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Gr@dina zoologic@ va fi modernizat@

DONAUREGIONEN+

După ce a fost lăsată în paragină ani de-a rândul, grădina zoologică
din Reşiţa beneficiază de un proiect de modernizare şi extindere.
Miercuri, 24 noiembrie, într-o conferinţă de presă, primarul Reşiţei,
Mihai Stepanescu a anunţat că a fost finalizată licitaţia pentru acest
obiectiv iar în curând grădina zoologică din Muncitoresc va putea fi
înscrisă pe harta grădinilor zoologice europene moderne.
Valoarea investiţie se ridică la suma de 5.000.000 lei (fără T.V.A.),
75% din cheltuieli provenind din finanţare guvernamentală iar restul
cheltuielilor vor fi suportate de Consiliul Local.
Suprafaţa amenajată va fi de 5 hectare. Se vor construi ţarcuri şi
împrejmuiri noi, în conformitate cu normele europene de habitat ale
animalelor, va fi amenajat un punct de carantină, un spaţiu de pregătire
a personalului, vor fi introduse sistemele de apă şi canalizare, se vor
reabilita aleile existente şi se vor mai crea 3500 mp de alei. Cuştile
animalelor vor avea un sistem de încălzire diferenţiat în funcţie de
specie. De asemenea, va fi creat şi un magazin de suveniruri. Un alt
obiectiv propus este realizarea unui zone Kinder Zoo, specială pentru
animalele pitice.
Pe viitor se are în vedere stabilirea unor relaţii internaţionale pentru
a fi aduse noi specii de animale.
Larisa Crîsta

Dezvoltarea regiunilor dunărene este un concept abordat de
Uniunea Europeană, în ultimii ani dar care a fost amânat datorită
războiului din Serbia, a afirmat preşedintele Consiliul Judeţean CaraşSeverin, Sorin Frunzăverde, în cadrul întâlnirii din 18 noiembrie a.c.
când s-a discutat despre strategiile de dezvoltare regională în cadrul
proiectului „Concept de Dezvoltare Spaţială în cadrul Cooperării Interregionale din zona dunăreană (Acronim: DONAUREGIONEN+).

Cu o valoare totală de 2.082.800 euro, proiectul Donauregionen+
are ca obiectiv general descrierea potenţialului acestui segment al
zonei dunărene şi a importanţei sale pentru întreaga Europă, ca
important coridor de dezvoltare. Obiectivul specific constă în
elaborarea Strategiei Dunărene Comune de Dezvoltare (Strategia D+).
Coordonator al proiectului este Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale, Republica Serbia iar cei 19
parteneri provin din ţări precum: Bulgaria, Slovacia, Ungaria, România,
Croaţia, Republica Moldova, Serbia şi Ucraina.
Larisa Crîsta
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Vând apartament 4 camere +
boxă, 2 balcoane, în centru sau
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0727-156290.
Închiriez apartament cu 2 camere, 2 băi, noi, în Moroasa, aproape
de centru, parter. Tel. 0724-998500.
Vând apartament 2 camere, et.
2/4, total îmbunătăţit, mobilat şi
utilat sau nemobilat şi neutilat. Tel.
0725-877646.
Vând casă la Dognecea, 2
camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu tv, telefon, (centru).
Tel. 0730-156315.
Vând garsonieră, Al. Tuşnad,
renovată complet, preţ neg. Tel.
0767-847137.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, garaj,
scară interioară, preţ acceptabil. Tel.
0722-501895.
Ofer spre închiriere/colaborare
spaţiu comercial, producţie sau
prestări servicii în Bocşa, str.
Principală. Tel. 0732-097398.
Vând 4000 mp teren pe drumul
Caransebeşului, 1 km de la ieşirea
din oraş, acces auto, 17 €/mp. Tel.
0755-078696.
Vând garsonieră zona Victoria.
Tel. 0255-232955.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul
de la Universalul Vechi. Tel. 0730156315.

Vând casă la Gârlişte. Tel. 0749105551.
Vând casă în Eftimie Murgu, CS, 16.000 € neg. Tel. 0744-420833.
Persoană fizică închiriez ap. 3
camere, zona Moroasa, lângă Comisariat, complet renovat, cu centrală termică nouă, mobilat, aragaz,
frigider, bloc izolat termic recent,
125 € neg/lună. Tel. 0722-123422.
Vând casă în Ezeriş. Tel. 0724072826.
Persoană fizică vând garsonieră
în bloc de apartamente pe Al.
Tuşnad, Micro 2, mici îmbunătăţiri,
liberă, 9.700 € neg. Tel. 0770746033, 0728-213320.
Vând urgent apartament la casă, 2 camere, bucătărie, baie, anexe, posibilitate privatizare, 30.000 €
neg. Tel. 0727-208277, 0771356186, 0740-065687.
Vând urgent 6000 mp teren cu
construcţie nefinisată, parter+mansardă, Reşiţa, km 8, curent trifazat,
fântână 23 m adâncime cu pompă
electrică, 25.000 € neg. Tel. 0720468986.
Ofer spre închiriere apart. 1 cameră, Govândar. Tel. 0769-463199.
Vând teren intravilan în Reşiţa,
posibilitate de construcţie. Tel.
0355-801126.
Proprietar v ând garsonieră,
confort 1, et. 2, în Govândari, multiple îmbunătăţiri, 30 mp, preţ 11.800
€ neg. Tel. 0770-746033, 0728213320.
(continuare în pagina 6)

ADAPTABILITATEA {I EFICIEN[A
RESURSELOR UMANE ANGAJATE
I N V I TA Ţ I E
Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia
Publică Locală Timişoara are deosebita plăcere de a vă invita, vineri,
26 noiembrie 2010, ora 18.00 la Hotel Duşan şi fiul, Reşiţa, pentru a
participa la conferinţa organizată cu ocazia lansării proiectului
„Adaptabilitatea şi eficienţa resurselor umane angajate” (AERUM),
în cadrul căruia vor fi oferite gratuit următoarele tipuri de cursuri: Manager de proiect, Expert achiziţii publice şi Manager resurse umane.
Proiectul este realizat în parteneriat cu S.C. Psiho Profil S.R.L. şi
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în
oameni!, Axa prioritară 3. ”Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a
întreprinderilor”, domeniul major de intervenţie 3.2. „Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Valoarea totală a proiectului este de 1.847.250,00 RON, din
care asistenţa financiară nerambursabilă, acordată de Uniunea
Europeană şi Guvernul României, în valoare de 1.747.882,00 RON.
În cadrul întâlnirii vor fi prezentate obiectivele proiectului, grupul
ţintă, activităţile principale, rezultatele aferente şi indicatorii vizaţi în
cadrul acestui proiect.
La această conferinţă sunt aşteptaţi reprezentanţi ai autorităţilor
publice locale, manageri/angajaţi de întreprinderi din judeţul Caraş Severin şi mass-media locală şi regională.
Pt. înscrieri şi informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
l CRFCAPL Timişoara, persoană de contact: Dana Diaconu, tel.
0256 - 243.488 sau 0743 - 339 . 704, fax 0256 - 243.489, e-mail
dana.diaconu@ina5vest.ro (8.00-15.00), pentru cursurile de Manager
de proiect şi Expert achiziţii publice;
l S.C. Psiho Profil S.R.L., persoană de contact: Cristina Petric, tel.
0256-308.905 sau 0733-974.713, fax 0256-306.444 (10.00-17.00),
e-mail cristina.pistrui@psihoprofil.ro, pentru cursul de Manager
resurse umane.
l Camera de Comerţ şi Industrie Caraş-Severin, persoană de contact: d-na Cristina Stoichescu, tel. 0747-621.874 sau 0255-215.829,
e-mail: ccia@ccia-cs.ro
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Meteo

Caransebeş
Reşiţa
Oraviţa

perioada
25 Nov. - 5 Dec. 2010

5 949994 960103

Preşcolarii de la Grădiniţa cu PP4 din Caransebeş au fost
protagoniştii unui program artistic realizat în Sala de festivităţi a
Cercului Militar. Manifestarea s-a derulat sub genericul de
“Carnavalul Tomnei” şi a inclus un spectacul de cântece şi dansuri
reunite sub mesajul “Ocrotiţi pământul, ocrotiţi natura, pentru a ne
bucura şi mai târziu de frumuseţea şi măreţia fiecărui anotimp!”.

În perioada 19.11.-18.12.2010 are loc
cursul de formare “Elemente de noutate
în managementul bibliotecilor şcolare”,
adresat bibliotecarilor şcolari. Cursul se
desfăşoară la Liceul Teoretic “Traian Vuia”
şi cuprinde un număr de 40 de ore.

Centrul de Transfuzie Sanguină din Reşiţa face apel
la toate persoanele sănătoase, care au împlinit 18 ani, de
a dona sânge deoarece de confruntă cu nevoi la toate
grupele sanguine. Donatorii vor fi recompensaţi cu 7
bonuri de alimente, o zi liberă de la serviciu şi reducere cu
50% pe mijloacele de transport în comun, timp de o lună.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi menţionânduse punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 23.11.2010
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2011. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al Serviciului Public - "Direcţia Poliţia Comunitară" din
subordinea Consiliului Local Reşiţa. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării contribuţiei locale la proiectul "Amaro Traio Amaro Drom". (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea autoturismului
marca DACIA 1310 BREAK, către Serviciul Public - "Direcţia
pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local Reşiţa" şi stabilirea consumului lunar de carburanţi
alocat pentru acest autoturism. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii procedurilor necesare încheierii Acordului Cadru de prestare servicii
de "Proiectare tehnică, consultanţă în gestionarea proiectelor
cu finanţare internă şi externă" de către Serviciul Public
"Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al
Municipiului Reşiţa", aflat sub autoritatea Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor CL în Comisiile pt. evaluarea şi asigurarea calităţii la unităţile de învăţământ preuniversitar din Mun. Reşiţa. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a
statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al CL. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L nr.
98/25.03.2008, privind aprobarea componenţei comisiei de
verificare a situaţiilor de Iucrări şi a stadiului fizic al execuţiei
pentru investiţia "Blocuri de locuinţe sociale pentru chiriaşii
evacuaţi din casele naţionalizate, Calea Caransebeşului, Etapa I, Reşiţa,cu modificările şi completările ulterioare.(aprobat)
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 al H.C.L.
nr. 211/31 iulie 2008 privind constituirea Comisiei Sociale de
Analiză a solicitărilor de Locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L
nr. 219/31.07.2008 privind modificarea şi completarea art. 2 si
art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2006, cu modificările
şi completările ulterioare. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L.
nr. 239/17.09.2008 privind constituirea comisiei de elaborare
a facilităţilor şi a condiţiilor de acordare a acestora,
investitorilor, la nivelul municipiului Reşiţa. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică, a suprafeţei de 300 mp teren, situat în Reşiţa, str.
Vasile Pârvan FN, în vederea construirii unei case familiale.
(aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa,
a suprafeţei de 2 mp teren, situat în Reşiţa, B-dul A.I. Cuza nr.
5, scara 3, ap. 3, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către dl. Jenar Gheorghe. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniui public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa,
a suprafeţei de 7,70 mp teren, situat în Reşiţa, Aleea Zadei,
bloc F7, sc.1, ap. 1, în vederea concesionării pentru extinderea construcţiei existente către dl DUMA CONSTANTIN şi
soţia DUMA DOINA. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren
în suprafaţă de 120 mp teren, situat în Reşiţa, str. Butovăţ nr. 1
A, pentru extinderea construcţiei existente, către S.C.
MARGO S.R.L. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 1493 mp din suprafaţa de teren
identificată în C.F. nr. 7, nr. top 285/b/2/a/2/.. . /b/1 /a/1 /a/ i /b/1
/2/2/b/3/1 /2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în
municipiul Reşiţa, str. Bistra FN, respectiv dezlipirea terenului
în suprafaţă de 1493 mp. (aprobat)

