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Stoparea poluării cu
deşeuri miniere la Moldova Nouă

Un succes parţial al GEC Nera în ce priveşte finanţarea planului local
de acţiune privind stoparea poluării cu deşeuri miniere la Moldova Noua.
Guvernul României a oferit un răspuns parţial la nevoia de finanţare
a Planului local de acţiune pentru îmbunătăţirea managementului
deşeurilor miniere de pe iazurile de decantare aparţinând SC
Moldomin Moldova Nouă.
Acest document a fost întocmit la sfârşitul anului 2009 de către
GEC Nera în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului CaraşUN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
Severin şi a fost înaintat la timpul respectiv tuturor factorilor majori de
Vând haină piele de bărbaţi, decizie privind atragerea de fonduri pentru finanţarea acestei strategii
lungă, mărimea 56, 390 lei neg; (Parlament, Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, etc.).
haină piele mărimea 52, 70 lei neg; 2
Vând junincă de 2 ani pentru pulovere noi din bumbac, 40 lei
tăiat, 400 kg, vie. Tel. 0255-219563, bucata, 2 hanorace, mărimea 58, 80
lei şi 30 lei; palton roşu de damă,
0721-786555.
Transfer gratis firmă imobiliară mărimea 54, toate neg. Tel. 0355în Bocşa, fără datorii deschisă în 405166. (R.R)
Vând în Măureni semănătoare
2006. C ontact adelatelechi@
yahoo.com tel. 0748-051170, 0255- păioase, 850 lei; mig de împrăştiat
îngrăşăminte, 350 lei, toate neg;
552020.
Vând în Reşiţa iepuri, 25-40 lei. grâu, 10 lei măsura; porumb 12 lei
măsura. Tel. 0255-526023. (R.R)
Tel. 0771-232818. (R.R)
Cumpăr în Boc şa grâu 7
Cumpărăm 2 mp de plăcuţe
bani/kg;
cartofi albi şi roşii, 1,3 lei/kg.
Bratca (placaj de cărămidă), chiar şi
(R.R)
recuperate. Tel. 0744-577460, Tel. 0740-770047.
(continuare în pagina 6)
0355-411421.
Prin HG nr. 1034 din octombrie 2010 Guvernul Romaniei a acordat
Vând pianină austriacă marca
9.550.638 lei pentru ecologizarea iazului Tăuşani.
Stingl - original. Clape fildeş, 5 octaProblema este însă departe de a fi rezolvată deoarece din cele cca
ve, placă de fontă cu corzi încruci100 de hectare de deşeuri miniere care poluează la Moldova Nouă,
Vând grădină pe Calea Caranşate înfăşurate cu fir de cupru. Două
iazul Tăuşani ocupă doar cca 20 ha iar restul suprafeţei este ocupată
pedale şi un scaun. Toată mecanica sebeşului, km 6, 2600 mp, pomi şi de iazul Boşneag - extindere. De fapt cele două iazuri sunt unul lângă
cât şi exteriorul + scaunul sunt origi- viţă de vie, casă de vacanţă, 12 altul dar pentru iazul Tauşani există hotărâri de Guvern privind
nale. O singură coardă schimbată. €/mp. Tel. 0743-033943.
Persoană fizică vând aparta- închiderea activităţii şi finanţarea ecologizarii în timp ce pentru iazul
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.
Boşneag, deşi SC Moldomin a intrat în proces de lichidare în 2009, nu
Vând laptop Toshiba, pre ţ ment 1 cameră, Al. Tuşnad, 9.500 €.
există încă o hotărâre de Guvern privind închiderea. Numai dupa
0770-746033,
0728-213320.
Tel.
negociabil. Tel. 0720-001438.
Vând cămin cu 2 camere, et. 1, apariţia unui asemenea document iazul Boşneag va putea avea acces
Vând 9 capre gestante şi un ţap,
250 lei neg. Tel. 0745-686324. (R.R) Al. Albăstrelelor cu centrală şi îmbu- la fonduri de ecologizare de la bugetul de stat şi de la Fondul de Mediu.
Deci în cazul iazului Boşneag problemele de poluare ar putea fi
Vând în Reşiţa palton piele băr- nătăţiri, termopan, baie renovată,
baţi, mărimea 50-52, 250 lei; fluier şi parţial mobilat, 11.500 €, exclus rezolvate cu o întârziere de cel puţin 2-3 ani faţă de iazul Tăuşani.
Doina Mărgineanu - consilier pentru relaţii publice al GEC Nera
flaut de peste 110 ani vechime, 350 intermediari. Tel. 0741-166573.
Vând garsonieră, confort 1, et. 2,
lei/bucata. Tel. 0722-440654, 0770în Govândari, multiple îmbunătăţiri,
546568, 0355-405138. (R.R)
Vând în Reşiţa moară cioclodar 30 mp, preţ 11.500 €. Tel. 0770800 lei; cazan 50 l, 1500 lei neg; 2 746033, 0728-213320.
La Reşiţa urmează să fie construită o centrală termo-electrică pe
Vând apartament 3 camere, biomasă, în parcul industrial de pe Valea Ţerovei. Obiectivul ar urma să
fotolii, 150 lei neg, 2 dune cu pene
noi, 200 lei bucata neg; haină piele, decomandat, Al. Herculane, 32.000 fie pus în funcţiune în martie-aprilie 2011. Investiţia aparţine societăţii
mărimea 52, 200 lei neg. Tel. 0722- €. Tel. 0741-166573.
Menert Spol S.R.O. din Slovacia, care încearcă de mai bine de doi ani
Vând casă în Ezeriş + depen129295. (R.R)
să se asocieze cu Consiliul local reşiţean pentru a prelua încălzirea
dinţe
072826.
.
Tel.
0724Vând în Reşiţa tv Samsung,
Vând apartament în Moroasa, centralizată din municipiu. Mai multe întâlniri pe această temă au avut
diagonala 51, 200 lei; tv Panasonic,
lângă
Biserica Sârbească, 3 came- loc la Primăria Reşiţa, acolo unde s-au aflat reprezentanţi din partea
diag. 51, 150 lei; tv Philips, diag. 80,
re,
decomandat,
2 băi, centrală, Consiliului local, S.C Group Ecoterm S.R.L şi a firmei Menert Spol
250 lei; tub de bas, 100 lei; staţie de
calorifere
noi,
42.000
€. Tel. 0355- S.R.O. din Slovacia. Apoi, la Bucureşti s-a aflat şi Constantin Tarbuzan,
amplificare, 250 €; calculator Pendirector adjunct la CET Energoterm, pentru a insista în ce priveşte
427473.
tium 4, 400 lei; Pentium 3, 300 lei;
demararea proiectului. Problemele analizate au avut în vedere stadiul
Ofer
spre
închiriere/colaborare
calculator nou Pentium 4 cu monitor
proiectului centralei termo-electrice pe biomasă iar discuţiile s-au axat
spaţiu
comercial,
de
producţie
sau
lcd, 200 €; radiocasetofon cu dvd pt.
maşină, 80 €; acordeon, 80 €. Cum- prestări servicii în Bocşa, str. pe problemele tehnice şi ultimele aspecte financiare legate de
obţinerea cofinanţării de la Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului
păr orice produse electronice bune Principală. Tel. 0732-097398.
Vând 2 case în Moroasa 2, 9 ca- de Afaceri şi aportul de capital al acţionarilor. Se estimează că prin
şi defecte. Tel. 0757-612642. (R.R)
Vând în Bocşa cărucior nou, mere, 3 băi, pivniţă, curte betonată, implementarea acestui proiect va avea loc o îmbunătăţire a serviciilor
pătuţ cu saltea şi ţarc, 700 lei. Tel. grădină, 145.000 €. Tel. 0355- de termoficare şi tarife accesibile pentru abonaţii la sistemul centralizat
427473.
(continuare în pagina 6) de încălzire.
0757-658961, 0766-494477. (R.R)
(Dan Apostolescu)
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Central@ termic@ pe biomas@ la Re}i]a

Fr@]ie pe bani europeni
O efervescenţă remarcabilă a cooperării
româno-sârbe a apărut pe fundamentul
banilor europeni. Bani care i-au reînfrăţit
practic pe români şi pe sârbi, după ce, câţiva
ani buni, relaţiile bilaterale se răciseră vizibil,
mai ales în urma poziţiei României faţă de
războiul din Balcani. Este, desigur, poate o
interpretare simplistă a lucrurilor, dar, ambele
“tabere” au sesizat avantajele scrierii de
proiecte şi, deci, ale derulării unor manifestări
comune. Cărăşenii, de pildă, dar şi partea de
Vest, în general, se dovedesc activi la scrierea
de proiecte. Acum, au la dispoziţie un nou
pachet de finanţare, de peste 10 milioane de

euro, bani care se pot atrage în zona de Vest,
în cadrul cooperării transfrontaliere cu Serbia.
Proiectele care vor fi depuse pe acest instrument de finanţare trebuie să fie înscrise pe
trei axe prioritare: dezvoltare economică şi
socială, mediul şi pregătirea pentru situaţii de
urgenţă, promovarea unor activităţi “people to
people”.
Sunt tot atâtea direcţii unde românii din
partea de vest a ţării şi sârbii din zonele
conexe de frontieră pot să deruleze programe
interesante, aşa cum au fost şi cele de până
acum. Împreună, cele două arii “conectate”
prin banii europeni au reuşit să ducă la capăt
proiecte commune legate de protecţia mediului, de conservarea culturii minorităţilor, edita-

rea de tipărituri şi alte acţiuni menite a pregăti o
viitoare coexistenţă, atunci când şi Serbia va
deveni membru al Uniunii Europene. Cele
aproape 10, 5 milioane de euro aflate la dispoziţia lor sunt o nouă posibilitate, un nou început
în acest domeniu. Rămâne însă, am mai putea
spune, de surmontat una din problemele pe
care le sesizează cei care derulează proiecte:
intervalul dintre avansul ce trebuie depus de
beneficiari şi decontul final al banilor.
Reprezentanţii ministerului de resort fac însă
cunoscut că 20 la sută din acest avans se
poate returna imediat. Cu toate acestea, cofinanţarea continuă să reprezinte o problemă,
indiferent de tipul de program european
(Dan Apostolescu)
accesat.
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Oraviţa

perioada
11 - 21 Noiembrie 2010

5 949994 960103

În perioada 9 - 19 noiembrie, la Bocşa se va
desfăşura manifestarea “Zilele Culturii”, organizată
de Casa Orăşenească de Cultură, Biblioteca “Tata
Oancea” şi Primăria Bocşa. În program sunt incluse
vernisaje ale unor expoziţii de artă plastică, lansări de
carte, simpozioane, concursuri sportive.

La Biserica romano catolică “Maria Zăpezii” din Reşiţa a avut loc miercuri,
10 noiembrie o Sfântă liturghie cu prilejul sărbătorii Sfântului Martin din Tours.
Pe traseul Biserică, Universalul Vechi, Casa de cultură a Sindicatelor s-a
desfăşurat alaiul lampioanelor. Acţiunea face parte din manifestările de
toamnă organizate de Forumul Democratic la Germanilor din C-S în
colaborare cu Asociaţia Germană de cultură şi educaţie a adulţilor Reşiţa.

