sau teren intravilan în Bozovici. Tel. 0721-085020.
Vând convenabil garsonieră în
Reşiţa pe Tineretului 5 et. 9, în bună
stare şi disponibilă la 15 000 € neg.
Tel. 0355-801355 şi 0747-617306.
Vând garsonieră dublă cu îmbunătăţiri în Reşiţa zona Căminelor.
Preţ negociabil. Tel. 0744-627954.
Vând teren lângă Mânăstirea de
pe Calea Timişoarei, 17.264 mp cu 5
€/mp. Tel. 0724-921363.
Închiriez apartament 2 camere,
pe termen lung, în Reşiţa pe b-dul
Muncii, mobilat, recent renovat,
termopane, izolat termic, centrală
gresie, faianţă, podele, jaluzele
verticale,uşă metal. Preţ 150 €/lună
+200 € garanţie. Tel. 0727-786920.
Vând ap. 3 camere, decomandat, îmbunătăţit, 2 băi, centrală, termopane sau schimb cu casă în
Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929
Persoana fizică vând apartament 3 camere semidecomandat,
Intim,67mp cu centrală şi îmbunătăţiri 23.500 € neg. Tel. 0752-513036.
Vând teren pe C. Caransebeşului la km5, îngrădit, fântână, 2.000
mp, 20.000 €. Tel. 0740-348082.
Vând apartament 3 camere et.5,
pe Republicii 18. Tel. 0740-348082.
Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter înalt, 2 băi,
complet renovat, avantajos. Tel.
0724-998500.
Vând cameră de cămin cu baie,
spaţioasă, în Blocul Funcţionarilor,
Luncă, Piaţa Mică, avantajos. Tel.
0724-998500.
Vând teren în centru între Alfa
Bank şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp. Tel. 0724-998500.
Vând apartament 2 camere, în
Băile Herculane, zona pieţei, decomandat, et. 3, renovat. Tel. 0724998500.
Vând garsonieră în Mociur, et. 1,
fără probleme, cu balcon. Tel.
0724-998500.
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Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren, diferite
mărimi şi poziţii, toate utilităţile. Tel.
0724-998500.
Închiriez apartament cu 2 camere, 2 băi, noi, în Moroasa, aproape
de centru, parter. Tel. 0724-998500.
Cumpăr grădină în Reşiţa, cu
sau fără acte. Tel. 0770-768499.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front
stradal. Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0770849354.
Particular, vând apartament 3
camere, II, et. 3/4 şi apartament 2
camere, II, et. 1/4. Tel. 0761-616947
Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.
Tel. 0721-858714.
Vând casă la Doclin. Tel. 0721858714.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând casă în Anina, 4 camere,
curte, grădină, mobilă. Preţ 12.000
€. Tel. 0741-166573.
Vând cămin cu 2 camere, Al.
Albăstrelelor, et. 1, cu centrală şi îmbunătăţiri, termopan, baie renovată,
parţial mobilat, 11.500 €, exclus
agenţii. Tel. 0741-166573.
Persoană fizică vând garsonieră, confort 1, et. 2, în Govândari,
multiple îmbunătăţiri, liberă, preţ
12.500 €. Tel. 0770-746033; 0728213320.
Vând casă în Ezeriş + anexe.
Tel. 0724-072826.
Ofer spre închiriere spa ţiu
comercial, 31 mp, la Victoria, Aleea
Tineretului (lângă CEC). Preţ 180
€/lună, neg. Tel. 0355-802219.
Vând casă pe str. Furnalelor, nr.
51, are 2 apartamente, 600 m teren,
50.000 € neg. Tel. 0355-802122.
Vând garsonier ă pe Calea
Caransebeşului, bl. 10, la parter,
fără îmbunătăţiri, 10.000 €. Tel.
0355-414612.
Vând casă, zona Muncitoresc, 3
camere, utilată, baie, bucătărie,