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al mun. Reşiţa a terenului
în suprafaţă de 451 mp din suprafaţa de teren identificată în
C.F. nr. 7, nr. Top 285/b/2/a/2/... /b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/
2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în mun. Reşiţa,
str. Bistra, nr.134, respectiv dezlipirea terenului în suprafaţă
de 451 mp. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 506 mp din suprafaţa de teren
identificată în C.F. nr. 7, nr. Top 285/b/2/a/2/... /b/1/a/1/a/1/b/1/
2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în
mun. Reşiţa, str. Bistra, nr.132, respectiv dezlipirea terenului
în suprafaţă de 506 mp. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al mun. Reşiţa a terenului
în suprafata de 602 mp din suprafaţa de teren identificată în
C.F. nr. 7, nr. Top 285/b/2/a/2/.../b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/
2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în mun. Reşiţa,
str. Bistra, nr. 130, respectiv dezlipirea terenului în suprafaţă
de 602 mp. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 477 mp din suprafaţa de teren
identificată în C.F. nr. 7, nr. Top 285/b/2/a/2/.../b/1/a/1/a/1/b/1
/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1 /a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în
municipiul Reşiţa, str. Bistra, nr. 136, respectiv dezlipirea
terenuiui în suprafaţă de 477 mp. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 535 mp din suprafaţa de teren
identificată în C.F. nr. 7, nr. Top 285/b/2/a/2/.../b/1/a/1/a/1/b/1/
2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în
municipiul Reşiţa, str. Bistra nr.151, respectiv dezlipirea
terenului în suprafaţă de 535 mp. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 673 mp din suprafaţa de teren
identificată în C.F. nr. 7, nr. Top 285/b/2/a/2/.../b/1/a/1/a/1/b/1/
2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, situat în
municipiul Reşiţa, str. Bistra nr. 153, respectiv dezlipirea
terenului în suprafaţă de 673 mp. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 lit. d) din
H.C.L nr. 39 din 24 februarie 2009 privind desemnarea
membrilor Consiliului Consultativ al Serviciului Public Centrul de Zi "Maria" Reşiţa. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei
şi a Statului de Funcţii ca urmare a transformării funcţiei de
execuţie personal contractual de Casier în Inspector de
Specialitate, gradul II la Serviciul Public "Direcţia de Asistenţă
Socială". (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din H.C.L
nr. 238/13.07.2010 privind stabilirea taxelor speciale ce se
aplica la Complexul de Sport şi Sănătate (Bazin de Înot), pe
anul fiscal 2010. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic nr. 170/35/2010 "Alimentare cu apă industrială a S.C. CET
ENERGOTERM şi Zona industrială Valea Ţerovei". (aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al Municipiului Reşiţa pe anul 2010. (aprobat)
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de
terenuri cu darea în plată a sumei de 4640 euro, între Municipiul Reşiţa prin administrator Consiliul Local al Municipiului
Reşiţa şi S.C. A.T.T. SRL Reşiţa. (aprobat)
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării cererii
de începere a procedurii de insolvenţă la S.C. PRESCOM
S.A. Reşiţa (aprobat)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării

Se opreşte apa!
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în Reşiţa după următorul program:
l 25 noiembrie, orele 9.00-14.00 - pe străzile Odobescu, Budinic, Pavel
Chinezu, Mărăşti şi Călăraşilor (de la intersecţia cu str. Mărăşti până la intersecţia
cu str. Budinic) precum şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”.
l 29 noiembrie, ora 8.00 - 30 noiembrie, ora 2.00: în cartierele Lunca Bârzavei
(Govândari), Lunca Pomostului, Moroasa II, Câlnic, Triaj, Valea Ţerovei, Zona
Constructorilor şi Calea Timişoarei.
l 7 decembrie, orele 9.00-14.00 - pe străzile Odobescu, Budinic, Pavel Chinezu,
Mărăşti şi Călăraşilor (de la intersecţia cu str. Mărăşti până la intersecţia cu str.
Budinic) precum şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”.

prin licitaţie publică a suprafeţei de 3598 mp teren, situat în
Reşiţa, str. Ţerova F.N., pentru construire Hală de producţie
pentru prelucrarea maselor plastice. (aprobat)
31. Informarea nr. 14335/28.10.2010 a Serviciului Public ,Direcţia de Asistenţă Socială" privind situaţia Asociaţiei de
Binefacere PROVITAM Reşiţa.
32. Informarea nr. 2355/28.10.2010 a S.C. C.E.T.
ENERGOTERM REŞIŢA S.A. privind hotărârea instanţei
judecătoreşti în Dosar nr. 2183/115/2010.
33. Informare privind deplasarea delegaţiei în Franţa.
34. Diverse.
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcţii al Serviciului Public - ”Direcţia pentru Întreţinerea şi
Repararea Patrimoniului Consiliiului Local". (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de
administrare asupra imobilului - teren, în suprafaţa totală de
772 mp situat în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918 aflat în
domeniul public al mun. Reşiţa şi administrarea CL Reşiţa, în
administrarea CJ C-S şi dezlipirea acesteia. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării transmiterii dreptului de administrare asupra imobilului - teren, în
suprafaţă de 113 mp situat în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918,
nr.1 aflat în domeniul public al jud.C-S şi administrarea CJ CS,
în administrarea CL Reşiţa şi dezlipirea acestuia. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 257 mp din suprafaţa identificată în C.F.
1327 Reşiţa Română nr. top 456/11 situat în mun. Reşiţa, str.
W.A. Mozart nr. 28. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa,
a suprafeţei de 2,10 mp teren, situat în Reşiţa, str. Retezat,
bloc 23, ap. 1, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către d-na Pavel Nuţa Gina.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa,
a suprafeţei de 14000 mp teren, situat în Reşiţa, cartier SECU
FN, în vederea concesionării prin licitaţie publică pentru
lucrări de exploatare reziduuri miniere în perimetrul temporar Valea Secului. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public
în domeniul privat al mun. Reşiţa a unui teren în suprafaţă de
51 mp situat în Reşiţa, str. Călimanilor nr. 1 şi aprobarea
dezlipirii terenului din suprafaţa identificată în C.F. 3722
Calnic nr. top G100/z/1/31/b/a. (aprobat)
8. Proiect de hotărare privind respingerea plângerii
prealabile formulată de S.C. T&D ART LOTUS S.R.L.,
împotriva HCL nr. 371/07.10.2010. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului
"Amenajare drumuri agricole în Reşiţa, Jud. C-S" pentru care
se solicită finanţarea în baza Măsurii 125, Submăsura 125a,
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR). (retras)
10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.
51/2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Mun. Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare. (retras)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării S.C.
Group Ecoterm S.R.L. pentru constituirea unei comisii de
negociere în vederea semnării unui contract de vânzare cumpărare a energiei termice produsă în viitoarea centrală
termoelectrică, între S.C. GROUP ECOTERM S.R.L.-producător, S.C. C.E.T ENERGOTERM S.R.L.- cumpărător, şi CL
Reşiţa - garant. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unei
sume brute pentru salariaţii din cadrul Serviciului Public "Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local" pe perioada 01.12. 2010 - 01.03.2011. (aprobat)

Săptămâna politică locală

Săptămâna politică locală

Suntem nevoiţi să scriem astăzi, din nefericire, la rubrica noastră, nu despre o declaraţie, alegeri,
un succes sau un insucces politic, ci despre dramaticul accident de circulaţie petrecut luni dimineaţă
în apropiere de localitatea Tâmna din Mehedinţi, acolo unde deputatul PSD de Caraş-Severin, Ioan
Narcis Chisăliţă a fost implicat, în drum spre Bucureşti, într-un accident de circulaţie. Deputatul a fost
rănit, în urma impactului cu un alt autovehicul, după ce Loganul Parlamentului pe care îl conducea a
derapat, suferind traumatiesme la coloana vertebrală care-l pun în mare pericol. Starea sa este în
continuare critică. Parlamentarul cărăşean se afla ieri încă în acest internat la Bucureşti, ne-a informat
preşedintele PSD Caraş-Severin, deputatul Ion Mocioalcă. A fost adus din secţia de terapie intensivă
într-o rezervă, dar traumatismul cervical pe care l-a suferit rămâne în continuare un mare pericol.
Potrivit deputatului Mocioalcă, o intervenţie chirurgicală se va produce cel mai probabil săptămâna
viitoare, urmând ca până atunci familia să decidă dacă operaţia se va realiza în ţară sau în străinătate.

l O delegaţie a Liceului Teoretic Diaconovici Tietz din Reşiţa participă în perioada 22-25 noiembrie, în Germania, la vizita pregătitoare pentru elaborarea
unui proiect Comenius l Sala de expoziţii a Direcţiei pentru Cultură şi Partimoniu Cultural a jud. C-S a găzduit luni 22 noiembrie, prezentarea celei de-a
treia ediţii, revizuită şi adăugită, a volumului „Hoinărind prin Reşiţa pierdută” de Dan D. Farcaş l 279 elevi au fost desemnaţi miercuri, 24 noiembrie cu
titlul de Cetăţean Major al Municipiului Reşiţa l Se suspendă procesul de depunere a cererilor de finanţare, în cadrul POR 2007 - 2013, pentru
infrastructura serviciilor sociale în Regiunea Vest l Reabilitarea Staţiei de Tratare a Apei Potabile din Reşiţa se află într-un progres fizic de lucrări de
peste 83 % l Cu ocazia Zilei Internaţionale de Luptă Anti-SIDA, de la 1 decembrie, Asociaţia Inocenţă şi Speranţă din Reşiţa va organiza o manifestare în
29 noiembrie, de la ora 10, la Centrul de Voluntariat Mansarda 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.
Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat în
Reşiţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 25 mp situat în
Reşiţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

15 nov. ‘10
16 nov. ‘10
17 nov. ‘10
18 nov. ‘10
19 nov. ‘10
22 nov. ‘10
23 nov. ‘10
24 nov. ‘10

138,5390
138,2232
136,4841
137,5468
136,8676
136,4117
138,6946
143,0824

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 25 Octombrie - 24 Noiembrie 2010 EURO

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24

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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Ministrul Mediului, Laszlo Borbely,
a declarat că taxa auto va fi mărită
întrucât autorităţile încurajează
schimbarea parcului de maşini cu
maşini noi, şi nu cu maşini second
hand, mai vechi de zece ani.

În data de 25 noiembrie 2010, Ministerul Finanţelor Publice
va lansa pe piaţa internă, prin procedura de licitaţie, o emisiune
de obligaţiuni de stat cu o valoare anunţată de 1 mld. Euro, cu o
maturitate de 3 ani şi rata cuponului de 4.5% p.a. Sumele atrase
vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea
datoriei publice.

Peste 500.000 de fermieri din comunele în care sau finalizat acţiunile specifice de control şi care au
îndeplinit cumulativ condiţiile impuse de
regulamentele europene şi legislaţia românească
vor fi plătiţi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA).