Ping-pong între Prim@ria Re}i]ei }i Aquacara}
Inaugurarea Staţiei de Epurare în valoare de
aproape 14 milioane de euro de la Reşiţa s-a soldat
cu un fel de ping-pong declarativ generat de un
amestec de neînţelegeri, orgolii dar şi de poziţii
quasipolitice. Războiul declaraţiilor are loc în această perioadă în principal între primarul municipiului,
Mihai Stepanescu şi Anatoli Liber, directorul executiv
al SC Aquacaraş SA, beneficiarul lucrărilor ISPA, din
cadrul cărora face parte şi Staţia de Epurare.

lucrările ISPA. Cei trei au susţinut, pe ansamblu, că
de la un asemenea eveniment nu putea lipsi primarul
în exerciţiu, beneficiarul, practic, alături de reşiţeni,
al rodului lucrărilor ISPA. În plus, a declarat Liviu
Spătaru, nimeni nu a mulţumit reşiţenilor pentru că
vor suporta o coparticipare de circa 2,7 milioane de
euro din costul total de aproape 14 milioane de euro
al Staţiei de Epurare.
În replică, Anatoli Liber, organizând la rândul lui o
conferinţă de presă, a spus că totul se datorează
unei neînţelegeri. El susţine că primarul a confirmat
cu doar două ore înainte participarea sa, solicitând,
totodată, trei locuri în prezidiu, ceea ce nu mai era
posibil. Pe de altă parte, o anumită lipsă de
comunicare există, pentru că, de pildă, Aquacaraş
solicită către primărie rezolvarea creanţelor pe care
municipalitatea le are către Aquacaraş dar nu
participă la comandamentele pe tema ISPA pe care
această instituţie le organizează periodic.
(Dan Apostolescu)

Totul a pornit de la faptul că primarul Stepanescu
nu a participat la inaugurarea festivă organizată de
cei implicaţi în implementarea proiectului. Edilul şef
susţine că nu a fost invitat nominal, aşa cum ar fi fost
protocolar, ci invitaţia a venit la modul general. La
eveniment au participat cei doi viceprimari, Cristian
Panfil şi Sorin Simescu, precum şi câţiva specialişti
din Primărie. Mihai Stepanescu a susţinut, ulterior, o
conferinţă de presă, alături de foştii primari Mircea
Popa şi Liviu Spătaru, în timpul mandatelor cărora a
demarat modernizarea Uzinei de Apă şi, respectiv,

De fiecare dată când au fost solicitate opriri ale
furnizării apei potabile, intervalul orar necesar
realizării lucrărilor a fost stabilit de însăşi Contractant
însă în repetate rânduri acesta nu a fost capabil săşi respecte angajamentele.”
Totodată Primăria Municipiul Reşiţa acuză
Aquacaraş de faptul că nu avea aprobare pentru
oprirea apei de marţi. Autorităţile locale au solicitat
ca întreruperea apei să se execute în 2 etape, în
intervalele orare 08.00-14.00, respectiv 22.0005.00, pentru a nu perturba activitatea instituţiilor
publice, de învăţământ, a spitalelor şi a societăţilor
comerciale. Nerespectarea acestei cerinţe a dus la
sancţionarea societăţii Aquacaraş de către primărie,
cu suma de 50.000 lei.
În luna octombrie Aquacaraş a mai fost
sancţionată de două ori, tot cu suma de 50.000 de lei
pentru întreruperile de apă din 13 şi 18 octombrie, pe
motiv că nu a respectat normele de protecţia igienei
publice a sănătăţii populaţiei - oprirea apei fără
aprobare din partea Consiliului Local şi fără a
respecta orarul impus de acesta, respectiv orele
22.00-05.00. În prezent amenzile primite de
Aquacaraş de la primărie se ridică la suma de
aproximativ 160.000 lei.
Lucrările ISPA au fost demarate în data de 10
noiembrie 2008 iar data de finalizarea trebuia să fie
14 noiembrie 2010. Cu toate acestea reşiţenii vor
mai avea de îndurat opriri ale apei, şosele sparte,
praf şi mizerie până în vara anului viitor, când se
presupune că se va finaliza proiectul ISPA.
Larisa Crîsta

Teatrul de Vest Reşiţa
Teatrul de Vest Reşiţa prezintă următoarele spectacole :
Joi, 11.11.2010 ora 10,00 la sala de spectacole a teatrului spectacolul CROITORAŞUL CEL VITEAZ, adaptare de Dan Mirea dupa
Fraţii Grimm, regia aristică Dan Mirea, scenografia N.D. Vlădulescu.
Din dstribuţie facparte actorii: Marius Tudor, Ana-Maria Cizler, Adina
Panait, Florin Ruicu, Miruna Grangure, Sorin Fruntelată, Florin Ibraşi.
Duminică, 14.11.2010 ora 18,00 la sala de spectacole a teatrului
spectacolul BIGAMUL de Ray Cooney, traducerea Radu Sas, regia
artristică Cristian Ioan, scenografia Florica Zamfira Din distribuţie fac
parte actorii: Constantin Bery, Florin Ruicu, Camelia Ghinea, AnaMaria Cizler, Sorin Fruntelată, Dan Mirea, Marius Tudor şi Nicolae
Pârvulescu.

La Re}i]a se îngusteaz@ orizonturile
Scăderea puterii de cumpărare şi îngustarea permanentă a
posibilităţilor de afirmare profesională sau măcar cele de existenţă
este, la Reşiţa, un proces lung, care vine de la începuturile recesiunii
industriale. O industrie care permitea, odinioară, acestui oraş, să
respire puternic. Din păcate, recesiunea s-a împletit, nefericit, cu lipsa
de viziune a guvernanţilor locali, încă după 1990.
Aşa că municipiul capitală a Banatului Montan nu este în acest
moment un oraş foarte scump, susţin economiştii, dar ţinând cont de
resursele anemice ale populaţiei, existenţa aici poate deveni dificilă.
Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică a Judeţului CaraşSeverin, cel mai bine au cţştigat în ultimii ani cei din domeniul
tranzacţiilor şi intermedierilor financiare, urmaţi de cei din administraţia
publică şi de cei de la regiile de curent electric şi gaze naturale.
Semnificativ pentru lipsa de dezvoltare economică a oraşului este
poate li faptul că salariile de la firmele private au rămas mult în urma
categoriilor pomenite mai sus.
O locuinţă confort doi costă acum la Reşiţa ceva peste 20.000 de
euro, în timp ce apartamentele confort unu şi cu îmbunătăţiri pot ajunge
până la 30.000 de euro, dar piaţa este aproape blocată în acest
moment. Garsonierele se vând începând de la 11.000 de euro până la
maxim 17.000-18.000. La case preţurile sunt, evident, cele mai neunitare, dar cine-şi doreşte o căsuţă pe care trebuie să o modernizeze
ulterior, poate să o găsească şi la 30.000 de euro. Chiriile oscilează în
general între 100 şi 150 de euro. Ceea ce încarcă însă cu adevărat
bugetul reşiţenilor este întreţinerea tot mai costisitoare şi facturile CET
Energoterm. Sistemul centralizat de încălzire mai are numai circa 6000
de abonaţi dar mulţi dintre ei acumulează datorii însemnate atunci
când trebuie să suporte pe perioada iernii facturi şi de 400 de lei.
Un alt factor suplimentar de stres pentru reşiţean sunt alimentele
care se scumpesc, mai ales în magazinele mici, acolo unde proprietarii
au prins o şmecherie comercială: adaugă tot la câteva zile mici sume la
preţ, nesemnificative la o primă vedere dar care în timp îşi manifestă
efectele. Criza economică şi financiară i-a determinat, în plus, pe mulţi
dintre reşiţeni, să-şi achite cu greu ratele la creditele de la bănci iar
pespectivele sunt destul de sumbre, din moment ce crearea de locuri
de muncă rămâne la poalele Semenicului un vis frumos.
(Dan Apostolescu)

Parcări noi la Reşiţa

Scandalul apei oprite
În urma opririi furnizării apei potabile din data de
9 noiembrie şi reluarea acesteia abia după 24 de ore,
conducerea Aquacaraş anunţă printr-un comunicat
de presă luare de măsuri dure împotriva societăţii
Hidroconstrucţia.
Cei de la Aquacaraş susţin că „întârzierea în
reluarea furnizării apei potabile după oprirea
programată şi anunţată pentru data de 09 noiembrie
2010 se datorează incapacităţii coordonatorilor de la
HIDROCONSTRUCŢIA SA de a-şi evalua corect
timpul necesar executării lucrărilor. Aceştia şi-au
stabilit singuri, ca interval de timp necesar realizării
lucrărilor, perioada dintre orele 08.00-21.00.
În anunţul de oprire a furnizării apei potabile
Aquacaraş SA a luat în considerare şi timpul necesar
reechilibrării sistemului de distribuţie al apei potabile, a aprobat şi anunţat oprirea în intervalul orar
08.00-23.00, intenţionându-se ca apa să ajungă
efectiv la robinetul cetăţenilor la ora anunţată.
Datorită unei lipse crase de organizare şi de
experienţă a celor implicaţi în executarea propriu
zisă a lucrărilor Aquacaraş SA nu a putut relua
furnizarea apei potabile la ora anunţată, fiind forţată
să suporte consecinţele incompetenţei personalului
Contractantului, acesta nefinalizând în timp util
lucrările la 2 cămine de vane amplasate la intersecţia
B-dului Muncii cu strada Progresului şi Ţarcului cu
Rodnei.
Nefiind prima oară când Contractantul nu îşi
respectă angajamentele asumate, Aquacaraş SA va
lua măsuri ferme împotriva acestuia mergând chiar
până la rezilierea Contractului de lucrări.

Compania Naţională de Autostrăzi
şi Drumuri Na ţionale anunţ ă
finalizarea până la sfârşitul anului a
sectoarelor Bahna-Mehadia, Domaşnea-Caransebeş şi CaransebeşLugoj, de pe Drumul European 70.

Miercuri, 10 noiembrie au fost recepţionate 2 noi parcări. Este vorba
de parcarea de pe Bulevardul Muncii (sens giratoriu Kaufland), cu un
număr de 34 locuri de parcare şi o valoare de 66.000 lei, respectiv
parcarea de pe Aleea Gladiolelor unde au fost amenajate 44 de locuri
de parcare şi a cărei valoare totală este de 72.000 lei.
Tot în anul 2010 au mai fost asfaltate următoarele parcări: două
parcări pe Aleea Mărghitaş, 2 parcări pe Aleea Trei Ape, o parcare nouă
pe A.I.Cuza şi alta pe Aleea Felix, nr. 1.
Larisa Crîsta

Săptămâna politică locală

Săptămâna politică locală

[@r@ni}tii vor o zi de rug@ciune pentru România
PNŢCD Caraş-Severin a solicitat ieri, prin intermediul unei conferinţe de presă susţinute ieri de preşedintele Dan Oberşterescu, de secretarul general
Alimpie Domăşnean şi de primvicepreşedintele Dan
Sârbu, declararea unei zile naţionale de rugă pentru
România, în 28 noiembrie. Acest apel are caracter
naţional şi pleacă de la împrejurările nefaste pentru
România ale anilor 1940. Ţărăniştii susţin că ţara
noastră are nevoie de întoarcerea la Hristos şi de

apărarea civilizaţiei creştine. A fost aleasă ziua de 28
noiembrie pentru faptul că la această dată în Basarabia vor avea loc alegeri foarte importante pentru
destinul european al acestei ţări ruptă odată din
trupul României. Liderii ţărănişti din Caraş-Severin
au solicitat în acest sens o audienţă la Prea Sfinţia
Sa Lucian Mic, episcopul Caransebeşului dar se vor
întâlni şi cu reprezentanţii altor culte pentru un lobby
(Dan Apostolescu)
la autorităţile române.