curte. Tel. 0726-182715, 0728207032.
Vând apartament 4 camere în
centru, are toate utilităţile, centrală,
bloc cu 8 nivele. Tel. 0355-411325.
Vând apartament la casă, 2
camere, bucătărie, baie, anexe,
posibiltăţi privatizare, preţ neg. Tel.
0727-208277, 0771-356186, 0740065687.
Vând casă în Bocşa, la şosea,
pe DN, 4 camere, baie, bucătărie,
cămară, canalizare, gaz, apă,
curent, 2 curţi, grădină, anexe, 1000
mp, 35.000 € neg. Tel. 0757765092, 0255-525454.
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Ofer spre închiriere apartament
2 camere pe str. Sportului 1, sc. 2,
ap. 18, vizavi de Comisariat. Tel.
0743-065496.
Vând casă la Dognecea, 2
camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu TV, telefon, (centru),
15.000 € neg. Tel. 0355-411682.
Caut fete în gazdă. Tel. 0728166849.
Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, îmbunătăţit sau schimb cu apartament în
Craiova, preţ neg.Tel. 0355-802548,
0749-486188.
Ofer spre închiriere apartament
o camer ă, par ţial mobilat, în
Govândari. Tel. 0769-463199.
Vând casă în Moroasa 2, 9
camere, 3 băi, 3 coridoare, pivniţă,
curte, grădină, mobilată, 2 centrale,
145.000 €. Tel. 0355-427473.
Vând apartament decomandat,
3 camere, centrală, termopane,
lângă Biserica Sârbească. Tel.
0355-427473.
Vând apartament 3 camere, Al.
Şurianu, bl. 5, sc. A, ap. 3, et. 1. Tel.
0771-799196.
Închiriez apartament 2 camere +
living, semiutilat, renovat recent, în
Luncă, B-dul Cuza, 200 €+garanţie.
Tel. 0745-662545.
Vând apartament 2 camere,
transformat în 2 spaţii comerciale
(birouri). Independent de bloc. În
Luncă. Tel. 0724-011789.
Cumpăr garsonieră. Ofer 9000
€. Tel. 0741-731203.
Vând apartament 2 camere, et.
2, total îmbunătăţit, preţ neg. Tel.
0725-877646.
Vând garsonieră, etaj 1, multiple
îmbunătăţiri, Aleea Tineretului. Preţ
negociabil. Tel. 0723-725053.
Vând la un preţ foarte convenabil teren în Reşiţa pe Calea Caransebeşului. Tel. 0752-123434 sau la
0751-132460.
Vând teren agricol, pădure 0,25
€/mp şi teren cu număr de casă,
3.500 mp, cu 5 €/mp. Tel. 0721622245.
Vând apartament cu 2 camere
decomandate, et. 9, lângă Victoria,
18.000 €. Tel. 0721-622245.
Gherteniş, vând loc de casă,
2.237 mp, preţ 3.800 €, negociabil.
Tel. 0733-092177.
Ofer gazdă la 2 fete. Tel. 0355802030.
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ANUNŢ
S.C. ANB NATIDAN S.R.L.
ANINA, anunţă publicul
interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a Acordului
de mediu pentru proiectul
Exploatare cariera pentru granit
în perimetrul temporar de
exploatare Valea Buchinului II,
propus a fi amplasat în
extravilanul comunei Buchin,
jud. Caraş-Severin.
Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul autorităţii
competente pentru protecţia
mediului Caraş-Severin.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Posesor permis categoria B, cu
experienţă, caut de lucru. Tel. 0745628294.
Caut însoţitor permanent pentru
persoană cu handicap locomotor.
Ofer salariu + carte de muncă,
cazare şi masă. Tel. 0745-583129.
Îngrijesc copii ce merg la şcoală,
grădiniţă. Tel. 0355-804513. (R.R)
Execut hidroizolaţii cu membrană. Tel. 0743-907757.
Nuntă sau botez? Vă ajută
www.pahare-de-nunta.eu Tel. 0764853833, 0724-039740.