„România se află într-un haos administrativ!”
Vicepreşedintele PD-L şi preşedinte al democrat liberalilor
cărăşeni, fostul ministru în trei mandate şi în prezent
preşedinte al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Sorin
Frunzăverde, a făcut ieri o serie de declaraţii tranşante vizând,
printre altele, starea gravă în care se află România. Deşi
reprezentant al unei formaţiuni aflată la putere, Frunzăverde a
avertizat serios asupra pericolului ca România să devină un
stat poliţienesc în accepţiunea clasică a cuvântului. Liderul
democrat-liberal spune că principalele probleme cu care se
confruntă PD-L, dar, în aceeaşi măsură şi opoziţia, sunt legate
de haosul administrativ în care se află ţara noastră, vrajba
politică şi ieşirea din statul poliţienesc, aflat, încă, în stare
incipientă. Toate acestea au sărăcit România, a declarat ieri,
într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa, Sorin
Frunzăverde. „Există riscul evident ca această ţară să se
transforme într-un stat poliţienesc, nu într-un stat al poliţiei, ci
într-unul poliţienesc, în accepţiunea clasică a cuvântului.
Principala problemă a PD-L şi a opoziţiei, pentru că în
democraţie nu poţi guverna fără opoziţie, o reprezintă
scoaterea ţării din haosul administrativ, din vrajba politică şi
din statul poliţienesc, ce sufocă economic orice comunitate.
Acesta este motivul pentru care compatrioţii noştri resimt mult
mai acut criza economică, în comparaţie cu alţii, din Uniunea
Europeană”, a precizat Frunzăverde.
Sorin Frunzăverde crede că marea, majora provocare a
PD-L, partid aflat la putere, principala formaţiune politică în
acest moment, este să scoată ţara din această stare de

apropiat colaps, folosindu-se eficient de pârghiile pe care le
are la îndemână. Astfel, spune Sorin Frunzăverde, ar trebui
luate două măsuri: începerea unui dialog politic cu opoziţia,
care să permită constituirea unui executiv bazat pe o mai largă
majoritate parlamentară. Până atunci, însă, trebuie avută în
vedere construirea şi adoptarea unui buget corect şi
responsabil din punct de vedere al alocărilor instituţionale. În
principal, consideră liderul democrat-liberal, trebuie trecut la
construirea şi adoptarea unui buget corect din punctul de
vedere al bugetării instituţiilor statului, dar, în acelaşi timp, a
unui buget descentralizat. S-a vorbit foarte mult de
descentralizare, dar s-a făcut prea puţin.
„E momentul să o facem acum, cu ocazia adoptării
bugetului pe 2011. Bugetul pe 2010 a fost unul ultracentralist
şi aceasta e o faţetă ascunsă, o dimensiune foarte puţin
sesizabilă, a alunecării României spre un stat poliţienesc,
centralizarea excesivă a resursei bugetare”, a subliniat Sorin
Frunzăverde.
Sorin Frunzăverde s-a referit ieri şi la situaţia Armatei
României, pe care o cunoaşte foarte bine în calitate de fost
ministru al Apărării dar şi de doctor în ştiinţe militare. Liderul
PD-L a afirmat că Armata traversează o perioadă foarte grea,
explicaţia fiind faptul că, în ultimii 20 de ani, bugetul alocat
MApN, excepţie făcând trei sau patru ani, a fost insuficient.
Marţi au fost schimbaţi din funcţii secretarul de stat cu Ordinea
Publică din minister, chestorul şef Dan Valentin Fătuloiu, şeful
Inspectoratului General al Poliţiei Române, Petre Tobă, pre-

{edin]e pentru Problemele Persoanelor Vârstnice }i Dialog Social
Instituţia Prefectului - Jud C-S a organizat miercuri, 24
noiembrie a.c., următoarele şedinţe:
I. Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice din judl C-S:
1. Informare privind numărul pensionarilor din C-S cu
pensii de stat şi agricultură.
2. Informare cu privire la vaccinarea antigripală a persoanelor în vârstă la risc de a dezvolta complicaţii datorate gripei.
3. Informare privind acordarea dispozitivelor medicale
asiguraţilor din judeţul Caraş-Severin.
4. Informare privind sursele de apă independente din
Reşiţa. Rezultatele analizelor efectuate la solicitarea Primăriei
Reşiţa pentru determinarea potabilităţii.
5. Diverse.
II. Comisia de Dialog Social a Judeţului C-S:
1. Informare privind preocuparea AJOFM C-S pentru realizarea programelor de ocupare a forţei de muncă şi de formare

profesională. Colaborarea acestei instituţii cu partenerii sociali
pentru crearea de noi locuri de muncă, în mod special în
zonele defavorizate, gestionarea locurilor de muncă.
2.1. Informare privind situaţia înregistrată la nivelul jud. CS
referitoare la accesarea fondurilor structurale în perioada
2009 - 2010.
2.2. Situaţia accesării fondurilor structurale la nivelul jud.
CS, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea
Competitivităţii Economice” 2009 - 2010.
3. Informare privind asigurarea serviciilor de medicină
primară în zonele rurale şi în localităţile izolate.
4. Evoluţia turismului din C-S în perioada 2005 - 2009.
Structuri de primire turistică şi circulaţia turistică în perioada
amintită.
5. Diverse: - Aprobarea minutei încheiate cu ocazia
şedinţei Comisiei de Dialog Social a Jud C-S din data de
27.10.2010.

Guvernul a reglementat introducerea
mecanismului de coplat@ a serviciilor medicale
Executivul a adoptat în şedinţa din 24 noiembrie un
proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care
reglementează mecanismul de coplată a serviciilor
medicale şi introduce tichetul moderator de sănătate.
Proiectul de lege stabile şte suma maxim ă
reprezentând coplata asiguratului într-un an calendaristic,
şi anume 600 de lei, pentru serviciile medicale acordate
peste această sumă nu se va mai încasa coplată. Unele
categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, respectiv:
l copii cu vârsta până la 18 ani
l tinerii între 18 şi 26 de ani, dacă sunt elevi sau studenţi,
şi nu realizează venituri din muncă
l pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700
lei/lună
l bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de
sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile
medicale aferente respectivei afecţiuni, dacă nu realizează
venituri din muncă, pensie sau din alte resurse
Documentul justificativ prin care se va face dovada
coplăţii este tichetul moderator pentru sănătate.
Asiguraţii vor achita coplata la medicul de familie, la

medicul specialist ambulatoriu, în spitale şi în clinicile de
specialitate, făcând excepţie serviciile medicale de
urgenţă. Sumele încasate din coplată vor constitui venituri
ale furnizorilor de servicii medicale, şi se vor utiliza pentru
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale.
Cseke Attila, Ministrul Sănătăţii, a declarat că introducerea acestui mecanismului de coplată pentru serviciile
medicale, prin tichetul moderator de sănătate, reprezintă
un angajament al Guvernului României încheiat cu FMI şi
Banca Mondială, în anul 2009.
Proiectul de lege va fi înaintat Parlamentului României,
şi în după aprobarea acestui proiect de lege vor fi elaborate, în 60 de zile, norme metodologice care vor stabili
modelul şi modalitatea de utilizare a tichetului moderator
de sănătate. De asemenea, lista serviciilor medicale pentru care se încasează coplată şi nivelul coplăţii vor fi stabilite prin contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia.
Legea nu stabileşte categoriile de servicii pentru care se
aplică şi nu stabileşte tarifele pentru fiecare serviciu.
Ministrul Sănătăţii a apreciat că implementarea sistemului de coplată va fi finalizată la jumătatea anului 2011.
Guvernul Romaniei, 24.11.2010

cum şi inspectorul şef al IPJ Neamţ, Aurelian Şoric. Subiectul,
spune Sorin Frunzăverde, a fost îndelung dezbătut, fără a se
ţine cont că un lucru mult mai grav s-a întâmplat, în aceeaşi zi,
şi anume, trei militari români şi-au pierdut viaţa. „Cei trei
militari, care făceau parte din Batalionul Neagoe Basarab, şiau pierdut viaţa în timpul desfăşurării unui exerciţiu tactic cu
tragere de luptă, în Poligonul Cincu. Alţi trei militari au fost
răniţi, dar despre acest subiect s-a vorbit foarte puţin”, a afirmat Sorin Frunzăverde. Domnia sa susţine că armata nu este
un decor de operetă, în care să apari în uniforme strălucitoare
pe 25 Octombrie sau la 1 Decembrie, ci este una din instituţiile
fundamentale ale statului român, ce asigură apărarea naţională, care, e adevărat, costă. Armată ne reprezintă în teatrele
de operaţii şi are merite indubitabile în integrarea României în
Alianţa Nord-Atlantică. Spuneam, încă din 2007, că provocarea reală a NATO şi a ţărilor democratice este Afganistanul,
inclusiv pentru România, şi nu Iraq-ul, lucru ce se poate acum
observa, când NATO îşi reaşează politica militară în Afganistan. După cum afirmă Frunzăverde, este important să asiguri
un buget generos unui serviciu de informaţii, care trebuie să
facă faţă ameninţării terorismului, să asculte telefoane, însă,
militarii români sunt în fiecare zi în faţa teroriştilor.
„Dacă nu vom asigura, de acum înainte, cel puţin 2,11 la
sută din PIB, Ministerului Apărării Naţionale, în anii care
urmează ne vom întâlni cu tot mai dese evenimente tragice,
cum a fost cel de marţi, de la Cincu, iar Armata va ajunge într-o
stare jalnică,” a conchis fostul ministru al Apărării.
(Dan Apostolescu)

Executivul a aprobat, în şedinţa de miercuri, 24
noiembrie, forma finală a Legii-cadru a salarizării personalului bugetar şi a Legii de aplicare a Legii-cadru în anul
2011, urmând să depună proiectele la Parlament spre
asumarea răspunderii. Salariile de bază din luna
octombrie 2010 vor fi majorate pentru bugetari cu 15 la
sută, faţă de nivelul din luna octombrie, în 2011 iar salariul
minim brut pe ţară va fi de 670 de lei.
Plenul Senatului a aprobat modificarea legii privind
reforma în domeniu sănătăţii, în sensul diminuării cotei de
contribuţie individuală lunară de asigurări sociale de
sănătate, cu scopul de a sprijini persoanele asigurate care
realizează, în acelaşi timp, mai multe venituri. Astfel,
persoanele care au două surse de venit plătesc 50% din
contribuţia lunară de 5,5% pentru cel de-al doilea venit, iar
persoanele care au mai mult de două surse de venit
plătesc 25% din această contribuţie lunară, începând cu
cel de-al treilea venit. Senatul este prima Cameră sesizată
în acest caz, iar legea este organică.
Senatorii din Comisia de învăţământ au decis că în
universităţile de stat persoanele având calitatea de soţ,
soţie, rude şi până la gradul al treilea inclusiv nu pot avea
simultan funcţii de conducere în aceleaşi organisme sau în
organisme aflate în relaţii directe de subordonare.
Ministerul Sănătăţii, în noul pachet legislativ care va fi
defintivat în această perioadă, prevede introducerea
dreptului limitat de practică pe anumite competenţe
stabilite de MS cu avizul Colegiului Medicilor din România.
Tinerii absolvenţi ai facultăţilor de medicină vor putea fi
angajaţi după ce termină facultatea ca ajutoare în anumite
secţii, la UPU sau cabinetele medicilor de familie. Vor lucra
sub îndrumare, fără a avea dreptul la parafă sau
semnătură. De asemenea, în noul pachet legislativ
Ministerul Sănă-tăţii propune ca orice rezident, după 3 ani,
din anul 4, să poată lucra cu competenţe limitate. Pentru
fiecare specialitate comisiile de specialitate vor stabili
competenţe limitate.

l La sfârşitul anului 2009, sectorul industrie însuma 58.853 întreprinderi, respectiv 11,3% din totalul întreprinderilor active din domeniul economic, industrie,
construcţii, comerţ şi servicii, potrivit INS l Potrivit unui oficial NATO, componentele de sistem antirachetă vor fi instalate în România în faze succesive, până în
anul 2015 l Tichetele valorice din cadrul Programului "Rabla", a căror valabilitate a expirat în data de 23 noiembrie 2010, vor putea fi valorificate până la data de
31 ianuarie 2011 l O nouă legătură prin feribot a fost stabilită între oraşul bulgăresc Sviştov şi localitatea vecină românească de la nord de Dunăre, Zimnicea l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de
interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor
copilului pentru perioada 2010-2012(M.O.nr.717/27.10.2010)
l Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Regulamentul din 2010 de organizare şi funcţionare a
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi
Certificatelor Universitare (M.O. nr. 719/28.10.2010)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 35/2010 privind
punerea în circulaţie şi lansarea în circuitul numismatic a unor
monede dedicate aniversarii a 100 de ani de la primul zbor
romanesc efectuat de Aurel Vlaicu cu un aparat de construcţie
proprie, precum şi a setului de monetărie cu anul de emisiune
2010 (M.O. nr. 723/29.10.2010)
l Legea nr. 196/2010 pentru modificarea şi completarea
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O.G. nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile
financiare (M.O. nr. 723/29.10.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Norma metodologică din
2010 referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare
a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri
forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al
unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea
consiliilor locale ale acestora (M.O. nr. 723/29.10.2010)
l Circulara BNR nr. 36/2010 privind nivelul ratei dobânzii de
referinţă a Băncii Naţionale a României valabil în luna
noiembrie 2010 (M.O. nr. 727/01.11.2010)
l H.G. nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente

electrice şi electronice (M.O. nr. 728/02.11.2010)

l Hotărârea Consiliului Nat.al Ordinului Asistenţilor Medicali

şi Moaşelor din România nr. 19/2010 privind modificarea şi
completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi a asistenţilor medicali, aprobata prin Hotărârea Consiliului naţional
al Ordinului Asist.Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România nr. 32/2009 (M.O. nr. 730/02.02.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Ghidul din 2010 de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire
care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de încălzire - beneficiari
unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de
cult (M.O. nr. 731/03.11.2010)

Ultima cercetare sociologică privind alegerile
parlamentare din 28 noiembrie, prezentată la Chişinău:
Partidul Comuniştilor (PCRM) ar acumula 35% din
voturi, Partidul Liberal Democrat (PLDM) - 28%, Partidul
Democrat (PDM) - 18%, Partidul Liberal (PL) - 12%,
dintre cei care au declarat o intenţie de vot.