La Caransebeş a fost înfiinţat un club de Arta Handmade şi Artizanat pentru Copii l La Oţelu Roşu au fost finalizate lucrările de reabilitare a grădiniţei PN 2 l
Opririle de apă potabilă la Reşiţa se pot efectua numai ziua, a declarat Anatoli Liber, directorul executiv al SC Aquacaraş SA l Angajaţii Primăriei Reşiţa au început
să demonteze limitatoarele de viteză din oraş, montate în luna iulie l În Parcul Tricolorului şi în Parcul Copilului din Lunca Bârzavei au fost forate la comanda
primăriei două fântâni cu apă potabilă l Aquacaraş se află în pline demersuri de a obţine finanţarea pe Programul Operaţional Sectorial de Mediu, prin intermediul
căruia în Caraş-Severin ar putea intra încă 108 milioane de euro l Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional Domogled-Valea Cernei se va întruni în şedinţă de lucru
astăzi, de la ora 9, în Băile Herculane l Lucrările de reabilitare capitală ale clădirii care adăposteşte Primăria Oţelu Roşu se apropie de final l Spitalul Orăşenesc
din Moldova Nouă desfăşoară în această perioadă o nouă licitaţie de atribuire a lucrărilor de reabilitare termică finanţate de Ministerul Sănătăţii 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, semidecomandat, bloc din cărămidă, situat în Lunca
Pomostului, B-dul A.I. Cuza, et. 2/4. Preţ
28.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, bloc din cărămidă, situat în Reşiţa,
lângă Universitatea Eftimie Murgu, et. 2/4.
Preţ 26.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând magazin alimentar 70 mp, teren 70
mp, fond de marfă 10.000 € (cifră de afaceri
lunară 25.000 €), zonă comercială atractivă.
Preţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz) situat în
Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând cameră de cămin (hol, baie, cameră) situată în Reşiţa, Calea Caransebeşului,
zona Căminelor. Preţ 4.600 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 4 camere, 2 holuri, atelier, 2
camere în curte, teren 370 mp, situată în
Reşiţa, str. Primăverii. Preţ 30.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, et. 1/4, confort 2, situat în Reşiţa, Al.
Nuferilor. Preţ 20.000 € neg. Tel. 0255221529, 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. Timişoara - 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 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 decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 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.

ANUNŢ PUBLIC
Primăria Oraşului Bocşa, cu sediul în Bocşa, str. 1 Decembrie, nr. 22, titular la
PLANULUI URBANISTIC ZONAL: „DEZVOLTARE ZONA LOCUINŢE INDIVIDUALE
ZONA SOARELUI-BOCŞA ROMÂNĂ”
Anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a PUZ-ului, respectiv
depunerea lui în vederea declanşării etapei de încadrare pentru obţinerea avizului de
mediu.
Informaţiile privind prevederile PUZ-ului propus pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, la sediul
Primăriei Oraşului Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în zilele de luni-vineri, între
orele 09.00-15.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

1 nov. ‘10
2 nov. ‘10
3 nov. ‘10
4 nov. ‘10
5 nov. ‘10
8 nov. ‘10
9 nov. ‘10
10 nov. ‘10

134,1519
133,8753
133,4240
132,0119
134,9981
137,5136
140,1347
139,7741

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02

USD 11 Octombrie - 10 Noiembrie 2010 EURO

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10

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

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € 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 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând 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 (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 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, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, 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 Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
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 Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Din ianuarie 2011, va începe distribuirea cardului naţional de sănătate.
Primele persoane care vor primi aceste carduri sunt cele care plătesc 5,5% la
asigurările de sănătate. Valoarea acestui card va fi probabil de doi euro.
Cardurile naţionale de sănătate se vor emite individual, pentru fiecare asigurat
având vârsta de minim 14 ani, urmând ca cip-ul acestora să conţină inclusiv
status-ul de donor de organe.

Luni, 8 noiembrie, a avut loc la Bucureşti
Summit-ul Dunării. Prin Declaraţia privind
Regiunea Dunării, adoptată la finalul reuniunii,
statele riverane confirmă sprijinul politic pentru
viitoarea Strategie a Uniunii Europene pentru
Regiunea Dunării.

M@suri în domeniul asigur@rii
unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
Pentru informarea corectă a persoanelor interesate de 5 ani se pot constitui din cel mult perioada noiembrie 2005
„cumpărarea de vechime” în conformitate cu prevederile noiembrie 2010.
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2010 privind
5. Contractul poate fi încheiat oricând?
unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de
Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul
persoane în sistemul public de pensii,
prevederilor OuG nr. 94/2010 poate fi solicitată numai în
Casa Naţională de Pensii precizează următoarele:
perioada 2 noiembrie 31 decembrie 2010.
1. OuG nr.94/2010 a fost publicată în Monitorul
6. Ce avantaj prezintă acest contract pentru o
Oficial al României, Partea I, nr.729 din 2 noiembrie
persoană?
2010 şi, ca atare, a intrat în vigoare la data de 2
Avantajul constă în recunoaşterea stagiului de
noiembrie 2010.
cotizare în sistemul public de pensii pentru perioadele
2. Cine poate încheia contract de asigurare pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale
socială?
actualizată. Trebuie precizat că:
Orice persoană, indiferent de cetăţenie, domiciliu sau l unele persoanele nu s-ar putea pensiona fără aceste
perioade, neavând realizat stagiul minim de cotizare
reşedinţă, care îndeplineşte următoarele condiţii:
l nu are calitatea de pensionar la data încheierii prevăzut de lege;
l alte persoane pot realiza un stagiu de cotizare mai
contractului de asigurare socială;
l nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de mare, cu consecinţe directe asupra cuantumului mai mare
pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia, în al pensiei pe care o vor obţine în viitor.
perioada pentru care se solicită asigurarea;
7. Câţi bani trebuie plătiţi?
l nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de penVenitul asigurat la care se achită contribuţia de
sii în perioada pentru care se solicită o astfel de asigurare.
asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare
3. Ce formalităţi trebuie îndeplinite?
socială, este ales de persoana care încheie contractul şi
l Completarea contractului de către persoana nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe
interesată sau de către mandatarul acesteia;
ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din
l Completarea unei declaraţii;
perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul
l Prezentarea procurii speciale, în cazul în care public. Venitul asigurat la care se achită contribuţia de
contractul este încheiat prin mandatar;
asigurări sociale nu este plafonat.
l La depunerea documentelor necesare va fi prezentat
8. Când trebuie făcută plata?
şi actul de identitate.
Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale
4. Pe ce perioadă poate fi încheiat contractul?
datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi
Contractul de asigurare socială prevăzut de OuG nr. plătită în una sau mai multe tranşe, fără a depăşi data de
94/2010 se încheie numai pentru perioade anterioare 31 decembrie 2010.
(pentru cel mult 5 ani anteriori încheierii contractului). Cei
CNPAS, BIROUL DE PRESĂ, 5 Noiembrie 2010

Guvernul intenţionează să
aprobe, în maxim două săptămâni,
ordonanţa de urgenţă privind
obligativitatea echipării maşinilor
cu anvelope de iarnă în perioada 1
noiembrie-31 martie.

Aten]ie! În aceast@ perioad@ exist@ un risc
mai mare de îmboln@vire cu trichineloz@
Specialiştii epidemiologi recomandă populaţiei să nu
consume carne de porc neexaminată trichineloscopic şi
să evite achiziţionarea acesteia din alte locuri decât
magazine specializate.
De asemenea, este necesară o atenţie mărită la
consumul de carne de porc insuficient prelucrată termic,
deoarece procedeele de sărare, afumare sau uscare a
cărnii nu distrug larvele.
Trichineloza este o boală determinată de Trichinella
spiralis, care ajunge în organismul uman în urma
consumului de carne infestată.
Majoritatea infecţiilor sunt asimptomatice, însă există
şi forme clinice de boală cu evoluţie severă care pot cauza
moartea prin complicaţiile pe care le produc.
Manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de
carne ingerată, de masivitatea infestării ei şi de rezistenţa
organismului.
Semnele clinice de boală sunt: tulburări digestive
(dureri abdominale, diaree, greţuri vărsături), care apar la
1-2 zile după consumul de carne infestată, febra, edeme
palpebrale şi faciale însoţite de conjunctivită, dureri
musculare şi adinamie.
Factorii favorizanţi ai îmbolnăvirii la om sunt
reprezentaţi de:
1. Consumul cărnii de porc sau vânat neexaminată
trichineloscopic
2. Unele obiceiuri culinare: prepararea termica “în
sânge”, sau consumul de preparate crude sau insuficient
prelucrate termic: pastrama, cârnat uscat sau afumat,
şuncă.
3. Achiziţionarea de către populaţie a cărnii din alte
locuri decât centrele comerciale specializate.
4. Tăierea clandestină a animalelor
Boala nu se transmite interuman.
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, Bucureşti, 03-11-2010

l Programul “Rabla” 2010, pentru care voucherele vor expira pe 23 noiembrie, va fi prelungit, o singură dată, până la 31 ianuarie 2011 l Aeroportul din
Timişoara a fost certificat ca aeroport internaţional, potrivit noilor norme aeriene l Valoarea timbrului cinematografic ar putea creşte de la 2% la 3% din preţul
unui bilet, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional l A intrat în vigoare Legea nr. 178/2010 privind parteneriatul publicprivat l Deţinuţii care muncesc vor avea dreptul la cel puţin două zile consecutive de repaus pe săptămână iar cei care nu au bani vor putea trimite scrisori pe
cheltuiala penitenciarului l În 8 noiembrie 2010, a fost semnat „Tratatul între România şi Republica Moldova privind regimul frontierei de stat, colaborarea şi
asistenţa mutuală în probleme de frontieră” l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Norma tehnică din 2010, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltarii Rurale de completare a registrului agricol pentru
perioada 2010-2014 (M.O. nr. 650/20.09.2010)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1477/2010
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului
mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea
modelului si continutului formularului "Declaratie privind
obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de
completare si depunere a acestuia (M.O. nr. 653/21.09.2010)
l O.u.G. nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor
prevazute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea imbunatatirilor
funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a
terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de
interes national, judetean si local (M.O. nr. 653/21.09.2010)
l H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006, aprobate prin
H.G. nr. 1.425/2006 (M.O. nr. 661/27.09.2010)
l O.u.G. nr. 86/2010 pentru modificarea şi completarea
O.u.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru
plata energiei termice (M.O. nr. 662/27.09.2010)
l Ministerul Administratiei şi Internelor: Dispozitia din 2010 Dispoziţiile generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere şi spatii de intretinere şi reparatii (M.O. nr. 663/28.09.2010)
l Monitorul Oficial: Actul din 2010 privind Cuantumul total al
sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice
în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea
activitatii partidelor politice şi a campaniilor electorale (M.O.
nr. 665/28.09.2010)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale
nr. 1334/2010 privind aprobarea liniilor prioritare pentru
subventionarea în anul 2011, de la bugetul de stat, a
asociatiilor şi fundatiilor, în baza Legii nr. 34/1998 privind
acordarea unor subventii asociatiilor şi fundatiilor romane cu
personalitate juridica, care infiinteaza şi administreaza unitati
de asistenta sociala, precum şi pentru aprobarea
Regulamentului de organizare şi functionare al Comisiei de
evaluare şi selectionare şi a Grilei de evaluare a asociatiilor şi
fundatiilor (M.O. nr. 665/28.09.2010)
l Ordinul Casei Nationala a Asigurarilor de Sanatate nr.
710/2010 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii şi
al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii

4

| 11 - 17 Noiembrie 2010 | PRISMA

asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale
de sanatate pentru anul 2010 (M.O. nr. 666/29.09.2010)
l Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri:
Norma metodologica din 2010 pentru desemnarea organismelor de certificare a echipamentelor pentru agrement (M.O.
nr. 667/29.09.2010)
l Ordinul Casei Nationala a Asigurarilor de Sanatate nr.
737/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului
presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.
615/2010 privind aprobarea metodei de calcul al pretului de
referinta pentru medicamentele cu şi fara contributie
personala prescrise în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr.
668/30.09.2010)
l Ordinul Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 1348/2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului
mediului şi dezvoltarii durabile şi al ministrului economiei şi
finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei
cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul
Programului operational sectorial "Mediu" 2007-2013 (M.O.
nr. 668/30.09.2010)
l Ordinul Agentiei Nationala pentru Resurse Minerale nr.
142/2010 pentru modificarea Instructiunilor privind eliberarea
permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul presedintelui
Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009 (M.O.
nr. 669/30.09.2010)
l O.u.G. nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 669/30.09.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor: Ghidul din 2010 - de
finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa,
sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare,
canalizare şi statii de epurare (M.O. nr. 670/01.10.2010)
l Hotararea Camerei Consultantilor Fiscali nr. 13/2010 privind sustinerea examenului pt. atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2010 (M.O. 670/01.10.2010)
l H.G. nr. 995/2010 pentru modificarea şi completarea H.G.
nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat
producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate,
precum şi pentru modificarea şi completarea H.G. nr.
759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
imbunatatirea calitatii produselor agricole în sectorul de
agricultura ecologica (M.O. nr. 670/01.10.2010)
l Ordinul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
National nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, şi a Listei

monumentelor istorice disparute (M.O. nr. 670/01.10.2010)

l Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 32/2010 privind
nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, valabil în luna octombrie 2010. (M.O. nr. 671/01.10.2010)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
214/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor şi dezvoltarii rurale nr. 219/2007
pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor în
agricultura ecologica (M.O. nr. 673/04.10.2010)
l Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale
nr. 1377/2010 pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din
H.G. nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de munca
a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare
realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie
2001 (M.O. nr. 674/04.10.2010)
l O.u.G. nr. 90/2010 pt. modificarea şi completarea Legii nr.
31/1990 privind societatile comerciale (M.O. 674/04.10.2010)
l Legea 178/2010 a parteneriatului public-privat Ministerul
Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale: Procedura din 2010 de
autorizare a unitatilor protejate (M.O. nr. 676/05.10.2010)
l H.G. nr. 996/2010 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.u.G. nr.
5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum şi a unor facilitati populatiei pentru plata energiei
termice, cu modificarile şi completarile ulterioare, aprobate
prin H.G. nr. 1.350/2006 (M.O. nr. 677/06.10.2010)
l Ordinul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri nr. 1747/2010 privind incetarea procedurii de
administrare speciala în perioada de privatizare, instituita la
Societatea Comerciala "Moldomin" - S.A. Moldova Noua,
judetul Caras-Severin (M.O. nr. 679/07.10.2010)
l Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2374/2010
privind stabilirea termenului de declarare şi de plata pentru
sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, în
situatia în care beneficiarul transferului de active nu este
persoana inregistrata în scopuri de taxa pe valoarea adaugata
(M.O. nr. 679/07.10.2010)
l Ministerul Sănătăţii: Metodologia din 2010 pentru
desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc şi pe post în
medicina, medicina dentara şi farmacie, sesiunea 21
noiembrie 2010 (M.O. nr. 680/07.10.2010)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
203/2010 privind actualizarea Listei cu substantele active
autorizate pentru utilizare în produse de protectie a plantelor
pe teritoriul Romaniei (M.O. nr. 680/07.10.2010)

La finalul unei reuniuni a celor patru ţări
membre ale grupului de la Vişegrad,
preşedinţii polonez, ceh, slovac şi ungar s-au
pronunţat în favoarea unei politici europene
comune pentru minoritatea romă, numeroasă
în centrul şi estul Europei.

Miniştrii din cele 21 de state membre ale
forumului de Cooperare Economică AsiaPacific (APEC), reuniţi în aceste zile în
Japonia, au convenit asupra interzicerii de
noi măsuri protecţioniste în următorii 3 ani
pentru a proteja economia mondială.

Japonia va decide dacă participă la negocieri pentru un acord de comerţ
liber în zona Asia Pacific promovat de SUA până în iunie viitor. Washingtonul
presează Japonia şi Coreea de Sud să se alăture negocierilor pentru TransPacific Partnership (TPP) în încercarea de a contracara eforturile Chinei
pentru un acord de liber schimb în regiune. TPP implică SUA, Australia,
Noua Zeelandă, Brunei, Singapore, Chile, Vietnam, Peru şi Malaezia.

Comisia European@ adopt@ pachetul
Extindere pe 2010
Comisia Europeană a adoptat pachetul Extindere, în care prezintă
evaluarea anuală efectuată de Comisie a agendei de extindere a
Uniunii Europene. Evaluarea prezintă stadiul actual al pregătirilor,
provocările viitoare şi calea de urmat pentru ţările din Balcanii de Vest,
Turcia şi Islanda. Comisia propune acordarea statului de ţară
candidată Muntenegrului şi recomandă deschiderea negocierilor de
aderare cu Muntenegru şi Albania în momentul în care aceste ţări vor
îndeplini o serie de principii-cheie prevăzute în avize. Comisia
confirmă intrarea Croaţiei în faza finală a pregătirilor sale de aderare.
Întrucât Tratatul de la Lisabona elimină blocajele instituţionale şi
creează ocazia punerii în aplicare comune a tuturor instrumentelor de
afaceri externe (instrumentele PESC şi cele comunitare), agenda de
extindere îşi poate urma cursul. Negocierile cu Croaţia au intrat în faza
finală, în timp ce cele cu Turcia avansează, chiar dacă într-un ritm lent.
Au fost lansate negocierile de aderare cu Islanda, iar cererea Serbiei
de aderare la UE este în curs de examinare. Comisia şi-a prezentat
avizele privind cererile Albaniei şi Muntenegrului de aderare la UE.
Comisia şi-a reiterat recomandarea din 2009 de deschidere a
negocierilor de aderare cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei şi
a reconfirmat perspectiva europeană a Bosniei şi Herţegovina şi a
Kosovo.
Eforturile de reformă din ţările care participă la procesul de
extindere au început deja să le aducă beneficii tangibile cetăţenilor
acestora. Cetăţenii Albaniei şi ai Bosniei şi Herţegovina vor putea în
curând să călătorească fără viză în UE. Serbia, Muntenegru şi Fosta
Republică Iugoslavă a Macedoniei beneficiază de la începutul acestui
an de regimul de călătorii fără viză. În întreaga regiune din care fac
parte ţările care participă la procesul de extindere, multe economii
înregistrează un reviriment în ciuda crizei mondiale; nivelul de
protecţie a drepturilor omului şi nivelul de respectare a libertăţilor
fundamentale încep să se apropie de cele ale UE, iar cooperarea
regională înregistrează progrese semnificative. Au fost consolidate
pacea şi stabilitatea, de acestea beneficiind nu numai regiunea
respectivă, ci şi întreaga Europă.
Pentru ţările candidate şi potenţial candidate, pregătirile dure
pentru aderare necesită întreprinderea unui proces profund de
reformă. Rămân numeroase provocări, printre cele mai importante
numărându-se buna guvernanţă, statul de drept şi libertatea de
expresie. Cooperarea deplină cu Tribunalul Penal Internaţional pentru
Fosta Iugoslavie rămâne o condiţie-cheie pentru întregul proces de
aderare a mai multor ţări. Este nevoie de diplomaţie constructivă
pentru ca problemele bilaterale să nu obstrucţioneze procesul de
aderare în ansamblul său.
TABELUL ĂRILOR CANDIDATE ȘI POTENIAL CANDIDATE
l CROAIA: ţară candidată - şi-a depus candidatura în 2003. Au fost
închise provizoriu 25 de capitole din 35. Negocierile de aderare au

intrat în faza finală şi ar trebui încheiate în momentul în care Croaţia îşi
va atinge ultimele obiective de referinţă rămase, în special în domeniul
judiciar şi al drepturilor omului.
l TURCIA: ţară candidată - şi-a depus candidatura în 1987. 13
capitole sunt deschise şi 1 capitol a fost închis provizoriu. Pentru ca
Turcia să poată avansa într-un ritm mai susţinut în negocierile de
aderare, trebuie să pună în aplicare integral obligaţiile care îi revin în
temeiul uniunii vamale şi să facă progrese în ceea ce priveşte
normalizarea relaţiilor sale cu Cipru.
l ISLANDA: ţară candidată - şi-a depus candidatura în 2009,
negocierile de aderare fiind deschise în iulie 2010. Urmează să
înceapă procesul de examinare analitică. Întrucât Islanda este deja
membră a SEE şi a spaţiului Schengen, o mare parte a legislaţiei
acesteia este deja aliniată la cea a UE.
l FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ A MACEDONIEI: ţară
candidată - şi-a depus candidatura în 2004. Fosta Republică
Iugoslavă a Macedoniei continuă să îndeplinească în mod satisfăcător
criteriile politice, iar Comisia şi-a reiterat recomandarea din 2009 de
deschidere a negocierilor de aderare. Întrucât pentru deschiderea
negocierilor este necesară decizia unanimă a statelor membre, este
esenţială găsirea unei soluţii negociate şi acceptate de toate părţile a
problemei privind numele ţării.
l MUNTENEGRU: ţară potenţial candidată - şi-a depus candidatura
în 2008. În avizul său, Comisia recomandă să i se acorde statul de ţară
candidată şi să se deschidă negocierile în cazul în care Muntenegru
înregistrează progrese într-o serie de domenii-cheie, prevăzute în
aviz.
l ALBANIA: ţară potenţial candidată - şi-a depus candidatura în
2009. În avizul său, Comisia recomandă deschiderea negocierilor în
cazul în care Albania înregistrează progrese într-o serie de domeniicheie, prevăzute în aviz.
l SERBIA: ţară potenţial candidată - şi-a depus candidatura în
2009. La 25 octombrie 2010, Consiliul Afaceri Generale a transmis
cererea de aderare a Serbiei Comisiei, care va începe să pregătească
avizul pentru această ţară.
l BOSNIA ȘI HEREGOVINA: ţară potenţial candidată nu şi-a
depus candidatura la UE. Lipsa unei viziuni comune a liderilor politici
cu privire la direcţia în care trebuie să se îndrepte ţara a continuat să
blocheze reformele-cheie şi înregistrarea de noi progrese privind
aderarea la UE.
l KOSOVO: ţară potenţial candidată nu şi-a depus candidatura la
UE. UE sprijină eforturile Kosovo de a concretiza perspectiva sa
europeană şi a lansat în ianuarie dialogul privind procesul de
stabilizare şi asociere. Comisia va continua să promoveze
participarea Kosovo la programele relevante ale Uniunii.
IP/10/1485, Bruxelles, 9 noiembrie 2010

În timpul vizitei din Europa ,
Preşedintele Hu Jintao s-a angajat să ajute
Portugalia să-şi găsească drumul de ieşire
dintr-o criză financiară profundă. El nu a
precizat care sunt aceste măsuri.
Portugalia a sărbătorit vizita lui Hu prin
ceremonii şi banchete, la fel cum a făcut
Franţa pentru liderul chinez în cele trei zile
petrecute acolo săptămâna trecută.
Companiile franceze au câştigat contracte
cu China în valoare de 16 miliarde de euro.
China îşi menţine angajamentul de a
investi în obligaţiuni europene a declarat
pentru agenţiile de presă adjunctul
ministrului chinez de externe, care a fost
parte a delegaţiei chineze.
Beijing a investit recent masiv în Italia şi
Grecia şi a ajutat Spania prin cumpărarea
de obligaţiuni guvernamentale iar Primul
ministru britanic David Cameron se va afla
în vizită la Beijing săptămâna viitoare,
însoţit de o largă delegaţie oficială britanică.
"Aştept cu nerăbdare un Consiliul de
Securitate al ONU reformat, care include
India în calitate de membru permanent,"
spus Obama în parlamentul indian la
sfârşitul vizitei de trei zile în statul asiatic.
Preşedintele american Barack Obama
se află într-un turneu de zece zile în Asia, pe
parcursul căruia va participa inclusiv la
Summit-ul G20, care va avea loc la Seul şi la
Reuniunea la Nivel Înalt a Forumului AsiaPacific de la Yokohama din Japonia.
Premierul rus Vladimir Putin va vizita
Sofia la 13 noiembrie 2010, pentru discuţii
nu doar pe tema South Stream, dar şi pe
alte proiecte de dimensiuni mari în domeniul
energie, centrala nucleară de la Belene şi
conducta de petrol Burgas-Alexandroupolis
fiind doar două dintre ele.
Înaintea vizite, compania de stat
Bulgarian Energy Holding (BEH) şi Gazprom au fost de acord să lanseze o licitaţie
pentru selectarea companiei care va realiza
studiul de fezabilitate pentru secţiunea
bulgară al conductei de gaz South Stream.