Oferim servicii profesionale de
traduceri autorizate legalizate, din/în
25 limbi şi în regim de urgenţă, apostia de la Haga. Comenzile se pot face şi de pe site: PetersTranslation.ro
Tel. 0264-599759.
Învăţă germană sigur şi rapid în
doar 10 ore. Rezultat garantat!
Predau ore de germană la începători
şi/sau avansaţi la un preţ mic. Tel.
0754-889176.
Instalez sisteme de operare,
diferite soft-uri, service calculatoare.
Tel. 0754-317509.
Instalaţii electrice uz casnic. Tel.
0770-813873.
Execut lucrări de amenajări interioare şi exterioare.Tel.0723-894929
Execut podele laminate 7 lei/mp,
izolaţie polistiren 16 lei/mp, glet 8
lei/mp, zugrăvit camera 150 lei,
zidesc şi tencuiesc, pun rigips,
instalaţie sanitară, electrică, totul de
la A la Z. Cer seriozitate. Tel. 0747094477, 0765-052924.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri case, înfiinţări firme. Tel. 0727-505315
Caut un zidar şi un meseriaş
pentru raşchetat parchet. Tel. 0728420382.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRME
PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase!
Instituţie financiară oferă credite în condiţii foarte avantajoase,
fără garanţii pentru angajaţi şi pensionari. Info: 0720-222286, 0255212166.
ELCOM-Reşiţa instalează sisteme de supraveghere video,
antiefracţie şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.
CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
exotice, câini, peşti,etc.
Prisma angajează agent de publicitate/markenting. Vă rugăm
să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 15.09.2010
REŞIŢA: Agent de turism transport turistic intern/ internaţional/ ticketing/ rezervări/ cazare/ publicitate/
marketing/ asistenţă turistică/: 1; Agent vânzări: 1; Asistent manager: 1; Asistent medical generalist: 1;
Călcătoreasa lenjerie: 8; Coafor: 1; Confecţioner asamblor articole din textile: 19; Consilier tehnic: 1;
Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comandă: 20; Electromecanic: 3; Faianţar: 5; Femeie de serviciu:
2; Inginer mecanic: 6; Lăcătuş mecanic: 1; Lucrător comercial: 11; Manipulant mărfuri: 2; Maşinist la maşini
mobile pentru transporturi interioare: 1; Mecanic auto: 1; Merceolog: 1; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 11; Muncitor necalificat la spargerea şi tăierea
materialelor de construcţii: 6; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 4; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 21; Primitor-distribuitor benzina şi motorina: 3; Proiectant inginer
electromecanic: 1; Sef raion/adjunct sef raion de mărfuri alimentare/ nealimentare: 1; Şofer de
autocamion/maşină de mare tonaj: 1; Sudor în mediu protector: 1; Tinichigiu carosier: 1; Traducător: 1;
Translator: 1; Vânzător: 1; Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 2; Zidar rosar tencuitor: 4;
ANINA: Tăietor manual lemn de foc: 1;
BOCŞA: Confecţioner asamblor articole din textile: 30; Lucrător comercial: 2; Lucrător gestionar: 1;
Manipulant mărfuri: 1;
BĂILE HERCULANE: Îngrijitor clădiri: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 1;
CARANSEBEŞ: Bobinator aparataj electric: 1; Educatoare: 1; Inginer mecanic: 1;
OŢELU ROŞU: Cantaragiu: 1; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă,
gresie, parchet: 8; Muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii: 1; Muncitor
necalificat în metalurgie: 2; Oţelar: 6;
BOZOVICI: Mecanic auto: 1; Paznic: 1; Sudor: 1;
TOTAL JUDEŢ: 206