Guvernul german a anunţat planurile pentru desfiinţarea serviciul militar
obligatoriu până în vara următoare, marcând cea mai radicală revizuire a forţelor armate de la fondarea lor de după război şi o schimbare majoră pentru
societatea germană. În cadrul reformei, care va transforma Bundeswehr
într-o forţă de apărare pe deplin profesionistă până în iulie 2011, mărimea
armatei existente şi aparatul birocratic vor fi reduse considerabil.

Liderii locali }i regionali salut@ planurile
Comisiei pentru finan]area regional@
Liderii locali şi regionali au salutat propunerile de revizuire
a finanţării UE destinate regiunilor, în prezent în valoare de
aproximativ 50 de miliarde de euro pe an. Preşedinta
Comitetului Regiunilor, dna Mercedes Bresso, a afirmat că
acestea reprezintă „un pas în direcţia cea bună”. Planurile
Comisiei ar urma să aibă efecte pozitive asupra tuturor
regiunilor, susţinând eforturile acestora de a crea oportunităţi
economice mai bune pentru toţi, de a îmbunătăţi condiţiile de
trai şi dezvoltarea durabilă. În acelaşi timp, dna preşedintă
Bresso a respins ideea îngheţării ajutoarelor regionale pentru
ţările care cheltuiesc prea mult. Această decizie ar penaliza
pe nedrept autorităţile locale şi regionale pentru hotărâri luate
la nivel naţional.
Ajutoarele regionale UE cofinanţează mii de proiecte, de
la instalaţii de tratare a apei reziduale până la recalificarea
şomerilor sau grupurile de inovare. Programele de finanţare
actuale expiră în 2013 şi trebuie revizuite. Cel de- al 5-lea
raport de coeziune al Comisiei, prezentat recent, dă tonul
dezbaterii privind reforma. Acesta subliniază faptul că
investiţiile viitoare vor trebui să se alinieze strict la obiectivele
Strategiei Europa 2020 şi propune condiţii mai severe,
precum şi stimulente pentru utilizarea fondurilor UE.
Preşedinta Comitetului Regiunilor, dna Mercedes
Bresso, a arătat că raportul „răspunde multor probleme pe
care noi le-am semnalat în ultimii ani”. Preşedinta CoR a
salutat pledoaria executivului UE de a facilita în continuare
accesul tuturor regiunilor la fondurile de coeziune disponibile
şi a aplaudat planurile de a coordona mai bine diferitele
fonduri UE. În ce priveşte una dintre cele mai controversate
propuneri ale Comisiei, dna Bresso a subliniat: „Regiunile nu
trebuie penalizate pentru greşelile guvernelor lor naţionale.
Îngheţarea fondurilor UE pentru ţările care încalcă pactul de
stabilitate nu este o soluţie. O asemenea abordare nu va face
decât să înrăutăţească situaţia în aceste regiuni.” În ceea ce
priveşte ideea de „puncte de merit” care ar putea determina

alocarea de fonduri UE suplimentare regiunilor, ea a
adăugat: „În principiu, accept ideea unei «rezerve europene»
pentru banii UE. Aceste fonduri suplimentare ar putea fi
alocate la jumătatea perioadei de desfăşurare a programelor,
pentru a răspunde noilor provocări apărute. Însă nu sunt convinsă că ar trebui să realocăm fonduri în funcţie de cât de mult
a contribuit finanţarea anterioară la obiectivele Europa 2020.”
CoR a salutat, de asemenea, măsurile de tranziţie propuse pentru regiunile care sunt pe cale să iasă din categoria
celor mai intens finanţate zone. Dl Michael Schneider (DEPPE), secretarul de stat responsabil cu Afacerile europene al
landului Saxonia-Anhalt, care a redactat poziţia CoR cu
privire la viitorul politicii de coeziune şi la contribuţia acesteia
la Strategia Europa 2020, în prima parte a acestui an, a
subliniat: „Este bine că s-a deschis în cadrul Comisiei discuţia
cu privire la regiunile de tranziţie, în care CoR s-a implicat
activ. Trebuie să luăm măsuri adecvate pentru a garanta că
nu se reduce prea mult finanţarea pentru «regiunile de
convergenţă» care nu se vor mai califica pentru cea mai
înaltă clasă de finanţare după 2013. Acesta este singurul
mod de garantare a durabilităţii investiţiilor europene.”
Tratatul UE obligă Comisia Europeană să publice, la
fiecare trei ani, un raport cu privire la progresele realizate în
direcţia atingerii unei „coeziuni economice, sociale şi
teritoriale”, cu alte cuvinte, la eforturile de a micşora
diferenţele dintre regiunile Europei. Al 5-lea raport privind
coeziunea a fost publicat la 10 noiembrie şi marchează o
schimbare a cursului dezbaterii privind viitorul cheltuielilor în
materie de coeziune în viitorul buget UE. Miniştrii naţionali
responsabili cu politica regională au discutat concluziile
acestuia la reuniunea informală de la 22 noiembrie de la
Liège, Belgia, în cadrul căreia preşedinta CoR, dna Bresso, a
prezentat poziţia regiunilor şi oraşelor. Apariţia primelor
propuneri legislative este preconizată pentru vara lui 2011.

Premierii Rusiei şi Chinei,
Vladimir Putin şi Wen Jiabao, au
semnat la începutul săptămânii „un
mare pachet de acorduri interguvernamentale, interdepartamentale
şi comerciale”.

Liderii Naţiunilor Unite vor cere "rezultate concrete" de
la summitul climatic de la Cancun pe fondul accelerării
încălzirii globale, a declarat la începutul săptămânii un oficial
ONU, organizator al evenimentului. Robert Orr, secretar
general adjunct al ONU pentru planificare, a declarat că
următorul raport interguvernamental privind schimbările
climatice va fi mult mai rău decât anteriorul. Reprezentanţi din
194 ţări se vor întâlni în oraşul mexican din staţiunea Cancun
începând cu 29 noiembrie, pentru o nouă încercare de a
ajunge la un acord pentru a reduce gazele cu efect de seră
după 2012.
Legislatorii israelieni au trecut o lege care face ca orice
tratat de pace care presupune cedarea de teritorii anexate să
fie supus unui referendum. Israelul a anexat Ierusalimul de
Est de la Iordania în războiului din 1967 şi Înălţimile Golan de
la Siria în acelaşi an.
Autoritatea Palestiniană nu va reveni la negocierile de
pace cu Israelul, cu excepţia cazului în care intră în vigoare o
îngheţare a construcţiilor, inclusiv în Ierusalimul de Est, a
spus preşedintele palestinian Mahmoud Abbas.
Turcia respinge deschiderea unilaterală a porturilor
pentru navele şi mărfurile cipriote greceşti. Turcia nu va
deschide porturile sale navelor cipriote greceşti cu excepţia
cazului în care Uniunea Europeană ridică embargoul
comercial împotriva zonei controlate de turci în nordul
Ciprului, în acelaşi timp, a declarat prim-ministrul Recep
Tayyip Erdogan. Ciprul este divizat din 1974, când armata
turcă a invadat nordul insulei după o tentativă de lovitură de
stat a ciprioţilor-greci, susţinuţi de Atena, care voiau aderarea
insulei la Grecia. Această intervenţie a dus la crearea, în
1983, a Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN,
recunoscută doar de Ankara). Turcia doreşte aderarea la
Uniunea Europeană şi poartă negocieri din 2005 cu
Bruxellesul pe această temă. În decembrie 2006, UE a
îngheţat opt din cele 35 de capitole ale dosarului aderării, pe
motivul că Ankara refuză să recunoască Republica Cipru şi
să-şi deschidă porturile marine şi aeriene.

Principalele puncte ale noului concept strategic al NATO
Principalele puncte ale conceptului strategic al NATO
"Angajament activ, apărare modernă", adoptat la summit-ul
de la Lisabona şi pe baza căruia Alianţa Nord-Atlantică ar
urma să acţioneze în următorii zece ani, sunt următoarele:
Apărare colectivă, Nuclear, Apărare antirachetă, Parteneriate, Administrarea crizei, Terorism şi traficanţi, Atacuri informatice, Securitatea energetică, Alianţă pentru secolul al XXI-lea.
Apărare colectivă. Conceptul confirmă angajamentul
fondator al ţărilor membre "să se apere mutual împotriva unui
atac, inclusiv împotriva noilor ameninţări".
Nuclear. NATO se angajează "să creeze condiţiile pentru
o lume fără arme nucleare", dar va rămâne o alianţă nucleară
"atât timp cât vor exista arme nucleare în lume". Descurajarea
rămâne un "element central" al strategiei sale: forţele nucleare oferă "garanţia supremă" a securităţii sale, chiar dacă
condiţiile unei recurgeri la arma nucleară sunt "extrem de
improbabile".
Apărare antirachetă. NATO îşi defineşte capacitatea de a
se apăra împotriva unui atac al rachetelor ca fiind unul dintre
"elementele centrale" ale apărării sale. În acest domeniu, ea

va căuta activ "cooperarea Rusiei şi a altor parteneri euroatlantici".
Parteneriate. Parteneriatele cu ţări terţe pot "contribui la
întărirea securităţii internaţionale, la apărarea valorilor NATO,
la operaţiunile sale, precum şi la pregătirea ţărilor interesate
de o aderare". "O Uniune Europeană activă şi eficientă
contribuie la securitatea globală a zonei euro-atlantice. UE
este partener unic şi esenţial pentru NATO." Cooperarea
NATO-Rusia se anunţă a fi de o "importanţă strategică".
Administrarea crizei. NATO se va angaja "să prevină şi
să administreze" crize suspecte să degenereze în conflicte,
"să stabilizeze o situaţie postconflict şi să ajute la reconstrucţie". Ea va crea - "trăgând învăţăminte din operaţiuni
(anterioare) - o structură civilă de administrare a crizei,
adaptată, dar modestă cu scopul de a interacţiona mai eficient
cu partenerii civili".
Terorism şi traficanţi. Terorismul este o "ameninţare
directă". Conflicte externe frontierelor NATO îi pot ameninţa
securitatea "alimentând extremismul, terorismul", dar astfel
de ameninţări pot fi şi traficul de arme, de droguri şi de fiinţe

umane.
Atacuri informatice. Conceptul prevede să dezvolte
capacitatea alianţei de "a preveni şi detecta atacurile cibernetice". El citează ca surse posibile "forţe armate şi servicii de
informaţii străine, criminalitatea organizată, grupuri teroriste
şi/sau extremiste".
Securitatea energetică. NATO vrea să contribuie la ea,
"inclusiv prin protejarea infrastructurilor energetice, zonelor şi
căilor de tranzit critice".
Alianţă pentru secolul al XXI-lea. Conducătorii NATO se
declară hotărâţi să continue reînnoirea alianţei pentru ca ea
să fie pregătită să facă faţă provocărilor la adresa securităţii în
secolul al XXI-lea şi "ferm hotărâţi să-i păstreze eficienţa în
calitate de alianţă politico-militară care a reuşit cel mai bine în
lume".
Agerpres, 20 Noiembrie 2010
Românca Oana Lungescu va fi noul purtător de cuvânt al
NATO, începând cu 1 decembrie 2010. Jurnalista este prima
femeie ce va ocupa acest post în istoria de 61 de ani a Alianţei.