Protecţia vieţii private în era digitală
Propuneri pentru a oferi consumatorilor mai mult control asupra modului în care datele lor personale sunt culese şi utilizate
În era internetului şi a globalizării, devine din ce în ce mai
greu să putem păstra confidenţialitatea datelor noastre
personale. Aproape zilnic, facem cumpărături on-line sau
postăm fotografii şi informaţii personale pe diverse site-uri
de socializare cum ar fi Facebook.
Cu toate că legislaţia UE privind protecţia datelor
personale este printre cele mai stricte din lume, aceasta
trebuie să fie constant actualizată pentru a fi la zi cu ultimele
evoluţii tehnologice şi cu modul nostru de viaţă. UE a pregătit
o nouă strategie privind protecţia datelor, care le-ar permite
cetăţenilor să afle cum sunt tratate informaţiile pe care le
comunică întreprinderilor, autorităţilor publice şi pe site-urile
de socializare.

Posesorii acestor date personale (ex. furnizorii de internet
sau motoarele de căutare) ar urma să fie obligaţi să comunice
cine culege datele şi în ce scop.
Această strategie va introduce conceptul de "drept de a fi
uitat", conform căruia un utilizator poate solicita ca datele sale să
fie complet şterse odată ce au fost utilizate în scopul convenit.
În prezent, numai companiile de telecomunicaţii sunt obligate
să informeze consumatorii în cazul în care datele lor personale au
fost accesate în mod ilegal. Propunerea Comisiei prevede ca această cerinţă să se aplice şi altor sectoare, cum ar fi cel financiar.
Mai mult decât atât, întreprinderile ar putea fi autorizate să
transmită informaţiile personale în afara UE numai dacă
destinatarul este situat într-o ţară care oferă un nivel similar de
protecţie a datelor.

Noile măsuri prevăd ca informaţiile personale aflate în
posesia autorităţilor poliţieneşti şi judiciare să fie, de
asemenea, protejate. Responsabilii cu protecţia datelor la
nivel naţional ar fi încurajaţi să coopereze mai strâns pentru
a preveni abuzurile.
De asemenea, strategia doreşte să stabilească o
abordare comună la nivelul UE. Întrucât statele membre nu
aplică în prezent normele în vigoare în acelaşi mod, nu este
clar care lege se aplică şi în ce situaţie. Acest lucru poate
deveni o piedică în desfăşurarea activităţilor economice,
atâta timp cât afectează fluxul de informaţii necesar.
Conform propunerii UE, întreprinderile multinaţionale ar
trebui să respecte doar un singur set de norme.
Justiţie şi drepturile cetăţenilor, 05/11/2010

l O scurgere de hidrogen descoperită la naveta spaţială Discovery a împins lansarea sa cel puţin până în 30 noiembrie l China şi Rusia au semnat un acord în
Beijing, pentru dezvoltarea cooperării militare l China a pus un satelit de navigaţie pe orbită, în lansarea cu numărul 12 din acest an, are cele mai multe misiuni spaţiale
într-un an l Preşedintele Boris Tadic a devenit primul lider sârb care a vizitat Ovcara, în apropierea oraşului Vukovar (Croaţia), locul în care mai mult de 200 de croaţi au
fost ucişi în cursul războiului de independenţă al Croaţiei din 1991 l Acceleratorul LHC a recreat un mini Big Bang cu temperaturi de un milion de ori mai mari decat în
centrul soarelui l Eurodeputaţii din Comisia PE pentru Cultură şi educaţie au aprobat propunerea creării unei sigle a patrimoniului european l Noua strategie
energetică a UE: Investiţii de 1.000 de miliarde de euro în infrastructura energetică, în următorii 10 ani l

Cometa Hartley, fotografiată
de NASA

Nava spaţială Deep Impact a urmărit două comete
în ultimii doi ani şi acum a rămas fără combustibil, dar
activitatea cosmică a navei nu este încă terminată.
Deep Impact a trecut la 700 de kilometrii de cometa
Hartley 2 pe 4 noiembrie şi a trimis mai multe fotografii
ale corpului spaţial. Întâlnirea a avut loc la aproape 21
milioane kilometrii de P ământ. Imaginile sunt
semnificative, deoarece ele vor permite cercetătorilor
să afle mai multe despre structura şi evoluţia cometei.
Cercetătorii au spus că naveta a folosit toate
resursele sale de combustibil de-a lungul călătoriei de
4,6 miliarde de kilometrii către Hartley 2. Sonda nu mai
are suficientă energie pentru o altă întâlnire cu o
cometă dar ar putea să servească ca o platformă relativ
staţionară de observare pentru noi studii, au spus
oficialii NASA.
Până acum
avem imagini luate
de la mică distanţă
doar pentru cinci
comete şi Deep
Impact a fotografiat
două dintre ele, cealaltă fiind cometa
Tempel 1, în 2005.
Deep Impact a
fost lansată în 2005.
În valoare de 252

milioane dolari a servit ca navă mamă şi observator în
misiunea care a prăbuşit o sondă de 371 de kilograme
în cometa Tempel 1. Impactul, care a avut loc în iulie
2005, a relevat o mare cantitate de apă în interiorul şi pe
suprafaţa cometei, precum şi multe molecule organice
în interiorul său. După ce misiunea s-a încheiat, NASA a
plănuit să o trimită după o cometă numit Boethin,
urmărind o trecere la mică distanţă în decembrie 2008.
Dar aceasta nu s-a putut întâmpla pentru că Boethin a
dispărut, probabil rupându-se în multe bucăţi mici.
Atunci cercetătorii a stabilit o nouă ţintă, Hartley 2, o
cometă mică, care se roteşte în jurul soarelui în 6,5 ani.
Cometa a fost descoperită în 1986 de către astronomul
australian Malcolm Hartley.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând în Mâtnic 2 vaci pentru
abator, 3,5 lei/kg; 2 vaci gestante
luna a 9-a, 2500 lei/bucata; purcei 3
luni, 300 lei bucata. Tel. 0762188929. (R.R)
Vând în Reşiţa convector cu
plită. Tel. 0770-426630. (R.R)
Vând în Reşiţa convector, 500
lei. Tel. 0743-968270, 0255-218141
Vând în Reşiţa rochie mireasă
nouă, crem + accesorii, 500 lei. Tel.
0770-538012. (R.R)
Vând lână de tricotat, garnişe, 2
călcătoare, lustră 3 braţe, rochie
mireasă scurtă, 2 genţi de voiaj,
scurtă bărbătească, săpun rufe,
borcane 400 grame, 1 leu/bucata.
Tel. 0355-801075. (R.R)
Vând în Bocşa convector cu tiraj
forţat, 300 lei. Tel. 0723-697923,
0744-510418. (R.R)
Vând în Reşiţa palton blană
pisică sălbatică, 1000 lei; palton
astrahan gri, 600 lei; scurtă blană
castor, 400 lei. Tel. 0355-427568,
0742-299857. (R.R)
Vând în Câlnic maşină de cusut
Ileana, 2 fotolii, 100 lei. Tel. 0755078696. (R.R)
Vând porci 150 kg, 8 lei/kg, asigur transport gratuit la domiciliu. Tel.
0255-261161, 0722-643548. (R.R)
Vând în Goruia curcani, 75 lei
bucata neg. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)
Vând în Târnova 2 cai, 5000 lei
neg; 30 oi, 300 lei neg/bucata; 2
măgari, 200 lei bucata; taur, 2400 lei
neg; porci. Tel. 0755-479592. (R.R)
Vând în Caransebeş saltea 1
persoană, 35 lei; colţar sufragerie
extensibil 800 lei; telefon fix, 20 lei;
goblene. Tel. 0756-040911. (R.R)
Vând în Reşiţa porci, 10 lei/kg
neg.; radio mp3 Blaupunkt, 170 lei
neg. Tel. 0744-759866. (R.R)
Vând în Tormac 2 lămâi, 300 lei;
pom dafin 150 lei. Tel. 0256-392818.
Vând în Oţelu Roşu laptop Pentium 3, 300 lei; calculator Pentium 4
complet, 400 lei. Tel. 0255-530361,
0735-060187. (R.R)
Vând în Caransebeş orgă Yamaha, 300 €. Tel. 0729-612227. (rr)
Vând în Caransebeş 4 canapele, 200 lei/bucata; bicicletă 100
lei; maşină de spălat, 600 lei; 2 lăzi
frigorifice, 200 lei/bucata; expresor
cafea pt. bar, 1000 €; mobilă pt. bar,
1000 €. Tel. 0728-145571. (R.R)

Vând în jud. Timiş taur 8 luni,
1500 lei; viţea 3 luni, 1200-1300 lei.
Tel. 0730-413257. (R.R)
Cumpăr scaun de birou şi birou.
Tel. 0753-638399. (R.R)
Vând în Bocşa 15 capre, 170 lei.
Tel. 0746-897656. (R.R)
Vând în Bocşa goblene, 1 €/cm.
Tel. 0752-444636. (R.R)
Vând în Tincova 4 porci, 8 lei/kg
neg. Tel. 0730-404528. (R.R)
Vând în Reşiţa dormitor marca
Luxor, 800 lei neg. Tel. 0760608639. (R.R)
Vând în Biniş gater 10.000 lei; 3
viţei. Tel. 0763-244035. (R.R)
Vând în Anina maşină de tăiat
mezeluri şi pâine, 160 € neg; cuptor
electric cu electrozi, 150 € neg. Tel.
0756-366468, 0255-240577. (R.R)
Vând în Câlnic purcei 7 săptămâni, 400 lei perechea. Tel. 0763637138. (R.R)
Vând în Reşiţa bicicletă medicinală, 100 lei. Tel. 0355-405662,
0770-507829. (R.R)
Vând urgent radiocasetofon
dublu + tv Philips alb-negru, cu diag.
de 61 cm, în stare foarte bună; ventilator auto în stare bună; calorifer
electric cu 9 elemenţi, 70 lei. Tel.
0770-515588 (orele 8.00-24.30)
Vând hidrofor, 3 costume bărbăteşti noi, pick-up, maşină de spălat,
aragaz electric nou. Tel. 0255232955.
Vând transformator sudură la
tensiune 220 V. Tel. 0730-079227.
Vând radio Bramms cu una boxă
detaşabilă în perfectă stare de funcţionare, preţ 40 lei neg. Tel. 0740233153.
Vând radio Pacific 4 în perfectă
stare de funcţionare, preţ 35 lei neg.
Tel. 0740-233153.
Vând centrală termică pe gaz
Junkers, instant Junkers, convector
pe gaz turbo. Tel. 0720-545776.
Vând transformatoare de sudură 220V, generator de acetilenă,
trusă de tăiere oxigaz. Tel. 0720545776.
Vând fotolii pat 2 seturi. Avantajos. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-40 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
Vând laptop Acer Aspire One 10”
Intel atom 1700, 250gb,1000ddram,
model 2010. Tel. 0770-426703.
Vând frigider, 300 lei. Tel. 0764794932.
Vând pui de hamsteri pitici. Tel.
0723-894929.