(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.

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

Nume
Adresa

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Septembrie

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

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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TENIS
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Dinamo Bucuresti
Rapid Bucuresti
Steaua Bucuresti
U Cluj
Otelul Galati
Gaz Metan Medias
FC Timisoara
FC Brasov
Unirea Urziceni
Gloria Bistrita
FC Vaslui
CFR Cluj
Sportul Studentesc
FCM Targu Mures
U. Craiova
Pandurii Tg. Jiu
Astra Ploiesti
Victoria Branesti
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1
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0
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3 14p
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11 13p
6 13p
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10 11p
8
9p
4
9p
12
8p
10
8p
11
8p
14
7p
12
7p
9
6p
10
6p
11
5p
12
5p

Etapa 8/34: 17-20 sept. 2010: Vineri, 17 sept: Gaz Metan Mediaş Universitatea Cluj, ora 17.00, Digi Sport; Victoria Brăneşti - Pandurii
Târgu Jiu, ora 18.45, Gsp TV; U. Craiova - Rapid, ora 20.30, Antena 1;
Sâmbătă, 18 sept: Oţelul Galaţi - Unirea Urziceni, ora 17.00, Gsp TV;
FC Timişoara - Sportul Studenţesc, ora 21.00, Digi Sport; Duminică,
19 sept: CFR Cluj - FCM Târgu Mureş, ora 18.00, Gsp TV; Dinamo - FC
Vaslui, ora 20.30, Digi Sport; Luni, 20 sept: Gloria Bistriţa - FC Braşov,
ora 18.00, Gsp TV; Steaua - Astra Ploieşti, ora 20.30, Digi Sport.

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
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Energia Pandurii Tg. Jiu
HC Odorhei
U. Bucovina Suceava
UCM Resita
Univ. Transilvania Cluj
HCM Constanta
HC Minaur Baia Mare
Dinamo Municipal Brasov
Stiinta Mun. Bacau
U. Poli. Municipal Timisoara
CSM Satu Mare
CSA Steaua Bucuresti
CSM Bucuresti
CSM Oradea
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Cupa Davis. Romania intalneste Ecuadorul, la sfarsitul acestei
saptamani, in barajul de promovare in Grupa Mondiala a Cupei Davis,
si Victor Hanescu anunta ca este pregatit sa joace doua partide de
simplu si una de dublu. In ultima disputa dintre cele doua formatii, care
a avut loc acum sapte ani, Romania s-a impus la Quito, cu 3-2,
Hanescu si Tecau contribuind din plin la acea victorie. "Nu am uitat
victoria de la Quito din 2003, eu si Horia Tecau am fost pe teren atunci.
Eram la inceput si victoria ne-a dat incredere. A fost o victorie de
neuitat". Hane nu este foarte incantat de suprafata de joc, deoarece
este mai rapida, zgura fiind pusa pe un podium de lemn. "Suprafata
este alta si Federatia si-a asumat un risc schimband-o. Este un covor
de zgura, asezat pe un podium de lemn si nu ne avantajeaza. Trebuie
sa facem tot ce ne sta in putinta sa invingem meci de meci".
BCR Open Romania debutează pe 18 septembrie cu calificările, în
timp ce meciurile de pe tabloul principal vor lua startul pe 20
septembrie. Finala va avea loc pe Arena Centrală pe 26 septembrie.
Deţinătorul trofeului, ibericul Albert Montanes, va fi mai mult ca sigur
favoritul numărul unu al turneului. Acesta este în acest moment
numărul 23 mondial, graţie victoriilor sale din acest an de la Estoril şi
Stuttgart. Victor Hănescu şi-a anunţat şi el prezenţa, în tentativa sa de
a depăşi prima rundă a turneului după doi ani de zile. Printre numele
cunoscute care s-au înscris se mai numără şi Jeremy Chardy (FRA,
numărul 72 mondial), Juan Ignacio Chela (ARG, numărul 50), Florian
Mayer (GER, numărul 42), Potito Starace (ITA, numărul 55) şi Filippo
Volandri (ITA, numărul 96).
Nadal castiga US Open si face Marele Slem. Rafael Nadal a
castigat luni noapte, pentru prima oara in cariera, US Open in fata lui
Novak Djokovic, in patru seturi (6-4, 5-7, 6-4 si 6-2). La 24 de ani,
spaniolul este al saptelea jucator din lume care reuseste Marele Slem
si cel mai tanar care castiga toate cele patru turnee majore.
Belgianca Kim Clijsters s-a impus pentru al doilea an la rand la US
Open, dupa o victorie imperiala in fata Verei Zvonareva. Kim Clijsters a
avut nevoie de doar 59 de minute pentru a-si trece in palmares cel de-al
treilea titlu la US Open. Zvonareva a fost un sparring-partner pentru
Clijsters, care s-a impus cu 6-2, 6-1.