l Ajutorul de stat pentru minele de cărbune trebuie redus gradual până în 2018 l Israelul a început construirea unei bariere de-a lungul graniţei cu Egiptul, în
încercarea de a opri militanţii islamici şi migranţii africani l Liderul cubanez Fidel Castro a sugerat că ar putea să demisioneze din funcţia de şef al Partidului
Comunist, ultimul post în conducerea politică pe care îl mai deţine l În oraşul german Nürenberg au fost marcaţi 65 de ani de la începerea procesului
criminalilor de război nazişti, la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial l Dalai Lama intenţionează să se retragă din calitatea de şef al guvernului tibetan în
exil, anul viitor, dar va rămâne liderul spiritual al Tibetului l

Copacul tehnologic Taiwan Tower
Arată ca ceva proiectat pentru platourile
de filmare Star Wars
sau pentru un joc video
science fiction. Dar
aceste imagini remarcabile sunt designul
actual pentru un zgârienori nou futurist ce va
domina orizontul întrun oraş din Taiwan.
Turnul, numit "Observatoare plutitoare",
urmează să fie
construită în Taichung, al treilea oraş ca mărime din Taiwan,
după ce a câştigat premiul întâi la un concurs recent de design.
Clădirea principală este proiectată să semene cu un copac
cu opt observatoare plutitoare care se mişcă în sus şi în jos ca
frunzele pe ramuri. Ea va avea muzee, spaţii pentru birouri,
restaurante şi un "parc urban". Este proiectat, de asemenea,
pentru a folosi tehnologiile ecologice, inclusiv turbinele şi
celule solare, precum şi o centrala geotermală.
Fiecare observator va funcţiona ca un lift pentru a transporta 80 de persoane şi va fi conceput în forma insulei Taiwan.
Potrivit arhitecţilor, observatoarele vor fi construite din

materiale uşoare şi vor aluneca pe o pistă verticală poziţionată
într-un câmp electromagnetic puternic.
Arhitectul român Dorin Ştefan, care a proiectat turnul, a
declarat: „Pornind de la imaginea "geografică" a Taiwanului,
care este o insulă care seamănă cu o frunză, am dezvoltat
conceptul de arbore tehnologic: am proiectat 8 frunze spaţiale
(opt fiind un număr important în cultura locală), în formă de
zeppelin, care alunecă în sus şi în jos pe "trunchiul de copac",
şi care servesc ca punţi de observare".
Turnul va avea o înălţime de aproape 305 m, apropiindu-se
de cea mai înaltă clădire de pe insulă, Taipei 101 cu 509 m.
Ştefan a mai spus: "Chiar dacă proiectarea observatoarelor plutitoare a fost influenţată de cultura jocurilor sci-fi,
acestea sunt fezabile şi joacă un rol major pentru calea spre
muzeul turnului prin adăugarea unei noi dimensiuni verticale.
Privit de sus, oraşul în sine devine exponat cheie pentru
Muzeului Dezvoltării Oraşului Taichung. Văzute din interiorul
muzeului observatoarele plutitoare devin şi ele exponate,
dovadă fascinantă a realizărilor tehnologice din prezent".
Construcţia este de aşteptat să înceapă în 2012 şi va fi
plătită de guvern, urmând a fi finalizată în 2 ani.
Proiectul realizat de echipa condusă de arhitectul român
Ştefan Dorin a fost câştigătorul competiţiei Taiwan Tower,
organizată recent, la care au participat 237 firme de arhitectura
din 25 de ţări.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând 2 boxe de 12 ţoli, 200 W; 2
subwoofere de 18 ţoli, C18ELF, de
800 W RMS; 2 puteri 2x500 şi
2x400; mixer Soundcraft, placă de
sunet externă (USB); suporţi boxe;
toate cablurile necesare. Preţ 1200
€ uşor neg. Tel. 0766-683102.
Vând, în Reşiţa, pătuţ, cărucior,
căruţ sport, premergător şi marsupiu bebe, în stare foarte bună. Tel.
0769648614.
Vând convector tiraj forţat 250
lei şi calorifer electric ulei 50 lei neg.
Tel. 0722-348309.
Vând în Cuptoare abrich cu firiz,
1500 lei neg; cositoare pentru
gazon nouă, 400 € neg. Tel. 0255233854. (R.R)
Vând în Reşiţa plug cu 3 brazde,
250 € neg. Tel. 0727-245233, 0771387519. (R.R)
Vând în Caransebeş saltea 1
persoană, 35 lei; colţar sufragerie
extensibil 800 lei neg; video Grunding, 150 lei; urcior 50 €; discuri
muzică populară şi uşoară din 1970;
rochie de mireasă, 650 lei; candelabru 2 braţe, 20 lei; 2 perechi pantofi
piele de femei, mărimea 39-40, 10
lei/buc., goblene; 2 perechi de cizme.Tel. 0756-040911, 0751-161618
Vând gater, 10.000 lei. Tel.
0768-714478. (R.R)
Vând în Anina Biblie foarte
veche, 300 lei; bazin de tablă de 3
mm, 1500 l, 200 lei; 15 plăci
azbociment mari, 20 lei bucata. Tel.
0255-240368, 0721-250804. (R.R)
Vând în Reşiţa tv Panasonic,
diagonala 37, 100 lei; tv Panasonic,
diag. 51, 150 lei; tv Philips, diag. 80,
250 lei; tub de bas, 100 lei; staţie de
amplificare, 250 €; calculator Pentium 4, 400 lei; Pentium 3, 300 lei;
calculator nou Pentium 4 cu monitor
lcd, 200 €; radiocasetofon cu dvd pt.
maşină, 80 €; acordeon, 80 €. Cumpăr orice produse electronice bune
şi defecte. Tel. 0757-612642 . (R.R)
Vând în Reşiţa cazan 50 l, 1500
lei neg; 2 fotolii, 150 lei neg, 2 dune
cu pene noi, 200 lei bucata neg;
haină piele, mărimea 52, 200 lei
neg. Tel. 0722-129295. (R.R)
Cumpăr în Bocşa cantităţi mari
de grâu şi porumb, ofer 10 lei/măsura; Vând porc, 8 lei/kg; 7 purcei,
300 lei perechea neg; baloţi paie, 10
lei balotul. Tel. 0740-770047. (R.R)
Vând în Reşiţa schiuri, 80 lei;
aerotermă, 50 lei. Tel. 0786-483218,
0770-456679. (R.R)
Vând cazan cupru 120 l, 2.000
lei. Tel. 0722-665849, 0355804434. (R.R)
Vând în Ohabiţa vacă 8 ani,
gestantă, 2200 lei neg. Tel. 0726144291. (R.R)
Vând în Bocşa cazan ţuică de
120 l, inox, cu răcitor cupru, 900 €.
Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând în Reşiţa 2 alain deloane
pentru femei, mărimea 50, 200 lei
bucata, un alendelon pentru bărbaţi,
mărimea 52, 200 lei; butelie aragaz
voiaj, 100 lei; găini ouătoare, 8 lei
bucata, 3 jaluzele din lemn, 500 lei.
Tel. 0355-881263. (R.R)
Vând în Reşiţa rochie mireasă,
500 lei; costum negru bărbătesc,
100 lei; costum popular bărbătesc,
din Banat, 500 lei; covor persan 120
lei; 2 carpete, 60 lei; 2 dune+1
pernă, 180 lei, aparat radio, 70 lei;
pick-up 30 lei, toate neg. Tel. 0751847843. (R.R)
Vând mânz, 2500 lei; porci 100
kg, 7 lei/kg; viţei 8 lei/kg. Tel. 0727056095. (R.R)
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Vând în Sacu 2 porci, 8 lei/kg
neg. Tel. 0744-922400. (R.R)
Vând în Reşiţa canapea şi 2
fotolii din piele, 600 lei neg. Tel.
0770-515925, 0355-411016. (R.R)
Vând în Bocşa geam 3 canate,
200 lei; telefoane mobile, staţie cu 2
boxe, dvd, 60 lei, dormitor, 300 €.
Tel. 0743-578814. (R.R)
Vând porci 8 lei/kg. Tel. 0741533503. (R.R)
Vând în Măureni semănătoare
păioase, 850 lei; mig de împrăştiat
îngrăşăminte, 350 lei, toate neg;
porumb 12 lei măsura. Tel. 0255526023. (R.R)
Vând în Anina mobilă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor, 800
lei; 3 paltoane piele întoarsă, îmblănite; goblen Cina cea de Taină, 400
€ şi Secerătorii, 200 €; candelabre,
costum popular damă, 200 €, 2
plapume lână de o persoană, 200
lei/buc; palton piele întoarsă bej, de
bărbaţi, mărimea 52, 200 €. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (R.R)
Vând purcei 6 săptămâni 350 lei/
perechea. Tel. 0742-544119. (R.R)
Vând în Mâtnic 2 purcei 4 luni,
650 lei; mulgătoare 500 €; porci, 8
lei/kg . Tel. 0762-188929. (R.R)
Vând în Reşiţa biciclete 150 300 lei; cărucioare, 250 lei; pătuţ cu
saltea, 150 lei; cazan fontă mare,
200 lei, convector, 350 lei; congelator cu 4 sertare; filtre cafea, 35 lei;
expresoare, 50 lei; prăjitoare de pâine, 25 lei; scaun rotativ, 150 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)
Vând în Goruia curcani, 90 lei
bucata neg. Tel. 0371-170232,
0727-751324. (R.R)
Vând în Anina maşină de tăiat
mezeluri şi pâine, 160 € neg; cuptor
electric cu electrozi, 140 € neg. Tel.
0756-366468, 0255-240577. (R.R)
Vând în Anina pick-up Traviata,
100 lei; abrict 350 mm lungime, 80 €.
Tel. 0255-240157, 0766-538056 (rr)
Cumpăr în Anina 2 căruţe de
gunoi. Tel. 0255-240157, 0766538056. (R.R)
Vând mobilă dormitor completă,
1400 lei; mobilă sufragerie 1000 lei;
canapea piele, 1200 lei; colţar sufragerie piele 1200 lei; mobilă bucătărie completă, 1000 lei; birou, 100 lei;
drujbă nouă nemţească pe benzină,
Stihl, 800 lei; motocositoare nouă,
600 lei; schiuri şi bocanci de schiuri,
150 lei perechea; plăci de zăpadă,
250 lei; televizoare color, 150-200
lei; diferite aparate de fitness, 150800 lei. Tel. 0355-426704, 0752030888. (R.R)
Cumpăr 2 uşi interioare de apartament. Tel. 0742-353609. (R.R)
Vând vacă gestantă luna 9-a, la
a 3-a fătare, 4.000 lei. Tel. 0755407154, 0722-801561. (R.R)
Vând în Reşiţa canapea cu 3
corpuri, 450 lei; imprimantă cu laser,
aproape nouă, 250 lei; mobilă
tineret, 250 lei, comodă 5 sertare,
100 lei. Tel. 0721-152099. (R.R)
Vând în Sacu purcei de 2 luni.
Tel. 0761-690834. (R.R)
Vând panou termopan 176/174
cm. Tel. 0255-206065. (R.R)
Vând cadoul ideal de Crăciun!
Pui Bichon Maltese + Caniche, albi
sau negri, frumoşi şi jucăuşi. Preţ
avantajos. Tel. 0721-693859.
Vând loc de veci 2 locuri în cimitirul de la Muncitoresc. Tel. 0730948306.
Vând porci de carne diferite
greutăţi de la 200 kg în jos, se poate
tăia şi la mine acasă şi face analizele în sat. Tel. 0786-582826 sau
0762-976403.
Vând calculator complet monitor
lcd şi unitate centrală la preţul de
100 €. Tel. 0741-133612.
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Vând junincă pentru tăiat de 300
kg. Tel. 0255-219563 sau 0727407253.
Vând pălincă de Zalău de cea
mai bună calitate, producţie propie,
naturală. Preţul este de 20 lei pe
litru. Tel. 0745-391600.
Vând centrală termică pe gaz
Junkers, instant pe gaz Junkers,
convector pe gaz turbo. Avantajos.
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 pui de hamsteri pitici. Tel.
0723-894929.
Vând maşină de cusut Singer
vechime peste 150 ani, preţ 500 €
neg. Tel. 0727-145623.
Vând masă de masaj profi cu
husă nouă, din Germania, preţ 150 €
uşor negociabil. Tel. 0727-145623.
Vând mobilă veche dormitor: 2
paturi, noptiere, dulap 3 uşi, alte
corpuri. Preţ 400 lei negociabil. Tel.
0745-020865.
Cumpărăm 2 mp de plăcuţe
Bratca (placaj de cărămidă), chiar şi
recuperate. Tel. 0744-577460,
0355-411421.
Vând 2 biblioteci + cărţi valoroase, în perfectă stare. Tel. 0355801140, 0255-253973.
Cumpăr display de 81 cm pt.
Vortex lcd tv KLC-3221QS sau unul
compatibil cu CLAA320WA01 C.
Tel. 0728-872298.
Vând congelator nou. Tel. 0730156315.
Cumpăr vacă bună de lapte,
fătată de 1-2 săptămâni. Tel. 0755078696.
Vând trifoi, 3 costume haine,
aragaz, maşină de spălat automată,
căruţă cu roţi de lemn, diferite
obiecte de anticariat. Tel. 0255232955.
Vând pianină austriacă marca
Stingl - original. Clape fildeş, 5 octave, placă de fontă cu corzi încrucişate înfăşurate cu fir de cupru. Două
pedale şi un scaun. Toată mecanica
cât şi exteriorul + scaunul sunt originale. O singură coardă schimbată.
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.

Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa cauciuc nou Kormoran pt. Logan (roata de rezervă)
pt. împerechere. Tel. 0766-683102.
Vând firmă de taxi cu Dacia
Logan 1,5 dci, fab. 1996, echipată
complet, acte la zi fără datorii. Tel.
0655-412863, 0723-839054, 0729490931.
Vând Ford Mondeo break caravan, 1.6, ABS, închidere centralizată, euro 2, 1100 € neg; 4 cauciucuri
de iarnă 155/60/13 cu genţi, 50 lei
bucata; Opel Astra break caravan
din 1996, 1,6, benzină, servo total,
cuciucuri noi de iarnă, 1000 €. Tel.
0729-824413. (R.R)
Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bună, 2000 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând în Reşiţa Opel Astra din
1994, 850 € neg; tractor Ferguson
38 cp,cu cabină, 2400 € neg. Tel.
0727-245233, 0771-387519. (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 Anina Oltcit cu acte la zi,
950 lei neg. Tel. 0255-240368,
0721-250804. (R.R)
Vând în Bocşa arcuri pentru
remorcă, roata 5, proţap nou, 800
lei; cablu pt. curent 4x16, 30 lei/ml,
masă circular mare, 900 lei; cuplă
automată nouă pt. tractor U650, 300
lei. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând în Reşiţa Renault Trafic
din 2001, neînmatriculat, 4.500 €;
jante aluminiu de 13, 14, 15 ţoli, 500
lei/set. Tel. 0355-426704, 0752030888. (R.R)
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Vând în Anina Dacia Papuc, 2
uşi, stare foarte bună, din 2000,
acoperită cu fibră, 950 € neg. Tel.
0740-145324. (R.R)
Vând în Reşiţa Dacia 1310 pe
gaz, din 1999, 750 € neg. Tel. 0743409175. (R.R)
Vând în Bocşa scuter Piaggio
SiII, înscris, 2200 €. Tel. 0743578814. (R.R)
Vând în Mâtnic scuter înscris, 49
cmc, 450 € sau schimb cu laptop
performant. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Reşiţa cauciucuri 50-10
lei, motoscuter nou, 550 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)
Vând în Anina disc de ambreiaj
pt. Saviem, 50 lei; placă presiune pt.
tractor Fiat, 100 lei, delcou Dacia, 50
lei; alternator 12 volţi, 100 lei; planetară Dacia, 100 lei, braţ supapă
Dacia, 50 lei. Tel. 0255-240157,
0766-538056. (R.R)
Vând Ford Transit din 1998, 6 locuri, diesel, înmatriculat sau schimb
cu maşină mică; vând Peugeot 405
cu numere roşii, 400 €. Tel. 0742544119, 0753-545897. (R.R)
Vând Dacia 1310 din 1989, 500
€ neg. Tel. 0721-152099. (R.R)
Vând Golf 3, 1,6, înmatriculat,
2100 €. Tel. 0742-162726. (R.R)
Vând 2 discuri frână şi filtru aer,
noi, pentru Peugeot 406. Tel. 0723047507. (R.R)
Cumpăr semiremorcă autoturism, înmatriculată, care necesită
reparaţii. Ofer 100 €. Tel. 0722439638.
Vând Dacia 1300 în stare de
funcţionare, 800 lei. Tel. 0762976403.
Vând duba Ford Tranzit în stare
de funcţionare perfectă, albă, an
1998, 2000 €. Tel. 0762-976403.
Vând orice piese Matiz. Tel.
0762-976403.
Vând Renault 25 stare perfectă,
600 € neg. Tel. 0762-976403.
Cumpăr Mitsubishi Galant
înscris. Tel. 0762-976403.
Vând Crysler Voyager 7 locuri
înmatriculat în Italia, an 2001, motor
2004, benzină gaz, preţ 5.000 €
negociabil şi o motocicletă Honda
Transalp preţ 800 €, an 1999. Tel.
00393886572813.
Vând motocicletă Yamaha 600
şi Kawasaki 500 stare f. bună,
nerulate în ţară. Tel. 0745-914351.
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 4 jante de VW (5 orificii)şi 3
pneuri 185/55 R15 M+S Continental
(toate second-hand) sau schimb cu
4 jante şi 4 pneuri de 165/65-70 R13
79+MP12 (sau de iarnă). Tel. 0255527935.
Vând Opel Vectra, înmatriculat
pe C-S, airbag-uri, ABS, închidere
centralizată, geamuri şi oglinzi
electrice, turelă automată, aer condiţioant, servodirecţie, funcţionează
şi arată impecabil, an fabricaţie
1995, 2400 €. Tel. 0760-094479.
Vând la preţuri avantajoase
autoturisme Logan, an fabricaţie
2009 şi Fiat Panda cu numere roşii,
preţuri neg. Tel. 0744-639309.
Vând microbuz Iveco, an fabricaţie 1996, 2500 cmc, stare bună,
2000 €. Tel. 0744-644975.
Vând în Caransebeş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000, taxe la
zi, dotări complete, benzină, 3.700 €
neg.Tel. 0255-517830.
Vând Ford Fiesta 1,25 i, 5 uşi,
din 2007, 34.000 km, albastru metalizat, garanţie, 5.300 € neg. Tel.
0720-468986.
Vând Ford Mondeo break, af.
1996, înmatriculat Bulgaria, numere
valabile Bulgaria, 1000 €; Mitsubishi
Pajero din 1997, 4 uşi, 4x4, volan
dreapta, numere valabile Anglia,
3.000 €; Mercedes C200, din 2005,
maşină impecabilă, model sport,
diesel, 11.000 €. Tel. 0766-547495.

Imobiliare
Vând în zona Victoria garsonieră
32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faianţă, cabină duş etc). Cameră
mobilată, spoturi luminoase, instalaţie electrică nouă, uşă metalică. Tel.
0728-607407.
Vând apartament 3 camere, 2
băi, bucătărie, balcon. Reşiţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.
Schimb apartament cu 3
camere, conf. 2, îmbunătăţit total, cu
apartament cu 2 camere sau o casă
în Reşiţa. Tel. 0762-057598.
Vând apartament 2 camere,
confort 1, decomandat, recent
renovat, îmbunătăţit, 29.000 €. Tel.
0722-441304. (R.R)
Vând în Cuptoare casă 55.000 €
neg. Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând în Băile Herculane, aproape de gară, casă 4 camere, baie,
garaj mare. Tel. 0768-777894,
0255-561157. (R.R)
Vând apartament 3 camere, în
Moroasa, lângă Comisariat, îmbunătăţit, et. 4, 19.500 € neg. Tel.
0748-904376. (R.R)
Închiriez în Reşiţa pe Calea
Timişoarei, spălătorie auto, cu hală,
600 € neg. Tel. 0744-470337. (R.R)
Vând casă în Mehadia, 3 camere, bucătărie, grădină, curte, anexe,
42.000 € neg. Tel. 0767-470450. (rr)
Vând 2 locuri de veci la cimitirul
din Moroasa, 2000 lei. Tel. 0255223226 (după ora 17). (R.R)
Vând în Măureni teren arabil
extravilan 2,6 hectare, 4500 € neg.
Tel. 0255-526023. (R.R)
Vând urgent apartament 3
camere, 110 mp, Luncă. Tel. 0729531861. (R.R)
Vând urgent apartament 3 camere, et. 4, mobilă la comandă,
zona Generală 2; vând apartament
2 camere, confort 1, et. 2, Piaţa
Reşiţa Sud, 30.000 €. Tel. 0722688244. (R.R)
Închiriez garsonieră zona Intim,
70 €/lună. Tel. 0721-498097. (R.R)
Vând apartament 3 camere et.
4/9 conf. I, semidecomandat + o
boxă, super modernizat: centrală,
climă, termopane, podele laminate,
uşi de interior moderne, gresie,
faianţă hol, baie, bucătărie complet
mobilată, mobilă nouă cu toate
utilităţile incluse, la cheie, ocupabil
imediat. Tel. 0355-412863, 0723839054, 0729-490931.
Vând apartament 2 camere,
Republicii nr. 5, et. 9, lângă Bila. Tel.
0721-672038.
Vând casă în Reşiţa, zona lmf facultate. Tel. 0728-972294.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat, parţial amenajat,
cu 2 camere, 60 mp, zona liceului de
mate-fizică, et. 2, 24.000 €, neg. Tel.
0745-032640, 0771-387548, 0732975314, 0762-269453.
Vând apartament confort 2, gresie, faianţă, termopane, încălzire,
etaj 4/4 cu acoperiş, Micro 2 piaţa
Intim. Tel. 0724-700792.
Proprietar vând garsonier ă
mobilată nou, cu bucătărie, baie, cameră şi balcon mare, gresie, faianţă,
etajul 1, 15 min. de complexul studenţesc, în Timişoara, preţ 20.500
€. Tel. 0721-065470.
Vând casă Bocşa Montană, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
gresie, faianţă, podele, centrală
încălzire, termopane, terasă, curte
acces aut,o anexe, grădină. Tel.
0771-482592.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Caut tânără, sexy, frumoasă fără
prejudecaţi, pentru relaţii intime, sau
cuplu din Reşiţa, igienă, discreţie,
plăcere maximă. Tel. 0732-280864.
Bărbat, 39, ofer plăceri doamnelor şi domnişoarelor din Reşiţa.
Aştept sms la 0727-824218.