ANUNŢ
Consiliul Local al oraşului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, judeţul Caraş-Severin, organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea, concesionarea şi închirierea
următoarelor bunuri:
VÂNZĂRI BUNURI:
1) Seră legumicolă situată în oraşul Anina, str. M. Sadoveanu;
2) Utilaj “Încărcător Frontal tip Stalowa Wola model L34”;
CONCESIONĂRI TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 9 mp, situat în oraşul Anina, str. M.
Sadoveanu în vederea construirii unei magazii de lemne;
ÎNCHIRIERI DE TERENURI:
1) Teren în suprafaţă de 700 mp, situat în oraşul Anina, zona
Puţul V în vederea desfăşurării activităţii de confecţionare de bolţari;
2) Teren în suprafaţă de 920 mp, situat în oraşul Anina, str. Rîului
în vederea folosirii terenului în scopuri agricole.
Documentele privind vânzarea, concesionarea şi închirierea prin
licitaţie publică se pot achiziţiona de la sediul Primăriei oraşului
Anina, “Birou Secretar”, zilnic între orele 10.00 - 14.00.
Licitaţia va avea loc în data de 02.12.2010, ora 12.00 în cadrul
Primăriei oraşului Anina, “Birou Secretar”.
În caz de neadjudecare licitaţia va fi reluată în data de
09.12.2010 şi 16.12.2010, ora 12.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0255-240115.
PRIMAR,
GHEORGHE NEICU
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Anunturi
,
Vând urgent maşină de spălat
nouă, în garanţie 3 ani, marca Gorenje, preţ 800 lei. Tel. 0767-031367
Vând urgent colţar extensibil de
sufragerie plus fotoliu pat, preţ 800
lei negociabil. Tel. 0355-802306,
0730-804629.
Vând pătuţ, cărucior, căruţ sport,
premergător şi marsupiu bebe în
stare foarte bună.Tel. 0769-648614.
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Vând canapea extensibilă şi un
dulap cu 2 uşi, 100 lei. Tel. 0741166573, 0728-213320.
Cumpăr display de 81 cm pt.
Vortex lcd tv KLC-3221QS sau unul
compatibil cu CLAA320WA01 C.
Tel. 0728-872298.
Vând lemne de foc tăiate, preţ la
înţelegere. Tel. 0355-427473.

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.). Preţ 3.500 € neg.
Tel. 0723- 261997.
Vând în Reşiţa genţi de aluminiu
pentru Opel, pe 15 inch, 4 prezoane,
130 €. Tel. 0770-359853. (R.R)
Vând în Anina Oltcit cu acte la zi,
1000 lei neg; motor Golf 2, diesel,
150 €. Tel. 0255-240368, 0721250804. (R.R)
Vând în Mâtnic scuter înscris, 49
cmc, 450 € sau schimb cu laptop
performant. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Reşiţa 2 vouchere, 1500
lei. Tel. 0770-426630. (R.R)
Vând în Reşiţa BMW din 1991,
1200 € neg; Mazda din 1995, 2750 €
neg. Tel. 0743-968270, 0255218141. (R.R)
Vând în Reşiţa Peugeot 106, din
1996, benzină, consum 4,5%, înscris, 2.200 € neg. Tel. 0740-453210,
0731-186933. (R.R)
Vând în Caransebeş Golf 1, 300
€. Tel. 0729-932111. (R.R)
Vând Ford Mondeo break caravan, 1.6, ABS, închidere centralizată, euro 2, 1.000 € neg. Tel. 0729824413. (R.R)
Vând parbriz spate Renault 18.
Tel. 0355-801075. (R.R)
Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)
Vând în Reşiţa Ford Galaxy din
1997, acte la zi, geamuri electrice,
închidere centralizată, consum 8%,
1.900 € neg. Tel. 0355-809377,
0724-975351. (R.R)
Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, 168.000 km rulaţi în
străinătate, 2.000 €. Tel. 0255233854. (R.R)
Vând în Bocşa Mercedes C
Classe 180, 90.000 km, 5.500 €
neg. Tel. 0255-525371. (R.R)
Vând în Reşiţa roţi aliaj cu
cauciucuri pe 17, 220 €/set. Tel.
0744-759866. (R.R)
Vând în Anina Suzuki Samurai
din 1986, benzină, 1.3, 4x4, 1630 €;
Mitsubishi Pajero, ABS, servo,
încălzire în scaune, 3300 € neg;
Subaru 1,3, din 1996, înmatriculat,
1650 € neg. Tel. 0745-260668,
0762-216088. (R.R)
Vând în Bocşa 2 maşini Dacia,
2500 lei neg. Tel. 0734-944019 (RR)
Vând în Caransebeş cauciucuri
diferite mărimi, 25 lei/bucata. Tel.
0728-145571. (R.R)
Vând în Jamu Mare tractor
U445, în stare de funcţionare, 3.500
€ neg. Tel. 0256-235145, 0727751324. (R.R)
Vând Dacia Nova, an fabricaţie
1998, 1200 € neg; vând Golf 2,
neînmatriculat, 500 € neg. Tel.
0741-502288.
Vând Dacia 1310, stare foarte
bună, ţinută în garaj, 33.000 km,
toate verificările la zi, unic proprietar. Tel. 0748-125188.

Anunturi
,

Cumpăr voucher, ofer 600 lei fix.
Tel. 0727-377355.
Vând Golf 2, pe benzină, neînmatriculat, în stare de funcţionare,
500 € neg. Tel. 0741-502288.
Vând ieftin Ford Granada,
benzină, 2000 cmc, stare foarte
bună. Tel. 0732-097398.
Vând Golf 3 din stare bună
înmatriculat preţ informativ 2.300 €.
Tel. 0726-692264.
Vând Daewoo Espero stare
bună, recent adus Germania, sau
schimb alt auto. Tel. 0748-351548.
Vând Renault 21 Nevada din 90,
înmatriculat, acte la zi, stare foarte
bună. Preţ 950 €. Tel. 0728-813340.
Vând Renault 21 break, an 90,
înmatriculat, acte la zi, itp 08.2011,
rovinieta, stare bună. Preţ 790 €.
Tel. 0728-813340.
Vând Mitsubishi Pajero înmatriculat Bulgaria, stare perfectă de
funcţionare, aspect ireproşabil, preţ
4.200 € neg. Tel. 0721-392771.

Vând în Băile Herculane, aproape de gară, casă 4 camere, baie,
garaj mare. Tel. 0768-777894,
0255-561157. (R.R)
Vând apartament 2 camere în
Luncă, îmbunătăţit, parter, 26.000 €;
casă pe str. Grigorescu, 3 camere,
toate utilităţile, 50.000 € neg. Tel.
0744-696405, 0726-692264. (R.R)
Vând în Mehadia cas ă 3
camere, anexe, 42.000 € neg. Tel.
0767-470450. (R.R)
Vând în Cuptoare teren 5000
mp; 2 case 80.000 € neg. Tel. 0255233854. (R.R)
Vând în Reşiţa pe str. 24 Ianuarie, nr. 27, casă cu 2 etaje, 90.000 €
neg. Tel. 0770-967898. (R.R)
Închiriez în Bocşa spaţiu 64 mp
200 €/mp/lună neg. Tel. 0255525371. (R.R)
Cumpăr apartament 2 camere în
Reşiţa, zona Luncă, Moroasa sau
Universalul Vechi. Tel. 0722223945. (R.R)

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr. 54/2006,
pentru:
1. concesionarea terenului înscris în CF. NR. 2883 B.R. SUB NR.
TOP. 102/40/3/a/5/2, NR CAD. 2772 str. Funicularului, în suprafaţă
de 60 mp, pe o perioadă de 10 de ani.
Bunurile imobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini.
- Concesionarea terenului se face în scopul amplasării unui
chioşc - construcţie provizorie, pentru activităţi comerciale.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului Public al oraşului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a
ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de
depunere a ofertelor. Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi
transmise până la data de 29.11.2010, la sediul Primăriei Oraşului
Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în două plicuri sigilate, unul
exterior şi unul interior, care vor cuprinde toate actele prevăzute în
instrucţiuni ş i dovada depunerii garanţiei de participare
reprezentând 26 lei.
Şedinţa publică de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
terenului va fi în data de 10.12.2010, ora 10.00, la sediul Primăriei
Oraşului Bocşa, str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR
JR. PATRICIU MIREL PASCU
Vând Mercedes Sprinter. Tel.
0746-434797.
Vând Ford Escort an 97 motor
1,6 16v benzină, aspect ireproşabil,
stare perfectă de funcţionare, preţ
800 €. Tel. 0746-434797.
Vând Vw Multivan aspect ireproşabil, stare perfectă de funcţionare,
acte Bulgaria. Tel. 0746-434797.
Vând Golf 3. Tel. 0746-434797.
Vând Mercedes Cobra 200D.
Preţ 600 €. Tel. 0744-627916.

Imobiliare
Închiriez apartament 2 camere
în Govândari, Aleea Dacia, cu 140 €
+ 100 € garanţie, returnabilă la
plecare. Tel. 0720-026801.
Închiriez apartament cu 2
camere, centrală termică, în Micro
IV, Reşiţa, 150 €. Tel. 0770-375514.
Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lângă Comisariat, îmbunătăţit, et. 4, 20.000 € neg. Tel.
0748-904376. (R.R)
Vând în Reşiţa, lângă Poliţie,
apartament 2 camere, îmbunătăţit,
centrală, 27.000 € nemobilat sau
mobilat sau schimb cu apartament
similar et. 1 sau 2 + diferenţă. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355405138. (R.R)
Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, recent
renovat, îmbunătăţit, 30.000 €. Tel.
0722-441304. (R.R)
Vând 2 ha teren în Ezeriş,
10.000 €. Tel. 0722-129295. (R.R)
Vând apartament 2 camere,
renovat, et. 1, Luncă, 29.000 € sau
schimb cu apartament 3 camere.
Tel. 0355-405166. (R.R)
Vând teren intravilan in Moniom,
15.000 €, 1000 mp. Tel. 0722223128. (R.R)

Vând în Reşiţa apartament 2 camere, îmbunătăţit, centrală, 25.000
€. Tel. 0355-405662, 0770-507829.
Persoană fizică vând apartament 2 camere, et. 3, 67 mp, Calea
Timişorii, îmbunătăţit, 32.000 € neg.
Tel. 0744-752503. (R.R)
Vând apartament două camere,
centrală, termopane, et. 3, zonă
centrală. Tel.0355-803369.
Vând sau schimb casă mare în
Muncitoresc, zonă liniştită, cu apartament 3/4 camere + diferenţă. Tel.
0726-692264.
Închiriez apartament zona
Moroasa l. Tel. 0722-333756, 0729102438 sau 0770-547477.
Închiriez garsonier ă, Calea
Caransebe şului, mobilat ă, 100
lunar. Tel. 0761-142263.
Vând casă, în Centrul Civic,
aproape de Casa de Cultură, ideală
pentru privatizare. Tel. 0735930094.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Pensionar, intelectual, 58/1,80/
80, caut suflet pereche. Tel. 0749366970.
Pensionară, 61 ani, caut partener pentru căsătorie. Tel. 0728166849.
Bărbat 37 de ani, intelectual,
curat şi foarte discret, caut doamne
mature pentru a petrece clipe deosebite împreună. Mă puteţi contacta
la id de mess: placere36 sau la telefon 0770-496629 între orele 8-16.
Cuplu de amanţi, el 36 ani, ea 25
ani, curaţi, educaţi, oferim plăceri
deosebite doamnelor, domnilor şi
cuplurilor la locul nostru de refugiu.
Telefon 0770-496629 sau id:
placere36, răspunde el.

Anunturi
,
Imobiliare
Ofer spre închiriere garsonieră
32 mp, superamenajată în zona
Victoria. Tel. 0727-377355.
Închiriez garsonieră Aleea Gugu
Reşiţa, 100 €. Tel. 0758-917395.
Vând urgent casă în comuna
Fârliug sat Dezeşti. Tel. 0722879262.
Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lângă Comisariat, etaj 2/4,
bloc izolat, gresie, faianţă, centrală,
termopane, uşă metal, izolaţie interior, preţ 27.000. Tel. 0745-786586.
Schimb apartament cu 3 camere, îmbunătăţit, cu apartament cu 2
camere conf. 1 sau o casă în Reşiţa.
Tel. 0762-057598.
Închiriez spaţiu comercial, zona
Piaţa Sud, Reşiţa, preţ negociabil.
Tel. 0761-367826.
Vând casa în Bocşa Montană la
str. Principală, preţ 40.000 €.
Contact adelatelechi@yahoo.com,
tel. 0748-051170, 0255-525020.
Vând teren Bocşa Română,
4.000 mp, preţ 15 €/mp. Contact
adelatelechi@yahoo.com, tel.
0748-051170, 0255-552020.