Nationala feminina s-a reunit luni, 13 septembrie, la Bucuresti,
dupa care a plecat spre Râmnicu Vâlcea, unde va pregati participarea
la Cupa Mondiala. La trei luni si jumatate de la ultima actiune a
reprezentativei, antrenorul Radu Voina este optimist, dar si îngrijorat în
privinta pregatirilor înaintea Campionatului European din luna
decembrie. Dupa pregatirile de la Vâlcea, echipa va pleca spre
Danemarca, în 20 septembrie, unde a doua zi va debuta, la Aarhus, în
grupa B a Cupei Mondiale, în calitate de detinatoare a trofeului.
România va evolua, în ordine, cu Norvegia, Rusia si Suedia, în timp ce
în grupa A vor evolua Germania, Ungaria, Franta si Danemarca.
Ediţia din 2010 a Trofeului Carpaţi la handbal feminin se va
desfăşura la Drobeta Turnu Severin, în premieră, după 10 ani
consecutivi în care competiţia a fost găzduită de Cluj. "Din cauză că nu
există posibilităţile necesare pentru organizarea Trofeului Carpaţi la
Cluj, turneul a fost mutat şi se va desfăşura la Drobeta Turnu Severin,
între 28 şi 31 octombrie. Avem până în prezent confirmările de
participare ale echipelor naţionale Ucraina şi Polonia şi mai aşteptăm
încă o confirmare.

Marti si miercuri s-au desfasurat primele meciuri din grupele
Ligii Campionilor din sezonul 2010
- 2011. Rezultateinregistrate:
Marti 14 septembrie:
Grupa A
2-2
Twente - Inter Milano
W. Bremen - Tottenham 2-2
Grupa B
1-0
O. Lyon - Schalke
2-0
Benfica - Hapoel
Grupa C
M. United - Glasgow R. 0-0
Bursaspor - Valencia
0-4
Grupa D
Barcelona-Panathinaikos 5-1
Copenhaga-Rubin Kazan 1-0
Miercuri 15 septembrie:
Grupa E:
B. Munchen - AS Roma CFR Cluj - FC Basel
Grupa F
Marseille - Spartak Mosc. Zilina - Chelsea
Grupa G
Real Madrid - Ajax
AC Milan - Auxerre
Grupa H
Arsenal - Sporting Braga Sahtior - Partizan Belgrad LIGA EUROPA: Joi se vor
desfasura si primele meciuri din
grupele Ligii Europa. Singura
echipa romaneasca angrenata in
aceasta competitie, Steaua Bucuresti, se deplaseaza la Liverpool.
Meciul va fi in direct la ProTV de la
ora 22:05.

Joi/16 Septembrie

Vineri/17 Septembrie

Duminic@/19 Septembrie

Timişoara

Timişoara

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
TENIS - Cupa Davis, Romania - Ecuador;
HALTERE - Camp. Mondiale, Antalya, Turcia;
GIMNASTICA RITMICA: C. M. Moscova, Rusia;
TENIS - BCR Open Romania, Bucuresti;
FOTBAL - Cupa Romaniei, 16 -zeci de finala.