Anunturi
,
Imobiliare
Vând urgent casă în sat Dezeşti
com. Fârliug, preţ 10.000 € neg. Tel.
0722-879262.
Vând apartament 3 camere
semidecomandat cu îmbunătăţiri,
termopane, centrală, uşă metalică,
parchet paluxat, gresie şi faianţă
baie şi bucătărie. Tel. 0770-353055.
Închiriez garsonieră cu 2 camere, nemobilată, termopane, podele
laminate, gaz, convector, boiler,
cablu tv, internet. Tel. 0726-083559.
Vând casa mare în Reşiţa zona
Muncitoresc preţ info. 60.000 €. Tel.
0726-692264.

Anunturi
,

Vând casă în Bocşa Montană,
compusă din 2 corpuri, 12 camere,
la str. Principală, pivniţă, fântână,
sobe de teracotă. Preţ 40.000 €.
Contact adelatelechi@yahoo.com
tel. 0255-552020, 0748-051170.
Vând 4.000 teren intravilan în
Bocşa, privelişte deosebită, preţ 15
€/mp, contact adelatelechi@yahoo
.com sau tel. 0255-552020, 0748051170.
Închiriez garsonieră mobilată,
Calea Caransebeşului, chirie 100 €
lunar. Tel. 0761-142263.
Închiriez apartament 2 camere,
nemobilate, în Govândari, preţ 100
€ lună. Tel. 0746-185350, 0754271695.

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 17.11.2010: acţiune de verificare a modului cum înţeleg conducătorii de autovehicule să acorde prioritate ambulanţei atunci când aceasta
are în funcţiune mijloacele speciale
de avertizare luminoase de culoare
albastră şi sonore. Spre surprinderea oamenilor legii, cei aflaţi la volan
au înţeles că este obligatoriu să
acorde prioritate de trecere ambulanţei şi cele câteva minute câştigate în trafic pot însemna viaţa unui om
l 18.11.2010: în baza unui acord
de parteneriat intitulat „Stop
accidentelor!” încheiat între Liceul
„Diaconivici Tietz” din Reşiţa şi
Serviciul Poliţiei Rutiere a avut loc o
întâlnire între elevii claselor I-IV şi
poliţiştii rutieri având ca obiectiv prevenirea accidentelor de circulaţie.
l 19.11.2010: la intrarea în Oraviţa, în două autoturisme, a fost găsită
cantitatea de 640 pachete de ţigări
de provenienţă sârbească, fără
documente de provenienţă.
l 16.11.2010: 3 tineri au furat mai
multe bunuri, printre care şi câteva
arme din locuinţa unui cetăţean
american. În urma cercetărilor s-a
stabilit că armele şi muniţia au fost
deţinute ilegal de către cetăţeanul
american în imobilul său de la
Brădişorul de Jos.
l 19-21.11.2010: 701 de sancţiuni
contravenţionale în valoare de
peste 142.000 lei şi constatarea a
36 de infracţiuni este bilanţul IPJ CS

în urma acţiunii desfăşurate de
oamenii legii la sfârşitul săptămânii.
l 22.11.2010: a fost depistat un
bărbat în timp ce conducea un utilaj
autopropulsat utilizat în lucrările de
construcţie, din direcţia Muncitoresc
spre Centrul Civic, fără a poseda
permis de conducere.
l 22.11.2010: în urma unui
moment de neatenţie, o soferiţă a
ieşit cu roata dreapta faţă a
autoturismului pe acostamentul din
pietriş şi s-a răsturnat pe DN6.
l 22.11.2010: un bărbat din Armeniş a decedat după ce s-a răsturnat
cu tractorul în timp ce încerca să
scoată un arbore din albia râului
Argena.
l 22.11.2010: o fetiţă de 5 ani din
Moldova Nouă a decedat strivită de
un dulap.
l 23.11.2010: au fost identificaţi
patru suspecţi în săvârşirea a patru
furturi de cablu din reţeaua de
telecomunicaţii, înregistrate iniţial
cu autori necunoscuţi.
Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi
l 17.11.2010: au fost identificaţă
autorii a două furturi din supermarket-uri.
l 20 de jandarmi au asigurat măsurile de ordine şi siguranţă publică
la „Sala Polivalentă” din Reşiţa, la
partida de handbal dintre echipele
U.C.M Reşiţa şi Energia Pandurii
Târgu Jiu, din cadrul ligii naţionale la
handbal. Meciul a fost încadrat în
categoria de risc „scăzut”.

Anunturi
,

Vând casă în Prilipeţ Bozovici
sau schimb cu apartament în Reşiţa. Tel. 0255-244250, 0754-271695.
Vând apartament 2 camere în
Reşiţa, zona Luncă, p/3, bloc de
cărămidă, 74 mp, multiple îmbunătăţiri. Tel. 0730-267222.
Vând garsonieră confort 1, preţ
14.500 € negociabil. Tel. 0742041858, 0729-338712.
Vând garsonieră în zona Victoria
sau schimb cu apartament cu 3
camere confort 1 în Govândari +
diferenţă. Preţ 18.300. Tel. 0721039835.
Schimb apartament 3 camere
decomandat, 2 băi, centrală, termopane cu casă în Reşiţa sau Câlnic.
Tel. 0723-894929.
Vând apartament 2 camere
parter/4, Aleea Hunedoarei, centrală termică, termopan dormitor,
perfect pentru spaţiu comercial, preţ
negociabil. Tel. 0754-071211.
Schimb apartament 2 camere,
conf. 1, decomandat, Micro IV, et.
3/4, îmbunătăţit, centrală, izolat termic exterior, schimb cu ap. 3-4
camere, conf. 1, et. 1 sau 2, decomandat, exclus bloc turn, doar în
Govândari. Tel. 0768-269260.
Vând teren în Bocşa Română,
600 mp, cu utilităţi, gaz, canalizare,
apă, 20 €/mp. Tel. 0762-057598.
Vând sau schimb apartament cu
3 camere conf. 2 îmbunătăţit, cu
apartament conf. 1 în Reşiţa. Tel.
0762-057598.
Vând pământ Oraviţa, diferite
zone, zone pt. construcţie hală sau
casă 5 €/mp. Tel. 0727-145623.
Vând/schimb la 11 km de Reşiţa
spre Văliug, grădină şi casă. Grădina 1800 mp cultură viţă de vie şi
pomi fructiferi, casa 60 mp locuibili,
pivniţă 20 mp, curte mare, acces
auto, anexe, catv, telefon, încălzire
lemne. 50.000 € neg. Sau schimb cu
apartament 2 camere conf. 1, decomandat, et. 3/4, Micro 4, uşă metal,
termopane, îmbunătăţit, centrală,
izolat termic pe exterior. Tel. 0768269260.
Cumpăr apartament în Reşiţa,
confort 1, 3 camere, 70-80 mp, ofer
25.000 €. Tel. 00393201586106.
Vând garsonieră 2 camere, cu
îmbunătăţiri, preţ negociabil. Tel.
0744-627954.
Vând apartament 1 cameră,
bucătărie, baie cu aerisire, balcon
închis - fără îmbunătăţiri, debranşată, Al. Albăstrelelor, et. 3. Preţ
12.500 €. Tel. 0770-538875.

Anunturi
,

Persoană fizică, cumpăr în Reşiţa garsonieră sau apartament cu 2
camere. Ofer între 8.000 şi 13.000
€. Tel. 0727-590355.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, la un km de la ieşirea din
oraş, 2.283 mp, la şosea, front
stradal peste 100 mp, drept, case
construite în zonă. Preţ 20 €/mp. Tel.
0766-677491.
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. 0724998500.
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 agricultură,
situat în Bocşa Vasiova, în apropiere de drumul naţional. Preţ neg.
Tel. 0255-527935.
Vând cămin cu 2 camere, et. 1,
Al. Albăstrelelor cu centrală şi îmbunătăţiri, termopan, baie renovată,
parţial mobilat, 10.500 €, exclus
intermediari. Tel. 0741-166573,
0355-804741.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Aveţi probleme cu calculatorul?
Mihai vă depanează calculatorul la
orice oră, în orice zi, doar în Reşiţa!
Tel. 0727-156678 sau pe internet
rco.2006_kanaszm@yahoo.com
Cine poate să ofere la un preţ
mic sau să doneze mobilier pt. un
băieţel este rugat să telefoneze la:
0786-483218, 0770-456679. (R.R)
Electrician, execut instala ţii
electrice, montez tablouri electrice,
întrerupătoare, prize, corpuri de
iluminat. Tel. 0726-083559.
Vând şi montez generator
electric cu turbină pe apă, 2 kw. Tel.
0745-943635.
Caut asociat pt. a deschide
centru fier vechi în Severin, deţin loc
cântar fier 6 tone. Tel. 0762-976403.
Transfer gratis firmă imobiliară
în Bocşa deschisă în 2006, fără
datorii. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0255-552020,
0748-051170.
Montez faianţă, gresie, parchet,
zugrăveli, preţuri mici. Tel. 0743907757.
Transport marfă intern şi internaţional. Tel. 0745-274929.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Acord asistenţă juridică, recuperări debite, uzucapiuni terenuri, case, înfiinţări firme. Tel. 0727-505315
Femeie serioasă, 50 ani, caut un
bătrân(-ă) pentru întreţi-nere. Tel.
0730-156315.
Caut post de jurist. Tel. 0727505315.
Profesor pensionar dau meditaţii matematică, fizică, pentru nivel
gimnazial şi liceal. Tel. 0744-639309
Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Ofer salar,
carte muncă, cazare şi masă. Tel.
0745-583129.
Transport săptămânal Spania,
Portugalia, Franţa, Austria, Germania, Italia, cu maşină 5 locuri, condiţii
foarte bune, preţuri avantajoase.
Tel. 0760-094479.
Particular execut finisaje interioare, exterioare, gresie, faianţă,
cofraje, zidărie, rigips, tavan fals,
podele laminate. Tel. 0760-094479.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 24.11.2010

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRME

REŞIŢA:

Agent control acces: 1; Agent turism: 1; Arhitect urbanism, peisagistica şi amenajarea

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA
teritoriului: 1; Casier: 6; Casier incasator: 4; Contabil financiar-bancar: 1; Croitor-confecţioner îmbrăcăminte
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase! după comandă: 58; Dulgher: 3; Electrician de întreţinere şi reparaţii: 1; Inginer mecanic: 2; Inginer mecanic

utilaj tehnologic pentru construcţii: 1; Îngrijitor clădiri: 1; Instalator încălzire centrală şi gaze: 1; Lucrător
Instituţie financiară oferă credite în condiţii foarte avantajoase, comercial: 14; Manipulant mărfuri: 2; Mecanic utilaj: 2; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 1;
fără garanţii pentru angajaţi şi pensionari. Info: 0720-222286, 0255- Ospătar: 1; Patiser: 2; Paznic: 3; Şofer de autoturisme şi camionete: 1; Tehnician morărit şi panificaţie: 1;
212166.
Tâmplar universal: 1; Zidar restaurator: 3;
ELCOM-Reşiţa instalează sisteme de supraveghere video,
BĂILE HERCULANE: Asistent medical fizioterapie: 1; Bucătar: 1; Contabil: 1; Economist în
antiefracţie şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
management: 1; Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate: 1; Gestionar depozit: 1;
Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi, Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1; Psiholog: 1;
CARANSEBEŞ: Electrician de întreţinere şi reparaţii: 1; Logistician gestiune flux: 1; Magaziner: 1;
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.
MOLDOVA NOUĂ: Maşinist la maşini pentru terasamente: 1;
CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
ŢA: Confecţioner îmbrăcare volane în piele: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
ORAVI
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
O
ELU
ROŞU: Acoperitor-învelitor ţiglă, azbociment, tablă: 5; Fasonator mecanic cherestea: 1; Femeie
Ţ
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
de
serviciu:
2; Muncitor necalificat în silvicultură: 5; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie,
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
mozaic, faianţă, gresie, parchet: 2; Sudor manual cu flacără de gaze: 5;
exotice, câini, peşti,etc.
BOZOVICI: Motorist la motoagregate şi maşini în silvicultură: 1; Muncitor necalificat la demolarea
Prisma angajează agent de publicitate/markenting. Vă rugăm
clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 1; Şofer de autoturisme şi camionete: 1;
să trimiteţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro
TOTAL JUDEŢ: 152