Anunturi
,

Vând apartament confort 2 cu
îmbunătăţiri, etaj 4/4, cu acoperiş
Micro 2, p-ţa Intim.Tel. 0724-700792
Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, gresie, faianţă, podele laminate, centrală încălzire, termopane,
terasă, curte, grădină, Boc şa
Montană. Tel. 0771-482592.
Caut în chirie apartament 2
camere, nemobilat, în Govândari,
preţ 100 €. Tel. 0746-185350.
Vând casă în Prilipeţ Bozovici
sau schimb cu apartament în Reşiţa. Tel. 0255-24425, 0355-422209.
Persoană fizică vând apartament cu 2 camere, 67 mp, etaj 3,
îmbunătăţit total, pe Calea Timişoarei, preţ 32.000 € neg. Accept credit
bancar. Tel. 0744-752503.
Închiriez apartament în zona
Luncă, în stare bună, mobilat sau
nemobilat, compus din salon, 2
camere, baie, bucătărie. Preţ 190 €.
Tel. 0745-662545.
Schimb apartament cu 3 camere
decomandat, îmbunătăţit, 2 băi,
centrală, termopane, cu casă în Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723-894929.
Particular, vând apartament 3
camere, zona Billa, confort 2, et. 3/4.
Tel. 0761-616947

Săptămânal Prisma publică evenimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Caraş-Severin, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă “SEMENIC” Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean “Gl. bg. Vasile Zorzor” Caraş-Severin, ş.a.
Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
l 04.11.2010: minoră accidentată
pe o trecere de pietoni din Reşiţa.
l 04.11.2010: au fost identificaţi a
doi suspecţi în săvârşirea mai
multor furturi comise în Reşiţa, înregistrate iniţial cu autori necunoscuţi.
l 04-05.11.2010: s-a desfăşurat
acţiunea „Reşiţa Municipiu în siguranţă” la care au participat şi inspectoratele de poliţie limitrofe, Timiş,
Hunedoara şi Mehedinţi, cu câte trei
echipaje de ordine publică şi trei echipaje de poliţie rutieră în fiecare zi.
l 07.11.2010: accident rutier pe
DN 6, în afara localităţii Prisaca,
soldat cu o victimă.
l 08.11.2010: scandal în faţa unei
societăţi comerciale din Oţelu Roşu.
l 08.11.2010: pe raza localităţii
Sacu, a fost depistat un bărbat, în
timp ce conducea un autoturism
având o alcoolemie de 0,55 mg/l
alcool pur în aerul expirat.
l 09.11.2010: doi tineri au încercat
să sustragă fier de la o punte
metalică din Târnova, situată pe
partea dreaptă a drumului comunal

91, în vederea valorificării la un
depozit de fier vechi.
Inspectoratul pt. Situaţii
de Urgenţă
l 06.11.2010: incendiu la o casă
particulară din Anina.
l 06.11.2010: incendiu izbucnit la
un camion încărcat cu două tone de
rumeguş, pe DN 57.
l 06.11.2010: pe raza localităţii
Cornuţel exista riscul ca un incendiu
de litieră să devină unul de pădure.
l 09.11.2010: incendiu violent la
vegetaţie uscată în loc. Vama Marga
l 10.11.2010: acţiune de asanare
a teritoriului de muniţie neexplodată
la Marga.
Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi
l 09.11.2010: reprezentanţi din
cadrul Jandarmeriei, Poliţiei, precum şi din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog C-S au efectuat o vizită la
Liceul Tehnologic Sf.Dimitrie, în Teregova, pentru prevenirea violenţei,
dar şi a consumului de plante
etnobotanice, în mediul şcolar.

Anunturi
,

Vând 2 camere de cămin,
termopane, uşă metalică, laminate,
convector gaz, preţ negociabil. Tel.
0744-627954.
Cumpăr garsonieră sau apartament 2 camere. Tel. 0727-590355.
Vând vilă în Ciuchici, zona
centru, 4 camere, bucătărie, baie, 2
debarale, terasă la etaj, verandă şi
grădină vis-a-vis de casă. Preţ
negociabil. Tel. 0723-879379.
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 la Doclin. Tel. 0721858714.
Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.
Tel. 0721-858714.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.
Vând teren în centru între Alfa
Bank şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp. Tel. 0724-998500.
Vând 2 case de vacanţă în Ilidia,
mobilate, cu grădini de pomi fructiferi şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190
Vând apartament 2 camere,
Moroasa 1, parter înalt, 2 băi,
complet renovat, avantajos. Tel.
0724-998500.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0770849354.
Vând cameră de cămin cu baie,
spaţioasă, în Blocul Funcţionarilor,
Luncă, Piaţa Mică, avantajos. Tel.
0724-998500.
Vând apart. 2 camere, în Băile
Herculane, zona pieţei, decomandat, et. 3, renovat. Tel. 0724-998500
Vând în Băile Herculane mai
multe suprafeţe de teren, diferite
mărimi şi poziţii, toate utilităţile. Tel.
0724-998500.
Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construcţii şi cultivat,
situat în zona Godinava-Talabi din
Bocşa, în apropiere de drumul naţional, zonă împădurită. Preţ neg. Tel.
0255-527935.
Vând apartament 4 camere +
boxă, 2 balcoane, în centru sau
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0727-156290.

Anunturi
,

Închiriez apartament cu 2 camere, 2 băi, noi, în Moroasa, aproape
de centru, parter. Tel. 0724-998500.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front
stradal. Preţ 20 €/mp. Tel. 0766677491.
Vând apartament 2 camere, et.
2/4, total îmbunătăţit, mobilat şi
utilat sau nemobilat şi neutilat. Tel.
0725-877646.
Vând urgent şi în rate apartament 2 camere, confort I, central,
Reşiţa, 33.000 € foarte negociabil.
Tel. 0726411878.
Vând apartament 1 cameră,
Albăstrelelor, Reşiţa, 14.000 €,
negociabil. Tel. 0765983271.
Vând garsonieră nou renovată şi
utilată, zona Victoria sau schimb cu
apartament 3 camere, confort 1 +
diferenţa. Tel. 0721-039835.
Vând urgent apartament la casă, 35.000 € neg. Tel. 0727-208277,
0771-356186, 0740-065687.
Vând teren agricol în Târnova,
preţ negociabil. Tel. 0770-445699.
Vând sau închiriez apartament 4
camere, 2 băi,la parter, dependinţe,
amenajat pentru privatizare, Reşiţa,
central, 113 mp. Tel. 0747-275575.
Vând sau schimb casă 4+2
camere cu apartament 2-3 camere
+ diferenţă, accept variante (de
preferinţă în oraşul vechi). Tel.
0754-716108.
Vând garsonieră, Al. Tuşnad,
renovată complet, 13.500 € neg. Tel.
0764-720764.
Vând apartament confort 1, 2
camere, decomandat, multiple îmbunătăţiri, centrală, Calea Caransebeşului. bl. 17, ap. 14, et. 3, preţ
negociabil. Tel. 0743-033943.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.
Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez sau
înlocuiesc tablouri electrice, prize,
întrerupătoare, corpuri de iluminat
etc. Tel. 0768-451834.
Curăţăm la domiciliu covor
mochetă cu 3 lei/mp, fotolii, colţare,
canapele, saltele de pat, la cele mai
mici preţuri. Tel. 0758-052933.
Maseur reflexoterapeut atestat.
Tel. 0746-112665.
Renovez apartamente, case,
montez gresie, faianţă. Tel. 0743907757.
Transport marfă, mobilă, materiale de construcţii.Tel.0745-274929
Transport persoane din/în Austria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
răcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Execut gresie faianta podele
laminate rigips montez usii
termoizolatii din polist instalatii
sanitare şi electrice dau gauri pt
centrale ofer garantie 1 an pt orice
lucrare Tel. 0769-421706
Absolvent ă a Facultă ţii de
Matematică-informatică în cadrul
Universităţii de Vest Timişoara,
meditez matematică clasele I-VIII.
Ofer răbdare, eficienţă şi obţinerea
rezultatelor dorite. Tarif 30 lei/şedinţă. Tel. 0745-154524.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie
1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează
licitaţie publică pentru vânzarea imobilului „Centrală termică cu
teren” înscris în C.F. nr. 31245 Oraviţa, nr. cadastral 31245
cu S = 513 mp, conform H.C.L. nr. 159/28.10.2010.
Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - biroul
de urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de
15.11.2010.
Ofertele se depun până la data de 29.11.2010, ora 16 , la camera
5 - registratură.
Licitaţia publică va avea loc în data de 30.11.2010, ora 10, cu
repetare în fiecare marţi până la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa.
Primar Inf. Goga Ion

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.11.2010

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRME

REŞIŢA: Agent vânzări: 10; Asistent medical generalist: 3; Bucătar: 2; Bucătar sef: 1; Casier: 3; Cofetar:

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA
1; Confecţioner-asamblor articole din textile: 13; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 9;
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase! Electrician auto: 1; Femeie de serviciu: 3; Funcţionar informaţii clienţi: 2; Gestionar depozit: 1; Infirmiera: 1;
Instituţie financiară oferă credite în condiţii foarte avantajoase, Inginer cai ferate, drumuri şi poduri: 1; Inginer construcţii civile, industriale şi agricole: 1; Inginer
fără garanţii pentru angajaţi şi pensionari. Info: 0720-222286, 0255- electromecanic: 1; Lucrător comercial: 2; Maşinist la maşini mobile pentru transporturi interioare: 1; Maşinist
pod rulant: 1; Mecanic auto: 1; Montator, reglor, testor aparate de telecomunicaţii: 1; Muncitor necalificat la
212166.
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţa, gresie, parchet: 1; Muncitor necalificat în industria confecţiilor:
ELCOM-Reşiţa instalează sisteme de supraveghere video, 6; Operator introducere, validare şi prelucrare date: 1; Ospatar: 1; Responsabil cazare: 1; Şofer autobuz: 1;
antiefracţie şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
Şofer autocamion/maşina de mare tonaj: 2; Şofer de autoturisme şi camionete: 1; Stivuitorist: 1; Sudor în
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi, mediu protector: 1;
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.
BĂILE HERCULANE: Bucătar: 1; Îngrijitor clădiri: 1; Maistru metalurgie: 1;
CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
CARANSEBEŞ: Ambalator manual: 1; Electrician de întreţinere şi reparaţii: 1; Lăcătuş construcţii
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
metalice şi navale: 1; Logistician gestiune flux: 1; Magaziner: 1; Secretara: 1;
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
ORAVIŢA: Asistent personal îngrijire: 1; Lucrător comercial: 1;
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
exotice, câini, peşti,etc.
OŢELU ROŞU: Casier: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 5; Vânzător: 1;
Prisma angajează agent de publicitate/markenting. Vă rugăm
BOZOVICI: Operator calculator electronic şi reţele: 1; Şofer de autoturisme şi camionete: 1;
să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro
TOTAL JUDEŢ: 95

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Noiembrie
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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SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
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LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a14-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HOCHEI

M MV V E E I
M V E
14 10 2
14 7
7
14 7
5
14 7
3
14 7
2
14 6
4
14 6
4
14 5
4
14 5
4
14 5
3
14 3
7
14 4
4
14 4
3
14 3
4
14 3
4
14 2
7
14 3
4
14 3
1

Otelul Galati
FC Timisoara
Rapid Bucuresti
FC Vaslui
Dinamo Bucuresti
Steaua Bucuresti
Gaz Metan Medias
U. Craiova
CFR Cluj
U Cluj
Astra Ploiesti
Victoria Branesti
FCM Targu Mures
Gloria Bistrita
Pandurii Tg. Jiu
FC Brasov
Unirea Urziceni
Sportul Studentesc

M M GP
IG
I GG
M
2
19
0
24
2
24
4
20
5
32
4
19
4
18
5
19
5
22
6
19
4
15
6
19
7
16
7
15
7
12
5
10
7
8
10
18

P
GP
GP P P
10 32p
17 28p
8 26p
16 24p
25 23p
13 22p
13 22p
14 19p
20 19p
25 18p
16 16p
24 16p
25 15p
19 13p
19 13p
19 13p
18 13p
28 10p