DE VĂZUT LA TV:
TENIS: Cupa Davis, Romania - Ecuador
Vineri, Sambata, Duminica TVR 1 ora 12:00
GIMNASTICA: Campionatele Nationale
Vineri TVR 2 ora 16:00
HALTERE: Campionatul Mondial, Antalya, Turcia, ziua 1
Vineri Eurosport ora 20:10
HOCHEI: Liga MOL, Steaua Rangers - DAB Docler
Duminica GSP TV ora 11:00
MOTOCICLISM: MotoGP, M.P. Din Aragon, Spania, cursele
Duminica Digi Sport Plus ora 12:00
FOTBAL: Premier League, M. United - Liverpool
Duminica Digi Sport ora 15:30
CICLISM: Turul Spaniei, ultima etapa
Duminica Eurosport ora 17:00
TENIS: Turneu ATP: BCR Open Romania, ziua 1
Luni Sport.ro ora 16:00

Caransebeş

+27ºC
+15ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

+25ºC
+14ºC

Reşiţa
Oraviţa +22ºC
+15ºC

+24ºC
+16ºC

Luni, 20 Septembrie

8

Spaniolul Fernando Alonso a
obtinut, duminica, victoria in Marele Premiu al Italiei de la Monza,
impunandu-se in fata britanicului
Jenson Button (McLaren) si a brazilianului Felipe Massa (Ferrari).
Britanicul Lewis Hamilton
(McLaren) a abandonat inca din
primul tur dupa o ciocnire cu
Massa si noul lider al campionatului a devenit astfel australianul
Mark Webber (Red Bull).
Germanul Sebastian Vettel a
incheiat pe patru, dupa ce a efectuat oprirea obligatorie in chiar
ultimul tur. Astfel, pilotul echipei
Red Bull-Renault a reusit sa se
mentina in fata conationalului sau
Nico Rosberg (Mercedes).
Sosit al saselea, dupa un duel
aprig cu tanarul debutant Nico
Hulkenberg, australianul Mark
Webber a revenit prima pozitie in
clasamentul pilotilor, unde a
acumulat 187 puncte, cu cinci mai
multe decat Hamilton.

FOTBAL

Etapa 4/26: 25 sept. 2010: Univ. Bucovina Suceava - Stiinta
Municipal Dedeman Bacau; UCM Resita - CSM Satu Mare; CSM
Bucuresti - Univ. Poli. Municipal Timisoara; HCM Constanta - HC
Minaur Stiinta CSM Baia Mare; CSA Steaua Bucuresti - HC Odorhei;
CSM Oradea - Univ. Transilvania Cluj; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu
- Dinamo Municipal Brasov.
17 - 19 sept:
17 - 30 sept:
19 - 26 sept:
20 - 26 sept:
21 - 23 sept:

FORMULA 1

HANDBAL

+27ºC
+14ºC

Sâmb@t@/18 Septembrie
Timişoara

Caransebeş

+25ºC
+14ºC

Reşiţa

+21ºC
+13ºC

Caransebeş
Reşiţa

+19ºC
+12ºC

+27ºC
+16ºC

+24ºC
+16ºC

+19ºC
+14ºC

Joi, 23 Septembrie

Caransebeş
Reşiţa

+21ºC
+13ºC

Oraviţa +20ºC
+14ºC

Oraviţa +18ºC
+13ºC

Oraviţa +23ºC
+14ºC

Marţi, 21 Septembrie Miercuri, 22 Sep.

Timişoara

+22ºC
+16ºC

Vineri, 24 Septembrie Sâmbătă, 25 Sep.

Duminică, 26 Sep.

Reşiţa

+21ºC/+14ºC

+22ºC/+14ºC

+17ºC/+11ºC

+22ºC/+14ºC

+19ºC/+12ºC

+18ºC/+12ºC

+13ºC/+5ºC

Timişoara

+22ºC/+11ºC

+26ºC/+13ºC

+27ºC/+12ºC

+28ºC/+11ºC

+28ºC/+15ºC

+27ºC/+13ºC

+16ºC/+4ºC
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