(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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PRISMA
SPORT
PRISMA
SPORT

PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT PRISMA
PRISMA
SPORT
SPORT

LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a16-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HANDBAL

M MV V E E I
M V E
16 10 3
16 8
8
16 8
5
16 8
4
16 8
3
16 7
5
16 7
4
16 6
5
16 5
5
16 4
8
16 5
4
16 5
3
16 4
5
16 4
5
16 4
4
16 3
7
16 3
5
16 3
1

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

M M GP
IG
I GG
M
3
20
0
27
3
27
4
21
5
38
4
20
5
20
5
26
6
22
4
16
7
20
8
17
7
15
7
22
8
17
6
13
8
9
12
18

P
GP
GP P P
13 33p
18 32p
9 29p
16 28p
29 27p
14 26p
14 25p
21 23p
18 20p
16 20p
29 19p
26 18p
21 17p
29 17p
23 16p
21 16p
20 14p
31 10p

Etapa 17/34: 26 - 29 nov 2010: Vineri, 26 Noiembrie: Unirea
Urziceni – Sportul Studentesc, 18.00, Gsp Tv; Fc Vaslui – Pandurii Tg.
Jiu, 20.30, Digi Sport; Sambata, 27 Noiembrie: Otelul Galati – Astra,
14.00, Gsp Tv; Fc Brasov – Rapid, 19.30, Digi Sport; Dinamo – Fc
Timisoara, 21.45, Antena 1; Duminica, 28 Noiembrie: “U” Cluj – FCM
Tg. Mures, 14.00, Gsp Tv; Steaua – CFR Cluj, 21.00, Digi Sport; Luni,
29 Noiembrie: Gloria Bistrita – Victoria Branesti, 17.00, Gsp Tv; Gaz
Metan Medias – “U” Craiova, 19.00, Digi Sport.

HANDBAL MASCULIN LIGA NA[IONAL~
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a10-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
10 9
0
10 8
1
10 8
0
10 7
1
10 7
0
10 6
0
10 6
0
10 4
1
10 3
1
10 2
2
10 3
0
10 2
1
10 1
0
10 0
1

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

M M GP
IG
I GG
M
1
324
1
330
2
302
2
329
3
301
4
300
4
283
5
306
6
262
6
268
7
279
7
265
9
291
9
262

P
GP
GP P P
273 18p
280 17p
279 16p
295 15p
272 14p
271 12p
270 12p
317 9p
302 7p
285 6p
303 6p
295 5p
339 2p
321 1p

Marti a avut loc la Viena tragerea la sorti pentru grupele principale
ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Oltchim s-a calificat in Main
round-ul competitiei de pe locul 2 in grupa preliminara C. Oltchim a fost
plasata in grupa 2 cu Buducnost Podgorica (Muntenegru), Itxako
Reyno de Navarra (Spania) si RK Krim Ljubljana (Slovenia). Partidele
din Main Round se vor disputa timp de 6 etape, intre 5 februarie si 20
martie 2011. Primele doua echipe cel mai bine clasate in ierarhia
fiecarei grupe se vor califica in semifinale.
Tomis Constanta va intalni in optimile Cupei Cupelor rusoaicele de
la Rostov Don, potrivit tragerii la sorti de la Viena. Partida tur se va juca
pe 5/6 februarie 2011, pe teren propriu, iar returul peste o saptamana,
in Rusia. Jucatoarele pregatite de Ion Craciun s-au calificat in optimi
dupa ce au trecut de Madeira Andebol, cu scorul general de 50-44 (2727 in tur, 24-18 in retur).
Marti au fost trase la sorti si partidele din optimile Cupei EHF.
Singura echipa romaneasca prezenta in aceasta faza a competitiei,
Dunarea Braila va intalni danezele de la Team Esbjerg. Dunarea Braila
va juca partida tur pe 5-6 februarie, la Braila, iar returul o saptamana
mai tarziu, in Danemarca.
Vicecampioana României la handbal masculin, UCM Resita, a
învins sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 34-30 (16-13), formatia
poloneza Wisla Plock, în prima mansa a turului trei din Cupa Cupelor.
Marcatorii echipei antrenate de Gligore Czari au fost Petrea 9 goluri,
Ghionea 8, Vujadinovici 4, Pîrîianu 4, Georgescu 4, Rohozneanu 2,
Fenici 2, Stamate 1, în timp ce Wisla i-a avut în prim-plan pe Miszka 10
goluri si Samdahl 6 goluri. Partida retur va avea loc în 27 noiembrie, în
deplasare, echipa câstigatoare a dublei manse obtinând calificarea în
optimile de finala ale Cupei Cupelor.
Nationala feminina de handbal va participa la un turneu amical desfasurat la Paris. Echipa României va întâlni în 27 noiembrie reprezentativa Croatiei, în timp ce Franta va evolua cu Suedia. În 28 noiembrie
se vor duela învinsele, dar si învingatoarele din meciurile anterioare.
Cele doua partide amicale cu echipa Germaniei vor avea loc în 30
noiembrie si 1 decembrie, în localitati situate în apropiere de Hanovra.
România va evolua la Campionatul European din Danemarca si
Norvegia în Grupa A, având de disputat urmatoarele partide: cu Spania
(7 decembrie, ora 19.15), cu Danemarca (9 decembrie, ora 21.45) si cu
Serbia (11 decembrie, ora 19.45).

Etapa 11/26: 27 nov. 2010: HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare Univ. Bucovina Suceava; Univ. Poli. Municipal Timisoara - HC Odorhei;
CSM Satu Mare - Univ. Transilvania Cluj; Stiinta Municipal Dedeman
Bacau - Dinamo Municipal Brasov; UCM Resita - Energia Lignitul
Pandurii Tg. Jiu; CSM Bucuresti - CSM Oradea; HCM Constanta CSA Steaua Bucuresti.

TENIS

Gimnastul Marius Berbecar a încheiat finala de la paralele, din
cadrul Cupei Mondiale de la Glasgow, pe locul secund. Marius
Berbecar a fost notat cu 15.350 în finala de la paralele, care a fost
câstigata de slovenul Mitja Petrovsek, cu 15.450. Berbecar a fost
singurul gimnast român, care a urcat sâmbata pe podium la Cupa
Mondiala de la Glasgow, colegii sai prezenti în finale la cal cu mânere,
sarituri si sol, nereusind clasari mai bune decât locul patru.
În finala de la sarituri, Marius Berbecar a obtinut locul 4, cu nota
15.662, ia Cristian Bataga s-a clasat pe locul 8, ultimul, cu nota 14.737,
proba fiind câstigata de chilianul Gonzales Sepulveda (15.937).
La cal cu mânere, Ovidiu Buidoso s-a clasat pe locul 7 (13.525),
finala revenindu-i britanicului Loius Smith (15.550), iar în finala de la
sol, Vlad Cotuna a fost al 7-lea, cu nota 14.800. Proba a fost câstigata
de Alexander Shatilov (Israel, 15.375).
La concursul de la Glasgow, care are o vechime de 13 ani, au participat gimnasti din 31 de natiuni, printre care si cei patru componenti ai
lotului României, însotiti în Scotia de antrenorul Marius Urzica.

Joi/25 Noiembrie

Vineri/26 Noiembrie

Duminic@/28 Noiembrie

Timişoara

Timişoara

ATLETISM - Jocurile Asiatice, Canton, China;
TENIS - Turneul Campionilor, Londra;
NATATIE - Camp. Europene in bazin scurt, Olanda.
SARITURI CU SCHIURILE - C.M.,Kuusamo, FIN;
TENIS DE MASA - Volkswagen Cup 2 (GER);

DE VĂZUT LA TV:
VOLEI FEM.: Liga Nationala, Dinamo Romprest - CSM Bucuresti
Vineri Digi Sport Plus ora 16:00
INOT: Campionatul European in bazin scurt, Olanda
Vineri Eurosport ora 18:00
SARITURI CU SCHIURILE - Cupa Mondiala, Kuusamo, Finlanda
Sambata Eurosport ora 16:00
HANDBAL MASC.: Cupa Challenge, Stiinta Bacau - Initioa Hasselt
Sambata TVR 3 ora 17:00
RUGBY: Calificari CM 2011, Romania - Uruguay
Sambata GSP TV ora 17:00
BASCHET MASC.: Div A, et 12, CSU Ploiesti - Steaua Turabo
Sambata TVR 3 ora 18:30
TENIS: Turneul Campionilor, Londra, Anglia, Finala
Duminica Sport.ro ora 19:30
FOTBAL: Primera Division, FC Barcelona - Real Madrid
Luni Digi Sport ora 22:00

Caransebeş

+7ºC
+2ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

8

Marti si miercuri s-au desfasurat meciurile din cadrul etapei a 5a din grupele Ligii Campionilor.
Rezultateinregistrate:
Marti 23 noiembrie:
Grupa E:
FC Basel - CFR Cluj
1-0
AS Roma - B. Munchen
3-2
Grupa F
Chelsea - Zilina
2-1
Spartak Mosc - Marseille 0-3
Grupa G
Ajax- Real Madrid
0-4
Auxerre - AC Milan
0-2
Grupa H
Braga - Arsenal
2-0
Partizan - Sahtior
0-3
Miercuri 24 noiembrie:
Grupa A
Tottenham - W. Bremen
3-0
Inter Milano - Twente
1-0
Grupa B
Schalke 04 - O. Lyon
3-0
Hapoel - Benfica
3-0
Grupa C
Glasgow R. - M. United
0-1
Valencia - Bursaspor
6-1
Grupa D
Rubin - Copenhaga
1-0
Panathinaikos-Barcelona 0-3

Roger Federer a obtinut a
doua victorie la Turneul Campionilor, trecand fara emotii de Andy
Murray, scor 6-4, 6-2. Elvetianul a
profitat de serviciul slab al lui
Murray si este ca si calificat in semifinale. Pana in acest moment,
pentru primele doua victorii,
Federer a incasat 360 de mii de
dolari. Pentru Federer aceasta a
fost a doua victorie la Turneul
Campionilor, in timp ce Murray
ramane cu succesul de duminica
obtinut in fata lui Soderling. Prin
acest succes, Federer a redus la
doi handicapul intalnirilor directe,
scotianul conducand cu 8-6.
Liderul mondial Rafael Nadal
la invins in trei seturi pe americanul Andy Roddick, scor 3-6, 7-6
(5), 6-4, in prima partida a celor doi
la editia din acest an a Turneului
Campionilor.
Sarbul Novak Djokovici a inceput cu dreptul aventura in Turneul
Campionilor, obtinand o victorie
facila in fata cehului Tomas
Berdych, scor 6-3, 6-3.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
12 - 27 nov:
22 - 28 nov:
25 - 28 nov:
26 - 28 nov:
30 nov - 01 dec:

FOTBAL
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+1ºC

Reşiţa
Oraviţa +4ºC
0ºC

+7ºC
+2ºC

GIMNASTICĂ

+10ºC
+2ºC

Sâmb@t@/27 Noiembrie
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Vineri, 3 Decembrie

+7ºC
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Luni, 29 Noiembrie

Marţi, 30 Noiembrie

Reşiţa
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Joi, 2 Decembrie
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