Etapa 15/34: 12 - 15 nov 2010: Vineri, 12 nov: Otelul Galati Victoria Branesti, ora 14:00 - GSP TV; FC Vaslui - Astra Ploiesti, ora
20:30 - Digi Sport; Sambata, 13 nov Universitatea Cluj - Pandurii, ora
14:00 - GSP TV; Unirea Urziceni - FC Timisoara, ora 17:00 - Digi Sport;
FC Brasov - Sportul Studentesc, ora 19:00 - GSP TV; Duminica, 14
nov: FCM Targu Mures - Rapid, ora 14:00 - Digi Sport; Steaua - Gaz
Metan Medias, ora 17:00 - Antena 1; Dinamo - U. Craiova, ora 19:45 Digi Sport; Luni, 15 nov: Gloria Bistrita - CFR Cluj, ora 20:30 - GSP TV.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a8-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

M MV V E E I
M V E
8 7
0
8 7
0
8 6
1
8 6
0
8 5
1
8 5
0
8 4
0
8 3
1
8 3
1
8 2
1
8 1
2
8 2
0
8 1
0
8 0
1

HC Odorhei
Energia Pandurii Tg. Jiu
UCM Resita
U. Bucovina Suceava
HCM Constanta
Univ. Transilvania Cluj
Stiinta Mun. Bacau
CSM Satu Mare
HC Minaur Baia Mare
Dinamo Municipal Brasov
CSA Steaua Bucuresti
U. Poli. Municipal Timisoara
CSM Bucuresti
CSM Oradea

M M GP
IG
I GG
M
1
261
1
239
1
263
2
248
2
260
3
238
4
221
4
247
4
211
5
220
5
215
6
222
7
241
7
212

P
GP
GP P P
221 14p
219 14p
227 13p
213 12p
239 11p
219 10p
216 8p
260 7p
238 7p
239 5p
228 4p
247 4p
275 2p
257 1p

Naţionala de hochei se pregăteşte de Challenge Cup. Staff-ul
tehnic al naţionalei masculine de hochei a României a anunţat lotul
lărgit (25 de sportivi) pentru Challenge Cup, competiţie care se va desfăşura în perioada 11-13 noiembrie, la Braşov, pe Patinoarul "Olimpic".
Majoritatea jucătorilor provin de la campioana României, Sport Club
Miercurea Ciuc (14 jucători selecţionaţi), urmată de Corona Braşov (7)
şi Steaua (4). Lotul s-a reunit duminica, la Hotel Sport din incinta ComDuminica se va desfasura
plexului Sportiv Naţional "Lia Manoliu". Luni, în prima zi de cantonament, jucătorii au avut un program de recuperare, precum şi o şedinţă ultima etapa din Marele Circ, in
tehnică teoretică, după care, marţi, 9 noiembrie, s-au efectuat două Abu Dhabi pe circuitul Yas Island.
antrenamente pe gheaţă, urmate de şedinţe tactice video pentru fiecaClasament general piloţi
re compartiment în parte: portari, fundaşi şi atacanţi. Miercuri, după
1. Fernando Alonso
246
primul antrenament, echipa s-a deplasat la Braşov, acolo unde a efec2. Mark Webber
238
tuat şi ultima şedinţă de pregătire înaintea startului în Challenge Cup.
3. Sebastian Vettel
231
Program Challenge Cup:
4. Lewis Hamilton
222
11 noiembrie: 16:30 România - Serbia; 19:30 Croaţia - Spania
5. Jenson Button
199
12 noiembrie: 16:30 România - Croaţia; 19:30 Spania - Serbia
6. Felipe Massa
143
13 noiembrie: 16:30 Serbia - Croaţia;
19:30 România - Spania
7. Nico Rosberg
130
8. Robert Kubica
126
9. Michael Schumacher 72
47
Echipa de sabie a României, formată din Tiberiu Dolniceanu, Rareş 10. Rubens Barrichello
Dumitrescu, Cosmin Hânceanu şi Florin Zalomir, a câştigat, marţi,
Clasament general echipe
medalia de bronz la Campionatele Mondiale de scrimă de la Paris, 1. Red Bull Racing
469
învingând în finala mică a competiţiei, cu scorul de 45-41, 2. McLaren Mercedes 421
reprezentativa din Belarus.
3. Scuderia Ferrari
389
Echipa de sabie a României, campioană mondială în 2009, în 4. Mercedes Grand Prix 202
Antalya, a ratat calificarea în finala din acest an, fiind învinsă, marţi, în 5. Renault F1 Team
145
semifinale, de Rusia, cu scorul de 45-32.
6. Williams F1 Team
69
Aceasta este a doua medalie câştigată de România la CM de la 7. Force India F1
68
Paris, după cea de bronz obţinută de Cosmin Hănceanu, sâmbătă, în 8. BMW Sauber F1 Team 44
proba individuală de sabie. Hănceanu a pierdut în penultimul act al CM 9. Scuderia Toro Rosso 11
de la Paris, cu scorul de 10-15 in fata coreeanului Woo Young Won.
Ultima etapă din acest an se
Până în semifinale, Cosmin Hănceanu a trecut, în optimi, de prefigurează a fi o cursă de totul
ucraineanul Dmitro Pundik, scor 15-10, iar în sferturi, de rusul Alexei sau nimic pentru cei patru piloţi răIakimenko, scor 15-13.
maşi în cursa pentru titlul mondial

FORMULA 1

SCRIMA

Alin Petrache, presedintele Federatiei Romane de Rugby (FRR),
considera ca Romania are prima sansa in dubla cu Uruguay, pentru
calificarea la World Cup 2011.
Romania va juca doua meciuri de baraj cu Uruguay in 13 noiembrie
(la Montevideo) si in 27 noiembrie (la Bucuresti) pentru calificarea la
Cupa Mondiala 2011 din Noua Zeelanda.
Delegatia Romaniei a plecat spre Argentina pe 7 noiembrie, unde sau pregatit pana in data de 10 noiembrie. Apoi, “Stejarii” se vor deplasa
la Montevideo, pentru partida de pe 13. Revenirea in tara este
programata a doua zi, pe 14 noiembrie.
"Mergem la Montevideo sa castigam! Cand am venit la conducerea
federatiei, am venit cu idei noi si hotarat sa schimb fata rugby-ului
romanesc. Din 2009, in Federatia Romana de Rugby se construieste,
pentru binele rugby-ului romanesc. Vom face tot ce ne sta in putinta ca
sa castigam dubla mansa cu Uruguay si sa ne calificam la Cupa
Mondiala. Nu am lipsit pana acum de la Cupa Mondiala si nu avem de
gand sa absentam. Uruguay-ul a progresat mult şi datorită vecinătăţii
cu pumele. Au jucat mereu cu Argentina şi se observă că au avut de
câştigat. Indiferent de rezultatul dublei manse cu Uruguay, constructia
rugby-ului romanesc va continua. Rezultatele muncii noastre se vor
vedea in urmatorii doi, poate trei ani”, a declarat Alin Petrache,
presedintele FRR.
Returul se va disputa dupa 2 saptamani, pe 27 noiembrie, la
Bucuresti, pe stadionul “Arcul de Triumf”.

al sezonului 2010. Pentru liderul la
zi în clasamentul general al piloţilor, Fernando Alonso, lucrurile
sunt cum nu se poate mai limpezi:
o victorie sau o clasare pe poziţia
secundă îi poate aduce fără emoţii
cel de-al treilea titlu mondial din
carieră. Pentru cel de-al patrulea
clasat, Lewis Hamilton, care
păstrează doar şanse matematice
în această ecuaţie, situaţia este la
fel de clară: doar un miracol i-ar
putea aduce titlul, în condiţiile în
care 24 de puncte îl separă de
ocupantul primei poziţii. Cea mai
complexă situaţie rămâne cea din
sânul echipei Red Bull Racing,
proaspăta câştigătoare a titlului
mondial al constructorilor. Cei doi
piloţi ai team-ului din Milton
Keynes au şanse aproape egale
la titlu, fiind greu de imaginat la
acest moment dacă sau în ce
măsură talentul sau ordinele de
echipă vor face diferenţa şi vor decide învingătorul. Sebastian Vettel
este în mod evident preferatul
echipei, din motive care depăşesc
în oarecare măsură aspectele de
ordin comercial. Mark Webber nu
are cum să nu anticipeze acest
mic, însă important avantaj de
care se bucură coechipierul său.
Este astfel de a şteptat ca
australianul, un gentleman driver
ca structură internă, să meargă în
contra curentului, pe propria mână
şi să-şi joace până la capăt şansa
unică de a deveni, pe final de
carieră, campion mondial.

Joi/18 Noiembrie

Vineri/19 Noiembrie

Duminic@/21 Noiembrie

Timişoara

Timişoara

Etapa 9/26: 13 nov. 2010: HC Odorhei - Univ. Bucovina Suceava;
HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare - Univ. Transilvania Cluj; Univ. Poli.
Municipal Timisoara - Dinamo Municipal Brasov; CSM Satu Mare Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; Stiinta Municipal Dedeman Bacau CSM Oradea; UCM Resita - CSA Steaua Bucuresti; CSM Bucuresti HCM Constanta.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
11 - 13 nov:
12 - 27 nov:
12 - 14 nov:
13 - 14 nov:
17 nov:

HOCHEI - Challenge Cup, Brasov, Romania;
ATLETISM - Jocurile Asiatice, Canton, China;
FORMULA 1 - MP din Abu Dhabi, ultima etapa;
SCHI ALPIN - Slalom feminin, Levi, Finlanda;
FOTBAL - Meci amical: Romania - Italia, Klagenfurt.

DE VĂZUT LA TV:
SCRIMA: Campionatele Mondiale, Paris, Franta
Vineri Eurosport ora 19:30
SCHI ALPIN: Cupa Mondiala, Slalom feminin, mansa I, Levi, Finlanda
Sambata Eurosport ora 11:00
VOLEI FEM.: Liga Nationala: Dinamo Bucuresti - Tomis Constanta
Sambata Digi Sport Plus ora 14:00
RUGBY: Meci test: Amglia - Australia
Sambata Sport 1 ora 16:30
BASCHET MASC.: Div A, et 10, CSM Oradea - Energia Rovinari
Sambata TVR 3 ora 18:00
FORMULA 1: Marele Premiu din Abu Dhabi, Yas Island, cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: Finala turneului ATP Worrld Tour, BNP Paribas Master, Paris
Duminica Sport.ro ora 16:00
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Oltchim Rm. Valcea - Randers
Duminica Digi Sport ora 18:00

Caransebeş

+16ºC
+4ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Reşiţa
Oraviţa +13ºC
+6ºC

+16ºC
+8ºC

Luni, 22 Noiembrie

8

+16ºC
+6ºC

RUGBY

+16ºC
+7ºC

Sâmb@t@/20 Noiembrie
Timişoara

Caransebeş

+15ºC
+7ºC

Reşiţa

+19ºC
+7ºC

Miercuri, 24 Nov.

Caransebeş
Reşiţa

+17ºC
+11ºC

Caransebeş

+19ºC
+7ºC

Reşiţa

+17ºC
+12ºC

Joi, 25 Noiembrie

Vineri, 26 Noiembrie

+18ºC
+10ºC

Oraviţa +16ºC
+10ºC

Oraviţa +15ºC
+10ºC

Oraviţa +12ºC
+7ºC

+14ºC
+8ºC

Marţi, 23 Noiembrie

Timişoara

+18ºC
+11ºC

Sâmbătă, 27 Nov.

Duminică, 28 Nov.

Reşiţa

+15ºC/+9ºC

+13ºC/+8ºC

+10ºC/+7ºC

+9ºC/+6ºC

+9ºC/+5ºC

+11ºC/+6ºC

+11ºC/+6ºC

Timişoara

+14ºC/+7ºC

+11ºC/+5ºC

+11ºC/+3ºC

+12ºC/+3ºC

+12ºC/+3ºC

+13ºC/+4ºC

+12ºC/+5ºC
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